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RESUMO 

Leites fermentados são os produtos resultantes da fermentação do leite por fermentos lácticos 

viáveis ativos e abundantes no produto durante seu prazo de validade. Diante disto, o objetivo 

do estudo foi caracterizar físico-quimicamente, leites fermentados com variados sabores 

(Morango e leite condensado, Morango, Pêssego, Ameixa, Frutas vermelhas, Coco, 

Desnatado com ameixa, Morango e cereais e Maracujá) produzidos e comercializados no 

estado do Pará, com a intenção de verificar se os mesmos se encontrariam nos padrões da 

legislação brasileira. As análises realizadas nos leites fermentados foram: acidez titulável, pH, 

sólidos solúveis ºBrix e teor de sólidos totais. Os valores encontrados para as análises de 

pHforam de 3,95 a 4,37; sólidos solúveis de 10,15 a 17,70 ºBrix; acidez total de 0,47 a 0,77% 

e sólidos totais de 11,36 a 19,81%.Verificou-se na que a maioria dos leites fermentados 

avaliados estão em desacordo, em termos de acidez titulável, com a legislação vigente, a qual 

estabelece acidez entre 0,6 e 2,0g de ácido lático/100g.Os leites fermentados sabor Morango e 

leite condensado, Morango, Pêssego, Ameixa, Frutas vermelhas e Coco avaliados 

apresentaram-se fora dos limites preconizados pela legislação brasileira vigente, em termos de 

acidez titulável, a qual estabelece o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites 

Fermentados. 
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 INTRODUÇÃO 

Os leites fermentados são produtos adicionados ou não de outras substâncias 

alimentícias, obtidos por coagulação e diminuição do pH do leite, ou leite reconstituído, 

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

de cultivos de microrganismos específicos, os quais devem ser viáveis, ativos e 

abundantes no produto final durante o prazo de validade (GALLINA et al., 2011). De 

acordo com a legislação os cultivos ou microrganismos empregados na fermentação 
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definem a denominação do produto que pode ser iogurte, leite fermentado, leite 

acidófilo, kefir, kumys e coalhada (BRASIL, 2007). 

Para elaboração dos leites fermentados são realizadas as seguintes etapas: 

pesagem do açúcar, adição do leite, adição do soro, homogeneização, inoculação 

fermentação, resfriamento e adição da polpa de frutas, homogeneização, envase e 

resfriamento (SOUZA et al., 2015). 

Atualmente, os leites fermentados são considerados um produto com elevado 

potencial para o desenvolvimento de novos produtos, principalmente por estarem 

associados à saúde, o que vem sendo explorado pelas indústrias de laticínios (Figura 2). 

Este fator esta relacionado com três características: (1) as propriedades tecnológicas da 

matriz láctea, como permitir a viabilidade funcional de ingredientes adicionados ao 

produto; (2) a elevada praticidade dos derivados lácteos; (3) e a relação que os 

consumidores fazem dos produtos lácteos com o aspecto de saudabilidade (COSTA et 

al., 2013). 

Os produtos lácteos representam o mais importante segmento dos alimentos 

funcionais, sendo os primeiros nesta categoria de alimentos. Os leites fermentados são 

os produtos de escolha pela indústria alimentícia como veículo de culturas probióticas e 

adição de ingredientes prebióticos, sendo considerados comercialmente os principais 

alimentos que contém estes compostos (SANCHEZ et al, 2009). A legislação brasileira 

define os leites fermentados como "os produtos resultantes da fermentação do leite 

pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos próprios", o que inclui o iogurte, o 

leite fermentado ou cultivado, o leite acidófilo, kefir, kumys e coalhada (BRASIL, 

2007). 

Nos últimos anos, as modificações nas tendências alimentares indicaram o maior 

interesse dos consumidores por uma dieta mais saudável. Estas variações são 

influenciadas pela mudança no estilo de vida, e pela crescente preocupação com a 

saúde, e prevenção de doenças por parte da população. Neste contexto os alimentos 

funcionais ganharam espaço no mercado mundial, representados principalmente pelos 

produtos lácteos, tendo os leites fermentados maior destaque (COSTA et al., 2013). 

