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Introdução 
 
A saúde do consumidor é cada vez mais associada a hábitos de vida saudável que por sua vez está 
diretamente relacionada à alimentação adequada. Visto que as proteínas do soro de leite (WPC) 
apresentam alto valor biológico e diferentes propriedades funcionais, o enriquecimento de alimentos 
com estas proteínas favorece o seu consumo, ocasionando assim benefícios tecnológicos e à saúde 
do consumidor. Além disso, a adição de microrganismos probióticos tem sido estudada devido às 
muitas comprovações de efeitos benéficos. Desenvolver um produto alimentício que contenha 
ingredientes funcionais torna-se, portanto, um alvo de interesse, visto que a adição destes 
componentes individualmente ou associados podem ocasionar importante incremento à saúde. 
 
Objetivos 
 
Desenvolver uma sobremesa, enriquecida com proteínas do soro e probiótico. 
Verificar a influência dos diferentes níveis de WPC sobre a viabilidade de Lactobacillus acidophilus 
La-5. 
 
Material de Métodos 
 
Foram preparadas quatro formulações (em triplicata) com diferentes porcentagens de concentrado 
proteico de soro (WPC) (0 % ou controle, 1,5%, 3,0% e 4,5%). As concentrações de açúcar, leite UHT 
integral, aroma de baunilha, goma xantana, gelatina sem sabor incolor e probiótico (La-5) foram 
fixadas. Preparou-se um pré-inóculo (2g de cultura La-5 em 60 ml de leite UHT integral fermentado 
por 2 h a 37°C), para garantir a viabilidade do probiótico. O leite, o açúcar e o WPC foram aquecidos 
em banho maria 90°C por 20 minutos, após isto, a mistura foi resfriada em banho de gelo até 40¿C 
sob agitação constante de batedeira. Após esta etapa, adicionou-se a gelatina, a baunilha e o inóculo. 
Os produtos foram resfriados sob agitação até 14°C. As amostras foram acondicionadas em potes 
plásticos e armazenadas a 5°C por 28 dias para análises. As sobremesas foram analisadas quanto a 
viabilidade do probiótico, acidez livre titulável e pH após 1, 7, 14, 21 e 28 dias de produção. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

 

 
 
Resultados e Discussão 
 
A adição de diferentes porcentagens de WPC, não ocasionaram diferenças no pH e acidez das 
formulações. O pH dos produtos, apresentaram variações médias no dia 1 de 5,18 a 4,91, com 
pequena queda até o dia 28 apresentando valores de 4,21 a 4,03. O mesmo comportamento foi 
observado para a acidez titulável, que apresentou médias no dia 1 de 0,15% a 0,22% e valores de 
0,36% a 0,32% no dia 28. O probiótico se manteve viável por 28 dias, e não sofreu interferências das 
diferentes porcentagens de WPC adicionadas. Com relação às populações de La-5, no dia 1, 
observou-se populações de 9,35 - 9,16 log UFC/g, com decréscimos ao término do armazenamento 
(8,83 - 8,63 log UFC/g).As populações de La-5 mantiveram-se acima do mínimo exigido pela 
legislação brasileira, que preconiza o mínimo de 6,00 log UFC de probiótico por grama de alimento. 
 
Conclusão 
 
Os resultados obtidos revelaram que a cepa La-5 apresenta boa adaptação à matriz do flan, uma vez 
que as populações obtidas para esse microrganismo estavam acima do mínimo exigido pela 
legislação brasileira vigente para alimentos probióticos durante todo o armazenamento, para as 
quatro formulações estudadas. 
Portanto é possível a obtenção de uma sobremesa probiótica enriquecida com o WPC, pois a adição 
do mesmo não influenciou negativamente as populações de La-5. 
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