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RESUMO 
 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a viabilidade da levedura probiótica Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 em sorvete e barra de cereais, quantificando a população da levedura 

ao longo do armazenamento (log10 UFC/g) e verificar a aceitação sensorial de possíveis 

consumidores. Os produtos desenvolvidos foram analisados quanto à composição centesimal, 

pH, overrun e presença ou ausência de micro-organismos contaminantes. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. O teste de aceitação sensorial foi conduzido com 70 

provadores não treinados utilizando uma escada hedônica estruturada de nove pontos, 

variando entre gostei muitíssimo e desgostei muitíssimo. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e teste para comparação de médias (Tukey, p < 0,05). O sorvete manteve-

se com contagem de células superior a 6 log UFC/g por 240 dias e a barra de cereais por 30 

dias. O sorvete apresentou valores de gordura (3,9%), proteínas (4,2%) e sólidos totais 

(35,4%) dentro dos limites preconizados pela legislação brasileira, e semelhantes a outras 

pesquisas envolvendo bactérias probióticas. A barra de cereais apresentou teor de umidade 

(8,9%) abaixo do máximo permitido (15%), além de apresentar teores de lipídios (10,2%), 

proteínas (5,4%) e cinzas (1,2%) semelhantes a outras pesquisas. Não se verificou variação do 

pH do sorvete por 120 dias, sendo detectado ligeiro aumento (5,6 para 5,7) aos 150 dias. Após 

esse período, manteve-se constante até o fim do armazenamento. A taxa de incorporação de ar 

(overrun) no sorvete foi de 44%. Não foi detectada presença de Salmonella sp. e 

Estafilococos coagulase positiva, além de apresentar quantidades de coliformes 

termotolerantes dentro dos limites aceitáveis. Os sorvetes probiótico e controle não 

apresentaram diferença significativa entre si e foram mais apreciados que o sorvete comercial, 

onde foi observada diferença significativa em relação aos demais. Dentre todas as barras de 

cereais oferecidas (probiótica, controle e comercial), não se detectou diferença significativa. 

As notas dos produtos desenvolvidos variaram entre gostei muito e gostei moderadamente, 

apresentando índice de aceitabilidade superior a 80% em todos os parâmetros avaliados no 

sorvete e na barra de cereais probiótica. A aplicação da levedura não comprometeu as 

características dos produtos estudados, porém são necessárias outras formas de aplicação na 

barra de cereais a fim de se obter maior tempo de permanência do micro-organismo. 

 
 
Palavras-chave: Viabilidade microbiana, tecnologia de alimentos, chocolate, manipulação de 

alimentos, preferências alimentares.  

 



 

 

ABSTRACT 
 

ELABORATION OF ICE CREAM AND CEREAL BAR USING A PROBIOTIC LINE 

OF Saccharomyces cerevisiae 

The objective of the research was to evaluate the viability of probiotic yeast Saccharomyces 

cerevisiae UFMG 905 in ice cream and cereal bar, quantifying the yeast population along the 

storage (log10 CFU/g) and the sensorial acceptation by probable consumers. The products 

developed were analyzed for centesimal composition, pH, overrun, presence or absence of 

contaminating microorganisms and sensorial acceptance. All analyzes were performed in 

triplicate. The sensory acceptance test was conducted with 70 untrained tasters using a 

structured nine point hedonic ladder, varying between I liked very much and disliked very 

much. The results were submitted to analysis of variance and test for comparison of means 

(Tukey, p <0.05). The ice cream remained with a cell count over 6 log CFU/g for 240 days 

and the cereal bar for 30 days. The ice cream presented values of fat (3.9%), proteins (4.2%) 

and total solids (35.4%) within the limits recommended by brazilian legislation, and similar to 

other studies involving probiotic bacteria. The cereal bar had a moisture content (8.9%) below 

the maximum allowed (15%), besides presenting lipids (10.2%), proteins (5.4%) and ash 

(1.2%) similar to other researches. There was no alteration in the pH of the ice cream for 120 

days, and a slight increase (5.6 to 5.7) was detected at 150 days. After this period, it remained 

constant until the end of storage. The rate of air incorporation (overrun) in ice cream was 

44%. It was not detected presence of Salmonella sp. and Staphylococcus coagulase positive, 

in addition to presenting quantity of thermotolerant coliforms inside acceptable limits. The 

probiotic and control ice creams did not present the significant difference between them and 

were more appreciated than the commercial ice cream, where a significant difference was 

observed in relation to the others. Among all the cereal bars offered (probiotics, control and 

commercial), no significant difference was detected. The notes of the products developed 

ranged between from I liked very and I liked moderately enjoyed, with an acceptability index 

over 80% in all parameters evaluated in the ice cream and probiotic cereal bar. The 

application of yeast does not compromise the characteristics of the products studied, but other 

forms of application in the cereal bar are necessary in order to obtain a longer time of 

permanency of the microorganism. 

