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RESUMO 
A pesquisa apresenta a ação do gel de psyllium em iogurte fermentado com cultura probiótica. Para a 
extração da mucilagem da casca de psyllium, fez-se uma suspensão, filtrou-a e liofilizou-a. Foram 
elaborados iogurtes: um controle (sem adição de gel) e outros três com concentrações diferentes de gel de 
psyllium (0,05; 0,1 e 0,15%), leite tipo B, açúcar (7%) e 3% de cultura contendo os microrganismos L. 
acidophilus, Bifidobacterium e S. thermophilus (Bio Rich/Chs. Hansen). Realizou-se as análises de acidez 
titulável, pH (Instituto Adolfo Lutz, 1985), proteína, sólidos totais e cinzas (AOAC, 1995) e reologia, com 
reômetro de cone e placa. Obteve-se acidez titulável entre 0,79 e 0,96%; pH de 4,45 a 4,58; proteínas entre 
2,87 e 4,01%; sólidos totais de 18,88 a 22,61%; cinzas de 0,69 a 0,91%. A amostra C (1.5%) apresentou 
maior viscosidade aparente na reologia e maiores valores para as análises realizadas, embora obteve 
menor cinética de fermentação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos Funcionais; Emulsificantes Naturais; Liofilização; Reologia. 
 

 INTRODUÇÃO 
 

 O iogurte tem relevância nos hábitos alimentares, não só por ser considerado um 
substituto do leite, principalmente aos consumidores que apresentam intolerância a 
lactose, mas também por possuir características nutritivas indispensáveis para o bem 
estar. Com isso, há a busca constante em atender as necessidades do mercado, 
investigando e criando novos produtos e sabores de acordo com os diferentes públicos-
alvo (COELHO, 2009). 
 Os leites fermentados podem ser definidos como preparados lácteos, onde o leite 
(de diferentes espécies animais) sofre um processo fermentativo que resulta na 
modificação de suas características sensoriais. De acordo com a legislação brasileira, 
fermentados podem ser classificados em leite acidófilo, leite fermentado ou cultivado, 
kefir, kumys, coalhada e iogurte, onde a principal diferença entre esses produtos é o tipo 
de microrganismo utilizado na inoculação (BRASIL, 2007). 
 O processo de produção de iogurte envolve muitas tecnologias, ligadas não só às 
unidades processuais, como também à biotecnologia e genética, e ainda a bioquímica e 
química em geral, estando constantemente em desenvolvimento. O iogurte resulta da 
fermentação do leite por uma flora bacteriana composta de Lactobacillus delbruecki. 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Os estreptococos removem o oxigênio e os 
lactobacilos transformam o açúcar da lactose em ácido láctico. Com a diminuição do pH e 
aumento da acidez, o pH aproxima-se de 4,6, ponto isoelétrico da proteína do leite 
(caseína) e ocorre a coagulação (ANTUNES; PACHECO, 2009). 
 Os probióticos são microrganismos que trazem benefícios à saúde do 
consumidor, melhoram o equilíbrio de forma que as propriedades da flora nativa não 
sejam destruídas através do trato gastrointestinal, permanecendo no intestino (SHAH, 
2007). Porém, não é só por isso que essa nova classe de alimentos tem se destacado 
entre os consumidores, mas também por poder reduzir a intolerância à lactose e a 
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tendência a certos carcinomas, controlar infecções intestinais, além de melhorar o flavor e 
a qualidade nutricional dos alimentos que os contêm (ALVES, 2009). 
 Na ciência dos alimentos, a reologia é usada para o estudo da estrutura dos 
alimentos como resposta à aplicação de força ou deformação. Várias são as razões para 
se conhecer as propriedades reológicas dos alimentos, dentre elas: efetuar o controle de 
qualidade de matérias primas de processo ou fabricação de produtos finais, estudar a 
influência de componentes de formulação e relacionar a estrutura dos produtos com as 
suas características reológicas (STEFFE,1996). 
 O conhecimento das propriedades reológicas dos produtos lácteos é essencial 
para o processo e manuseio de materiais e equipamentos na indústria de laticínios. 
Certos produtos lácteos, quando submetidos à deformação, exibem tensão inicial e 
amolecimento, aparentemente devido à quebra da estrutura. Entretanto, a estrutura pode 
ser reconstruída com o tempo, quando o produto é levado à solidificação ou exibe um 
comportamento tixotrópico, característica de muitos produtos alimentícios (AWADHWAL; 
SINGH, 2005). 
 A mucilagem extraída da casca de psyllium é constituída por um polissacarídeo 
altamente ramificado denominado arabinoxilana, o qual é considerado uma boa fonte de 
fibra alimentar (CRAEYVELD; DELCOUR; COURTIN, 2008). Velázquez e colaboradores 
(2000) testaram a produção de ácidos graxos de cadeia curta por microrganismos 
presentes na microflora intestinal humana e, utilizando casca de psyllium como substrato, 
obtiveram alta produção de ácido propiônico e ácido butírico (14,3±0,3 e 16,8±0,5 mg.mL-
1, respectivamente). 
 Além das características prebióticas, a mucilagem de psyllium apresenta 
propriedades tecnológicas consideradas interessantes e que possibilitam a sua aplicação 
em produtos alimentícios. A utilização do gel de psyllium como revestimento comestível 
prolongou a vida de prateleira de mamões papaya minimamente processados (YOUSUF; 
SRIVASTAVA, 2015), auxiliou na estabilização de emulsão contendo corante cataxantina 
(GUARIBZAHEDI; RAZAVI; MOUSAVI, 2013) e aumentou a estabilidade de iogurtes com 
baixo teor de gordura, diminuindo a sinérese (LADJEVARDI; GHARIBZAHEDI; MOUSAVI, 
2015). 
 

