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RESUMO

 A demanda por alimentos que apresentam efeitos benéficos tem estimulado as indústrias a

desenvolverem  produtos  funcionais.  Nesse  contexto  objetivou-se  no  presente  estudo,  avaliar  a

interferência da adição de biomassa e farinha de banana verde e de farinha da casca de jabuticaba na

manutenção  de  cultura  probiótica  em  leites  cultivados  light.  Foram  elaboradas  4  formulações

designadas por, F1 (controle), F2 (10% biomassa), F3 (5% de farinha de banana) e F4 (5% de polpa

de jabuticaba e 0,8 % de farinha da casca de jabuticaba). As amostras foram submetidas a contagem

de bactérias lácticas totais nos tempos 0, 10, 20 e 30 dias. Foi utilizada cultura probiótica mista de

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium sp. e  Streptococcus salivarius subsp. thermophillus. A

contagem de bactérias lácticas totais atendeu as exigências da legislação e a adição de biomassa,

farinha de banana verde e farinha da casca de jabuticaba  influenciaram na viabilidade da cultura

probiótica durante o período de estocagem.  
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INTRODUÇÃO

Entende-se por  leite  fermentado  ou cultivado  os  produtos  adicionados  ou não de outras

substâncias alimentícias, obtido por coagulação e diminuição do pH do leite, ou leite reconstituído,

adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos de

microorganismos  específicos  (Brasil,  2007).  A produção  de  leites  cultivados  que  apresentem

alegações funcionais vem crescendo de forma exponencial, ocupando importante fatia do mercado

de  produtos  lácteos.  Esse  comportamento  se  reflete  na  procura  por  alimentos  que,
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preferencialmente,  apresentam efeitos  fisiológicos  e  benefícios  à  saúde.  Os  produtos  lácteos  se

enquadram neste quesito, estando entre os alimentos mais vendidos dentre os alimentos funcionais

no Brasil, contribuindo com 73 % do total de vendas (Gomez-Pinilla e Nguyen, 2012).

Segundo  Garcia-Cayuela  (2014),  entre  os  constituintes  químicos  com  alegação  funcional

destaca-se os compostos fenólicos, fibras, amido resitente,  probióticos e prebióticos.  A casca da

jabuticaba (Myrciaria cauliflora) esta sendo fonte de estudos relacionados a presença de compostos

fenólicos  que  atuam como  antioxidantes.  De  acordo  com Borges  et  al.,  (2010)  outra  fonte  de

estudos na atualidade é a banana verde que está entre a grande variedade de alimentos que possui

benefícios comprovados à saúde humana em função de sua funcionalidade e presença do amido

resistente mostra-se como substrato para o crescimento de ação dos probióticos.

Considerando  a  tendência  à  elaboração  de  leites  cultivados  funcionais  e  a  possibilidade  de

utilização de ingredientes naturais com alegação funcional, que possam contribuir para a viabilidade

da cultura probiótica, nesse estudo objetivou desenvolver formulações de leite cultivado adicionado

de banana verde, na forma de biomassa e farinha; e de jabuticaba na forma de polpa e farinha da

casca;  e  avaliar  a  multiplicação  e  manutenção  da  cultura  nestes  produtos  ao  longo  do

armazenamento refrigerado.

MATERIAL E MÉTODOS

No desenvolvimento dos leites  cultivados foi  utilizado leite  bovino padronizado a 1% de

gordura, banana (Musa spp.) da cultivar nanica, verde provenientes dos setores de bovinocultura e

agricultura I,  respectivamente  e sacarose,  cedidos pelo Instituto Federal  de Educação Ciência e

Tecnologia de Minas Gerais - campus Bambuí, para a obtenção da biomassa, da farinha e dos leites

cultivados. As jabuticabas (Myrciaria cauliflora) utilizadas foram da variedade sabará colhidas na

cidade de Bambuí – MG e a cultura lática probiótica  de cepas mistas: Lactobacillus acidophilus,

Bifidobacterium sp.  e  Streptococcus salivarius subsp.  thermophillus (DVS ABT 4 - 50U, CHR.

HANSEN®), foi adiquirida no comércio especializado. A produção dos leites cultivados seguiu a

metodologia descrita por Tamime e Robinson (1991). Foi utilizado 10% de sacarose em todas as

formulações e para a elaboração da formulação F2 foi utilizado 10% de biomassa de banana verde,

para F3, 5% de farinha de banana verde e para F4, 5% de polpa de jabuticaba e 0,8% de farinha da

casca de jabuticaba.
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A contagem  de  bactérias  lácticas  totais  foi  realizada  no  laboratório  de  microbiologia  do

Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, do Instituto Federal de Educação Ciência e

Tecnologia de Minas Gerais - campus Bambuí (IFMG). Foi utilizado o meio MRS com glicose

adicionado de solução de dicloxacilina (solução A), cloridrato de cisteína (solução B) e cloreto de

lítio (solução C). Uma alíquota de 10g de amostra foi transferida para um tubo com rosca contendo

90 mL de solução de água peptonada estéril 0,1%. A partir desta diluição foram feitas diluições

subsequentes,  necessárias  à  análise  do  produto.  Foi  empregada  a  técnica  de  plaqueamento  em

profundidade. As placas de Petri foram incubadas invertidas a 37ºC por 72 horas. Para melhoria das

condições de multiplicação foi adicionado uma sobrecamada de agar. Após o tempo de incubação a

contagem foi realizada nas placas que apresentaram entre 25 e 250 colônias, de acordo com Silva et

al. (2010).