 

Key words: Microbial viability, food technology, chocolate, food manipulation, food 

preferences. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os alimentos estão diretamente relacionados à manutenção da saúde, principalmente 

os alimentos funcionais. A função dos alimentos funcionais pode ir além da nutricional, 

proporcionando benefícios, quando estes são consumidos na dieta usual produzindo efeitos 

metabólicos e/ou fisiológicos a esse organismo sem a necessidade de supervisão médica 

(BRASIL, 1999). De acordo com a American Dietetic Association (HASLER et al., 2009) a 

designação funcional se deve a substâncias presentes nos alimentos ou micro-organismos 

adicionados a esses alimentos, de forma a exercer ação no crescimento, desenvolvimento, 

manutenção, entre outras funções no organismo. 

Dentre os alimentos funcionais, estão os probióticos, que são micro-organismos vivos 

que ao serem ingeridos em quantidades adequadas promovem benefícios à saúde do 

hospedeiro (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION - FAO, 2002; 

HOMAYOUNI-RAD et al. 2013). Além de serem capazes de sobreviver à passagem pelo 

aparelho digestivo e resistir ao ácido e à bile, devem se proliferar no intestino e dessa forma 

exercer seus benefícios por meio do crescimento e atividade no corpo humano 

(VANDENPLAS et al., 2015).  

Geralmente, os probióticos são comercializados suplementando alimentos lácteos ou 

cápsulas medicamentosas indicadas para recomposição da microbiota intestinal, sendo em sua 

grande maioria utilizados micro-organismos dos gêneros Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. 

(RAUD, 2008; SHORI, 2015). Apesar do interesse do consumidor por diferentes tipos de 

alimentos probióticos ter aumentado (CASAROTTI; PENNA, 2015), há um número limitado de 

estudos que investigam a adaptação de bactérias probióticas em matrizes alimentares variadas 

(SETTACHAIMONGKON et al., 2015), sendo ainda o potencial probiótico de leveduras 

geralmente ignorado (CHEN et al., 2010). 

A busca por inovação no setor de alimentos probióticos não se restringe apenas ao 

desenvolvimento de novas matrizes alimentícias, mas também à viabilidade do micro-organismo 

nessa matriz, que resultará na passagem pelo trato gastrointestinal possibilitando o exercício das 

suas funções benéficas no hospedeiro após o consumo (MAZETTI et al., 2014). 

Em função das condições tecnológicas, o sorvete tem despertado o interesse das indústrias 

e da comunidade científica como potencial carreador de micro-organismos probióticos (CRUZ et 

al., 2009). Seu consumo tem aumentado significativamente nos últimos anos de acordo com 

dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) que relatou 
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aumento 685 milhões de litros para 1,244 bilhão de litros (aumento de 86,1%) entre 2003 e 2013 

(ABIS, 2014). Além do sorvete, as barras de cereais se tornam promissoras nessa categoria de 

alimentos por serem compostas de diversos ingredientes que atendem a vários segmentos de 

consumidores adeptos à vida saudável (PALAZZOLO, 2003). O consumo desse produto tem 

crescido principalmente devido à sua conveniência, associação como alimento saudável 

(SAMPAIO et al., 2009) e por ser uma fonte alternativa de obtenção de energia em conjunto a um 

perfil nutricional equilibrado (RYLAND et al., 2010). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi desenvolver sorvete e barra de cereais 

incorporados com a levedura probiótica Saccharomyces cerevisiae UFMG 905, por não existir 

nenhum outro trabalho ou alimento comercial com este micro-organismo, promovendo uma nova 

opção de alimento funcional.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Probióticos 
 