 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 EXTRAÇÃO DO GEL DE PSYLLIUM E ELABORAÇÃO DOS IOGURTES 
 

Para a extração da mucilagem da casca de psyllium, foi preparada uma suspensão 
na proporção 1:100 (casca de psyllium:água), e mantida sob agitação constante por 72 
minutos a 80°C. A suspensão foi filtrada e liofilizada para posterior utilização no iogurte. 

Os produtos foram elaborados com três concentrações diferentes de gel de 
psyllium, sendo amostra A (0,05%), amostra B (0,1%) e amostra C (0,15%), leite tipo B e 
açúcar. Foi utilizado 3% de cultura contendo os microrganismos L. acidophilus, 
Bifidobacterium e S. thermophilus na elaboração cada iogurte. Para comparação, foi 
elaborado um iogurte controle onde foram utilizadas as mesmas concentrações de açúcar 
e cultura, porém sem adição do gel de psyllium. 

Nestes produtos foram realizadas análises físico-químicas e reológicas. 
 

 ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS 
 

 Determinação de pH 
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O pH foi determinado com auxílio de potenciômetro digital, devidamente 
padronizado com soluções tampões pH 7,0 e 4,0, conforme recomendações do Instituto 
Adolfo Lutz (1985). 

 
 Determinação de Acidez Total 

 

As determinações dos teores de acidez foram realizadas por titulação ácido 
alcalimétrica, usando-se fenolftaleína como indicador (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 
 

 Determinação dos Sólidos Totais 
 

As determinações foram feitas mediante secagem da amostra em estufa até peso 

constante (CASE; BRADLEY JR.; WILLIANS, 1985). 

 

 Análise de Proteínas 
 

As análises foram realizadas baseando-se na determinação do nitrogênio pelo 

método de micro-Kjeldahl (AOAC, 1995). Para a conversão de nitrogênio em proteínas foi 

utilizado o fator de 6,38 para produtos lácteos. 