Para identificar as diferenças significativas os dados foram submetidos a análise de variância

(ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05) para comparação de médias. Todos os dados foram analisados

segundo técnicas do software SISVAR (FERREIRA, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  da  contagem  de  bactérias  lácticas  totais,  nos  leites  cultivados  estão

apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Dados médios da contagem em unidade formadora de colônias por mL (UFC/mL)

de bactérias lácticas viáveis nos leites cultivados em diferentes tempos de armazenamento.

    Leites cultivados
UFC/mL de Bactérias Ácido Lácticas 

Tempo¹ (dias)
0 10 20 30

               F1 1,25 x107 c 1,23 x107 a 1,17 x107 d 1,11 x107 c

               F2 1,66 x107 b 1,23 x107 a 1,49 x107 c 1,51 x107 b

               F3 2,10 x107 a 1,23 x107 a 1,66 x107 b 2,29 x107 a

               F4 2,13 x107 a 1,28 x107 a 2,84 x107 a 1,47 x107 b

              CV (%) 5,31
¹Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Dados médios da
contagem de bactérias lácticas viáveis nos leites cultivados F1 - (controle - sem adição de jabuticaba e sem adição
de banana), F2 - (biomassa de banana verde), F3 - (farinha de banana verde), F4 - (jabuticaba) em diferentes
tempos de armazenamento refrigerado.
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No tempo 0, os leites cultivados F3 e F4, apresentaram as maiores contagens, 2,10 x 107

UFC/mL e 2,13 x 107 UFC/mL respectivamente, não apresentando diferença entre si (p>0,05). O

leite  cultivado  F1,  obteve  menor  contagem  1,25  x  107 UFC/mL diferindo  dos  demais  leites

cultivados (p<0,05). F2, apresentou contagem intermediária diferindo das demais formulações nesse

tempo (p<0,05). No tempo 10, nenhuma das amostras de leite cultivado apresentou diferença entre

si (p>0,05), ficando a formulação F4, com maior média de bactérias lácticas totais que foi de 1,28 x

107 UFC/mL.

No tempo 20 todas as amostras de leite cultivado diferiram entre si (p<0,05). A formulação

F4, maior contagem de bactérias lácticas totais que foi de 2,84 x 107 UFC/mL e a formulação F1, a

menor contagem 1,17 x 107 UFC/mL nesse tempo.  Ao final do armazenamento refrigerado,  no

tempo 30, a formulação F3, apresentou maior contagem 2,29 x 107 UFC/mL apresentando diferença

entre as demais formulações (p<0,05). As formulações F4 e F2, não diferiram entre si (p>0,05),

ficando F4 com maior média 1,47 x 107 UFC/mL em relação a formulação F2. A formulação F1,

obteve menor média diferindo das demais formulações (p<0,05).

Segundo Ferreira  (2012) prebióticos são geralmente  adicionados a produtos  lácteos para

seletivamente estimular o crescimento de probióticos.  No experimento a biomassa, a farinha de

banana e a farinha da casca de jabuticaba, adicionadas às amostras aumentaram a disponibilidade de

nutrientes  o  que  favoreceu  a  multiplicação  das  bactérias  probióticas,  uma  vez  que  a  amostra

controle,  sem  adição  desses  ingredientes  apresentou  menor  contagem  do  início  ao  final  do

armazenamento.

 Observa-se através dos resultados obtidos que, as bactérias lácticas utilizadas mostraram-se

viáveis até o trigésimo dia de armazenamento refrigerado, ficando todas as formulações com 107

UFC/mL, o que atende às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a

qual determina que leites cultivados adicionados de probióticos deverão apresentar contagem entre

106 a 108 UFC/mL (BRASIL, 2007).

De acordo com Garcia-Cayel (2014) vários estudos evidenciam que a adição de prebióticos

preserva a viabilidade de bactérias láticas durante a vida-de-prateleira do produto, tal condição foi

verificada neste trabalho. Os valores observados por Ranieri e Dalani (2014) indicam que houve

maior sobrevivência nas formulações com adição de farinha de banana verde e farinha da casca da

jabuticaba,  que  apresentam  maiores  percentuais  de  amido  resistente  e  fibra  alimentar  quando

comparadas a biomassa de banana verde. 
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CONCLUSÕES

Através do presente experimento foi possível concluir que a adição de biomassa de banana

verde, farinha de banana verde e farinha da casca de jabuticaba ao leite cultivado proporcionaram

aumento na contagem de bactérias  lácticas  totais  e que todas as formulações  mantiveram-se de

acordo  com  as  exigências  da  legislação  durante  todo  o  armazenamento.  Esse  estudo abre

perspectivas  de utilização  da  banana verde  e  da jabuticaba  em produtos lácteos como os  leites

cultivados e uma vez comprovada a melhoria  da viabilidade  de  bactérias  probióticas  tornam-se

fundamentais  novos estudos ao aproveitamento destes  alimentos  produzidos no Brasil  em larga

escala e que visem minimizar resíduos alimentares.
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