Os alimentos funcionais são considerados alimentos que fornecem benefícios além da 

nutrição básica, promovendo a saúde, sendo esse efeito restrito à promoção da saúde e não à 

cura de doenças (OLIVEIRA et al., 2002; MENG et al., 2008). Devem ser apresentados na 

forma de alimentos comuns, podendo ser classificados quanto à fonte (origem animal ou 

vegetal) ou quanto aos benefícios que oferecem atuando em cinco áreas do organismo: no 

sistema cardiovascular, no metabolismo de substratos, no crescimento, desenvolvimento e 

diferenciação celular, no comportamento das funções fisiológicas (antioxidantes), e no 

sistema gastrointestinal, como probióticos (FONTANA et al., 2014). 

Segundo a World Gastroenterology Organization (WGO) (2008) os probióticos são 

micro-organismos vivos que podem ser incluídos na preparação de vários produtos, como 

alimentos, medicamentos ou suplementos dietéticos, promovendo dessa forma, o efeito 

simbiótico entre a microbiota e o hospedeiro mediante a intervenção farmacológica ou 

nutricional. 

Os probióticos estimulam os mecanismos imunitários e não imunitários da mucosa 

intestinal através de um antagonismo/concorrência com os patógenos potenciais (WGO, 

2008), pela ativação de macrófagos locais e modulação da produção de IgA (imunoglobulina 

A), local e sistemicamente, de forma a promover mudanças nos perfis das citocinas pró e anti-

inflamatórias e/ou modulação de resposta a antígenos alimentares (KABEERDOSS et al., 

2011). Alguns produzem certas vitaminas como biotina, ácido fólico, ácido nicotínico e 

tiamina proporcionando uma suplementação vitamínica ao hospedeiro (VANDENPLAS et al., 

2015) e lactase, contribuindo para o alívio de cólicas abdominais, náusea e inchaço em 

intolerantes à lactose (VRESE et al., 2001; RAO et al., 2012). Possuem ação na regulação do 

trânsito gastrointestinal, reduzindo inchaço ou produção de gases, além de melhorar a 

absorção de íons pelas células epiteliais do intestino (BORTHAKUR et al., 2008). 

Os micro-organismos probióticos não colonizam permanentemente o intestino, sendo 

sugerido o consumo diário em quantidades suficientes (entre 1 x 108 e 1 x 109 Unidade 

Formadora de Colônia (UFC) por porção), pois o nível populacional intestinal após diluição 

pelas secreções deve ser na ordem de 107 UFC/g de conteúdo fecal para que exerça os efeitos 

benéficos desejados ao hospedeiro (DUGGAN et al., 2002). 
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2.2  Saccharomyces cerevisiae UFMG 905 
 

A Saccharomyces cerevisiae possui semelhanças genéticas e diferenças metabólicas 

em relação à Saccharomyces boulardii, que é uma levedura não patogênica utilizada como 

probiótico e praticamente a única comercializada na medicina (KENNY et al., 2011). Tem o 

status de Geralmente Considerado como Seguro (GRAS) pela Food and Drug Administration 

(FDA), sendo bastante utilizada nas indústrias farmacêuticas e de alimentos (SCHNEITER, 

2004). Estudos demonstraram que algumas linhagens possuem propriedades probióticas 

(KOVACS; BERK, 2000; VIEIRA et al., 2013), como a Saccharomyces cerevisiae UFMG 

905 isolada a partir de alambique de cachaça na região de Minas Gerais (PATARO, 2000). 

Dentre as exigências estabelecidas pela FAO (2002), para ser considerado probiótico o 

micro-organismo deve ser submetido a testes in vitro para avaliação das propriedades 

probióticos (resistência à acidez gástrica, ao ácido biliar, às enzimas digestivas e atividade 

antimicrobiana em relação a bactérias possivelmente patogênicas), deve estar isento de 

contaminantes (colônia pura) e ser comprovado os efeitos sobre a saúde no hospedeiro alvo 

através de estudos in vitro e in vivo. 

Em testes in vitro para verificação do potencial probiótico de algumas linhagens de S. 

cerevisiae, a S. cerevisiae UFMG 905 apresentou 98% de viabilidade quando comparada ao 

controle na simulação gástrica (pH em torno de 2,5) realizada durante 1 hora a 37 ºC, sendo 

também resistente às maiores concentrações de sais biliares a 37 ºC (MARTINS et al., 2005a). 