 

 Determinação das Cinzas 
 

As determinações das cinzas foram feitas por incineração da amostra em mufla a 

550ºC (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 

 

 CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA 
 

Os parâmetros reológicos foram obtidos em triplicata a 10°C usando-se um 
reômetro de cone e placa, modelo MARS III, marca THERMO SCIENTÍFIC. O aumento da 
tensão de cisalhamento foi obtido pelo aumento da rotação, a partir da variação contínua 
da velocidade angular do cone. Utilizou-se gradientes de cisalhamento de 0 até 700 s-1 
por 30 segundos, com cone placa C60 e 0,5 mL de amostra obtendo assim curvas 
ascendentes e descendentes. A taxa de deformação foi determinada usando-se um 
programa computacional (RheoWin Data Manager da Thermo) que emprega as seguintes 
equações: 

 

γ =  /Sin (Equação 1) 

 

 (Equação 2) 

Em que: γ = taxa de deformação (1/s);  = tensão de cisalhamento (Pa);  = 

velocidade angular do cone (rpm); Π = ângulo do cone.  

A descrição do comportamento reológico foi realizada utilizando-se o modelo 

reológico da Lei da potência ( = γn) com auxílio do programa Origin versão 6.0. 

 
 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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Os resultados obtidos no estudo foram avaliados pela análise de variância ANOVA, 
e para os resultados que apresentaram diferença significativa foi aplicado posteriormente 
o teste de Tukey, ambos ao nível de 5% de probabilidade. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 DETERMINAÇÃO DE PH E ACIDEZ TITULÁVEL 
 

As curvas de fermentação dos iogurtes estão presentes na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Tempo de acidificação das amostras 

 
O tempo de acidificação das amostras com diferentes concentrações do gel de 

psyllium variou de 160 a 180 min, em que pode-se observar na Figura 1 que o acréscimo 
da concentração do gel diminuiu ligeiramente a cinética de fermentação. Thamer e Penna 
(2006) notaram que diferenças nos teores de soro, açúcar e frutooligossacarídeos podem 
ter influenciado ligeiramente o tempo de fermentação de bebidas lácteas funcionais 
fermentadas por probióticos e acrescidas de prebióticos. A mucilagem extraída da casca 
de psyllium é constituída por um polissacarídeo (arabinoxilana), sendo um prebiótico, o 
que pode ter sido o fator determinante para as diferenças no tempo de acidificação das 
amostras.  

Um estudo realizado por Eli et al. (2008) sugeriu que a casca de sementes de 
psyllium pode ser metabolizada por bifidobactérias somente após hidrólise parcial, 
portanto, a ação prebiótica do gel só é concretizada após a ingestão e metabolização da 
goma no intestino, não influenciando com a diminuição do tempo de acidificação do 
iogurte. 

Na Tabela 1 pode-se observar os resultados obtidos nas análises físico-quimicas 
 

Tabela 1: Resultado das análises físico químicas 
 
   AMOSTRA  

PARÂMETROS CONTROLE A B C 

pH 4,45 4,47 4,52 4,58 

Acidez (%) 0,79 ± 0,03a 0,80 ± 0,03a 0,95 ± 0,02b 0,96 ± 0,01b 

Proteína (%) 2,87 ± 0,10a 2,86 ± 0,08a 3,77 ± 0,08b 4,01 ± 0,02c 

Sólidos totais (%) 18,88 ± 0,14a 18,79 ± 0,14a 21,89 ± 0,09b 22,61 ± 0,06c 
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Cinzas (%) 0,69 ± 0,05a 0,69 ± 0,01a 0,85 ± 0,05b 0,91 ± 0,02b 

Médias de três repetições ± estimativa de desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha mostram 
diferença significativa pelo Teste de Tukey (p≤0,05). 
 

Os valores de pH variaram de 4,45 a 4,58 e a acidez titulável de 0,79 a 0,96%, 
valores esses próximos aos apresentados por Silva et. al (2014) de pH 4,49 e acidez 
0,75,.para o primeiro dia de armazenamento de iogurte elaborado com Bifidobacterium e 
fibra solúvel. 

Pode ser observado na Tabela 1 que os valores de acidez titulável e pH 
aumentaram com o aumento da concentração do gel de psyllium. Segundo Warnberg et 
al. (2009), é difícil a dispersão do psyllium em água ou soluções aquosas mesmo com 
agitação vigorosa, devido à sua capacidade de absorção de água ser extremamente forte. 
A alta viscosidade também o torna difícil de incorporá-lo em produtos alimentícios, muitas 
vezes formando grumulos. De acordo com Ferreira (1994), muitas vezes as fibras 
dietéticas desenvolvem ação tamponante, dificultando a hidratação, isso devido a troca 
catiônica. Sendo assim, a causa do pH não ter diminuído com o aumento da acidez pode 
ter se dado pela não completa diluição do gel no iogurte e a ação tamponante da fibra de 
psyllium, ocasionando na inexatidão e discordância do pH dos iogurtes.  

O aumento da acidez nos iogurtes incorporados com goma, segundo Ladjevardi et 
al. (2015), pode ser dado pelo crescimento e sobrevivência de bactérias probióticas, onde 
ocorre a transformação mais rápida de lactose em ácido lático. Gharibzahedi et al. (2013), 
ao estudarem a relação entre a estrutura do psyllium e a sua propriedade gelificante, 
apontaram a presença de um arabinoxilana ácida altamente ramificada na estrutura da 
goma, fazendo com que o aumento da concentração do gel aumentasse também a acidez 
do iogurte, como pode ser observado na amostra C de maior concentração. 

Utilizando a descrição da Resolução n° 5 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (BRASIL, 2000) a qual determina que os valores de acidez devam ser de 
no mínimo 0,6 g de ácido láctico/100 g de produto e de no máximo 1,5 g de ácido 
láctico/100 g de produto, os valores de acidez do estudo estão dentro do exigido pela 
normativa. 

Ao analisar as proteínas, foi observado um crescimento significativo na 
porcentagem conforme o aumento da concentração do gel adicionado. Apresentaram 
teores de até 4,01% de proteínas em sua constituição para a amostra com maior 
concentração do gel de psyllium (0,15%). Isso pode ser explicado, de acordo com Romero 
e colaboradores (2002) que observaram sementes de psyllium com alto teor de proteínas, 
15%, em sua composição. Já Romero-Baranzini e colaboradores (2006) notaram que a 
constituição era de 17,4% de proteínas. 

Segundo a Resolução n° 5 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(BRASIL, 2000), o iogurte deve apresentar no mínimo 2,9 g/100 g de proteína láctea. 
Sendo assim, todos os iogurtes elaborados apresentaram resultados satisfatórios e dentro 
do esperado.  

Os teores de sólidos totais das amostras cresceram significativamente, de 18,79 
para 22,61%, com o aumento da concentração do gel de psyllium. Mesmo não sendo 
iogurte com adição de nenhum tipo de emulsificante, os valores obtidos por Oliveira e 
Damin (2003) foram bem próximos, variando de 19,50 a 22,50 em iogurtes probióticos. 

Thamer e Penna (2006) ao analisarem bebidas lácteas funcionais fermentadas por 
probióticos e acrescidas de prebióticos, observaram que os maiores teores de sólidos 
totais foram encontrados quando as amostras foram formuladas com maiores 
porcentagens de açúcar e frutooligossacarídeos, o que está condizente com o estudo, 
onde os maiores teores de sólidos totais foram para os iogurtes com as maiores 
porcentagens de gel de psyllium que, como já citado anteriormente, possui 
polissacarídeos em sua estrutura. 
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Os valores obtidos para a análise de cinzas variaram de 0,7 a 0,9% estando bem 
próximos aos valores encontrados por Capitani et al. (2014) que estudaram iogurtes com 
probióticos e fibras, onde o teor de cinzas varou de 0,7 a 1,0%. Foi possível notar que as 
amostras que apresentaram maiores valores para esta análise foram as que possuíam 
maior concentração do gel de psyllium.  