Entretanto, nos testes in vitro para verificação da produção de substâncias inibitórias 

difusíveis, observou-se que não houve inibição do crescimento de Salmonella Typhimurium, 

Shigella flexneri, Escherichia coli enteroinvasiva, Vibrio cholerae, Clostridium difficile e 

Clostridium perfringens, porém Martins et al. (2005a) destacam que as leveduras utilizadas 

como probióticos não possuem como mecanismo de ação a inibição de micro-organismos 

patogênicos.  

Nos testes in vivo realizados em ratos germ-free e convencionais, S. cerevisiae UFMG 

905 foi capaz de sobreviver no trato gastrointestinal com níveis superiores a 106 UFC/g, além 

de protegê-los contra infecções experimentais por Salmonella enterica sorovar Typhimurium e 

Clostridium difficile, não sendo essa proteção relacionada à inibição da população intestinal 

das bactérias patogênicas (MARTINS et al. 2005b).  

De acordo com Lazado e Caipang (2014), os probióticos possuem diferentes caminhos 

para estimular a resposta imune do hospedeiro. A S. cerevisiae UFMG 905 promoveu 

proteção em tecidos do intestino e fígado diminuindo os focos inflamatórios no fígado, e 
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aumentando o número de células Kupffer após a infecção (MARTINS et al., 2005b). Estudos 

posteriores comprovaram a capacidade da S. cerevisiae 905 em reduzir a translocação 

bacteriana (TB) de S. Typhimurium e estimular o sistema imune em ratos (MARTINS et al., 

2007). Generoso et al. (2010) demonstraram que esta levedura protege o animal contra a TB, 

preserva a integridade da barreira intestinal e estimula o sistema imune em modelo murino de 

obstrução intestinal. 

Além do efeito probiótico, S. cerevisiae UFMG 905 foi capaz de inibir a esporulação e 

redução de aflotoxina de Aspergillus parasiticus em grãos de amendoim. Silva et al. (2015) 

constataram que após a inoculação na superfície de grãos durante simulação de 

armazenamento, as células mantiveram-se viáveis por até 300 dias, demonstrando seu 

potencial na conservação desse tipo de alimento. 

 

 

2.3 Sorvete 

 

A ANVISA define sorvete ou gelado comestível como “um produto alimentício obtido 

a partir de uma emulsão de gordura e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e 

substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes e substâncias que 

tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que garantam a conservação do 

produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a armazenagem, o transporte 

e a entrega ao consumidor” (BRASIL, 2005a). 

A aceitação ou não de um sorvete não se restringe ao sabor, mas a propriedades físicas 

como a textura e derretimento (CORREIA et al., 2008). Para se obter um sorvete ideal, é 

necessária a utilização de ingredientes de boa qualidade e um balanceamento adequado entre 

os ingredientes, como quantidade de sólidos totais, gordura, açúcar, estabilizante, 

emulsificantes e aromatizantes (MARSHALL et al., 2003). O sorvete deve ser mantido a uma 

temperatura máxima de armazenamento de -18 ºC, porém quando exposto à venda a 

temperatura tolerada é de -12 ºC no produto (BRASIL, 2003a). 

Segundo Cruz et al., (2009) o sorvete pode ser uma alternativa de probióticos na dieta 

humana, tratando-se de um veículo viável para esse tipo de micro-organismo em função da 

sua matriz, ou seja, a sua composição inclui proteínas e gorduras, além de outros compostos 

favoráveis à permanência do micro-organismo. Os autores afirmam que a incorporação de 

bactérias probióticas na formulação do sorvete não afeta a qualidade do produto quando 
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comparado a um sorvete convencional, sendo a temperatura de armazenamento e sua 

condição congelada fatores vantajosos, porém não há relatos com leveduras. 

Um dos principais problemas no setor de sorvetes é a sazonalidade do consumo de 

produtos gelados que são mais vendidos no verão do que nas estações frias. Entretanto, têm 

ocorrido mudanças nesse comportamento através de campanhas e estratégias diferenciadas 

para baixas temporadas, contribuindo dessa maneira para o aumento do consumo (ABIS, 

2014).  