Segundo Moretto (2008), a cinza de um material de origem tanto vegetal como 
animal é o antecedente a análise de minerais específicos. Romero e colaboradores (2006) 
descreveram que sementes de psyllium podem apresentar até 3% de minerais em sua 
constituição, isso explica o aumento nos teores de cinzas das amostras analisadas 
conforme a variação do gel adicionado.  

Os resultados apresentados na Tabela 1, com nível de significância de 5% a partir 
do Teste de Tukey, evidenciaram que não houve diferenças significativas para a amostra 
Controle e Amostra A em nenhuma das análises físico-químicas realizadas. Entre as 
amostras B e C, houve diferenças significativas nas proteínas e sólidos totais, mostrando, 
novamente, que a amostra C apresentou valores superiores às outras amostras, 
diferenciando-a das demais amostras. 

Os gráficos obtidos com a análise reológica estão plotados no Gráfico 1. 
 

 
Gráfico 1: Gráfico da viscosidade aparente pela taxa de cisalhamento das amostras (ida) 
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Gráfico 2: Gráfico da viscosidade aparente pela taxa de cisalhamento das amostras (volta) 
 

Considerando as amostras com a adição do gel de psyllium, pode-se observar na 
Figura 2 que a amostra C (0,15% do gel) apresentou a maior viscosidade na taxa de 
deformação analisada e a amostra A (0,05%) a menor. Observou-se que as viscosidades 
das amostras aumentaram com o acréscimo de concentrações do gel. Martín-Diana et al. 
(2003) afirmaram que os sólidos totais e as proteínas podem influenciar na viscosidade de 
um produto, o que pode ser observado na Tabela 1, em que os maiores valores de sólidos 
totais e proteínas foram da amostra C (22,61 e 4,01%, respectivamente) e menores da 
amostra A (18,79 e 2,86%, respectivamente). Na figura 2, observa-se a formação de 
picos, segundo Lucey e Singh (1998), Sodini et al. (2005) e Cunha et al. (2008), depois da 
agregação das proteínas do soro, há a associação das partículas da caseína à medida 
que atingem o pH 4,6 (ponto isoelétrico), resultando em um estresse local e formação de 
grânulos ocasionando nos picos das curvas, principalmente a curva da amostra C, que, 
como já citado anteriormente, pode, também, apresentar grumos de gel que não se 
dissolveram por completo no iogurte. 

Observou-se que, com o aumento do gel, a viscosidade aparente também 
aumentou, consequentemente deve-se ter uma redução da sinérese pela capacidade do 
gel de psyllium de encorpar água na sua estrutura e aumentar a viscosidade. Nunes et al. 
(2014) ao estudarem bebidas de soja com goma guar, notaram que a ação da goma foi de 
reter a água e aumentar a viscosidade, sendo usada como espessante e estabilizante, 
modificando a textura e consistência do produto, o que foi observado também no iogurtes 
com o gel psyllium. 
 

 CONCLUSÃO 
 

As amostras Controle e A (0,05%) apresentaram os menores tempos de 
acidificação, significando que a adição do gel de psyllium influenciou na diminuição da 
cinética de fermentação dos iogurtes. A Amostra C, com a maior concentração de gel de 
psyllium (0,15%), apresentou os maiores valores para as análises físico químicas, com 
destaque para as análises de proteínas e sólidos totais, bem como para o comportamento 
reológico, apresentando maior viscosidade aparente. Logo, foi notável que a adição do gel 
de psyllium influenciou as propriedades do iogurte potencialmente probiótico. 
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