No Brasil, apesar de crescente, o consumo anual de sorvete ainda é baixo, em termos 

de volume total, em comparação a outros países como a Nova Zelândia (16 litros/ ano) e os 

Estados Unidos (13 litros/ ano). Em 2014 o consumo chegou a 3,5 litros por pessoa, 

demonstrando que o mercado possibilita a exploração para aumento do consumo através da 

introdução de novos sabores e composições (EUROMONITOR, 2014). 

 

 

2.4 Barra de cereais 
 

As barras de cereais são caracterizadas como alimento de fácil consumo, sem preparo 

prévio. Apresentam-se na forma retangular e são comercializadas em embalagens individuais 

de aproximadamente 20 g (GUTKOSKI et al., 2007). São obtidas a partir da mistura ou 

combinação de três ou mais ingredientes, principalmente grãos, acrescentada de substância 

ligante promovendo a textura adequada (PONTES et al., 2009). 

Esse tipo de alimento foi inserido no mercado em 1992 sendo que não foi obtida boa 

aceitação por parte dos consumidores, fato que ocorreu apenas dois anos depois, estimulando 

o investimento de outras empresas, resultando em uma diversidade cada vez maior: barras 

com alto teor de fibras, com frutas desidratadas, com castanhas, com flocos de arroz, 

sementes, entre outros (BARBOSA et al., 2003).  Essa diversidade promoveu a popularidade 

no mercado, tanto pela praticidade, quanto pelos valores nutricionais e sabor, mas 

principalmente por ser uma opção para quem busca uma alimentação saudável nos lanches ou 

complemento para refeições (DEGÁSPARI et al., 2008). De acordo com Freitas e Moretti 

(2006), o que provocou o aumento na demanda e estimulou o aumento do desenvolvimento de 

produtos de conveniência (prontos para o consumo) foi a mudança da rotina diária das 

pessoas. 

O mercado está aberto à inserção de novos sabores e formulações que se adequam aos 

hábitos alimentares dos consumidores (MUNHOZ, 2013) estimulando pesquisas com novos 
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ingredientes alimentícios, nutritivos e funcionais sem interferência nos atributos sensoriais 

(PALAZZOLO, 2003). Melo et al. (2010) elaboraram barra de cereais salgada sabor pizza e 

obtiveram aceitação de 83% de 100 julgadores com idade entre 23 e 37 anos. Peuckert et al. 

(2010) inseriram proteína texturizada de soja e fruto camu-camu (Myrciaria dúbia) em barra 

de cereais resultando em valores mais elevados de proteína e vitamina C e menor valor de 

lipídios. Paiva et al. (2012) elaboraram barra de cereais com pipoca de sorgo visando uma 

alternativa de produto para consumidores preocupados em atender à recomendação de 

ingestão de fibras.  

 

 

2.5 Análise sensorial 
 

Ao desenvolver um novo produto, a avaliação da sua aceitabilidade é fundamental por 

tornar possível a predição do seu comportamento frente ao mercado consumidor 

(MOSCATTO et al., 2004). De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) a análise sensorial corresponde à investigação científica usada para evocar, medir, 

analisar e interpretar reações em função de características de alimentos ou materiais à medida 

que são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição (ABNT, 1993). A 

partir das sensações é possível dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto 

ou desgosto em relação ao produto avaliado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL), 2008). 

Os métodos sensoriais se dividem em métodos discriminativos, descritivos e afetivos. 

A partir dos métodos afetivos é possível obter informações diretas dos consumidores em 

relação as suas preferências, aceitação sobre os atributos sensoriais e atitude em relação aos 

produtos (IAL, 2008). A escala hedônica de nove pontos é o método afetivo mais utilizado em 

função da confiabilidade e validade de seus resultados, além de ser simples podendo ser 

executado por qualquer provador (STONE et al., 2012). 

O alimento ao ser ingerido deve produzir satisfação e ser agradável ao consumidor, ou 

seja, no desenvolvimento de novos produtos é fundamental o aperfeiçoamento de parâmetros 

como a forma, cor, aparência, odor, sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes 

ingredientes, buscando atingir um equilíbrio integral que seja expresso em uma alta qualidade 

e boa aceitabilidade (BARBOSA et al., 2003). Dessa maneira, a análise sensorial se mostra 

fundamental por fornecer suporte técnico tanto para pesquisa, quanto para industrialização, 

marketing e controle de qualidade (DUTCOSKY, 2013). 