Estes produtos são os mais utilizados para a incorporação de culturas probióticas e 

ingredientes prebióticos, uma vez que permitem a viabilidade funcional destes 

componentes. A produção de compostos funcionais por microrganismos, que podem ou 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 
28 a 30 de Setembro/2016 

não ser probióticos, se apresenta como uma alternativa interessante na elaboração de 

leites fermentados funcionais. No entanto, cabe ressaltar que somente através de uma 

alimentação balanceada e hábito de vida saudável associados a um consumo diário 

mínimo destes produtos funcionais serão alcançados os efeitos benefícios propostos 

(COSTA et al., 2013). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar físico-quimicamente, leites 

fermentados com variados sabores, produzidos e comercializados no estado do Pará, 

com a intenção de verificar se os mesmos se encontrariam nos padrões da legislação 

brasileira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural da Amazônia - 

UFRA – Campus Belém, nas dependências do laboratório de Bioquímica. Os diferentes 

sabores de leite fermentado (Morango e leite condensado, Morango, Pêssego, Ameixa, 

Frutas vermelhas, Coco, Desnatado com ameixa, Morango e cereais e Maracujá) foram 

produzidos no Paráe obtidos no mercado local da cidade de Belém-PA. 

 

DETERMINAÇÃO DE pH 

A determinação do pH nas amostras foi realizada por leitura direta utilizando-se 

potenciômetro de bancada da marca Quimis. 

 

ACIDEZ TITULÁVEL 

Para a determinação da acidez titulável nas amostras de leites fermentados foram 

transferidos 20 mL da amostra para um erlenmeyer de 125 mL ediluída com 40 mL de 

água. Foi Adicionado2mL de solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. Titulou-se com 

solução de hidróxido de sódio 0,1 N até a primeira coloração rosa forte persistente por 

aproximadamente 30 segundos (BRASIL, 2006). A acidez titulável nas amostras de 

leites fermentados foi calcada conforme a fórmula abaixo: 

 

 

 

Onde:  

V = volume de solução de hidróxido de sódio 0,1 N gasto na titulação, em mL;  
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v = volume da amostra, em mL;  

f = fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1N;  

0,09 = fator de conversão do ácido lático;  

N = normalidade de solução de hidróxido de sódio (0,1N). 

 

SÓLIDOS SOLÚVEIS 

Os sólidos solúveis foram quantificados nas amostras, por meio de leitura direta 

em refratômetro de bancada segundo AOAC (1997). 

 

SÓLIDOS TOTAIS 

Os sólidos totais foram obtidos pela diferença entre o peso total da amostra e o 

conteúdo de umidade. Para quantificar o teor de umidade foram realizadas as seguintes 

etapas: foram pesadas ± 5 gramas de amostra, secas em estufa a 85ºC até peso constante 

(BRASIL, 2007). O teor de umidade nas amostras de leites fermentados foi calculado 

conforme a fórmula abaixo: 

 

 

Onde:  

Pi = massa da cápsula + amostra (g); Pf = massa da cápsula + amostra após secagem (g). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da caracterização físico-química dos diferentes sabores de leite 

fermentado (Morango e leite condensado, Morango, Pêssego, Ameixa, Frutas 

vermelhas, Coco, Desnatado com ameixa, Morango e cereais e Maracujá), podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização físico-química dos leites fermentados de diferentes sabores, 

produzidos e comercializados em Belém-PA, embase úmida. 

Leite Fermentado Sabor pH SST (ºBrix)  

ATT (g de ácido 

lático/100g) TST (%) 

Morango e leite condensado 3,95 ± 0,02 14,25± 0,25 0,57± 0,02 15,37± 0,35 

Morango  4,06± 0,03 17,20± 0,10 0,47± 0,01 17,41± 0,31 

Pêssego 4,18± 0,07 17,35±0,05 0,51± 0,04 18,99± 0,04 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 
28 a 30 de Setembro/2016 

Ameixa 4,19± 0,01 17,25± 0,15 0,56± 0,02 17,90± 0,10 

Frutas vermelhas 4,25± 0,01 16,40± 0,20 0,57± 0,02 17,86± 0,36 

Coco 4,25± 0,01 16,90± 0,10 0,47± 0,03 18,77± 0,01 

Desnatado com ameixa 4,37± 0,03 10,15± 0,05 0,77± 0,04 11,36± 0,03 

Morango e cereais 4,26± 0,05 17,70± 0,10 0,71± 0,01 19,81± 0,24 

Maracujá 4,28± 0,03 17,40± 0,20 0,67± 0,06 19,76± 0,04 
Os valores representam as médias de três amostras de cada produto e três replicatas ± desvio padrão. % Acidez 

Total Titulável (ATT) expresso em ácido lático. Sólidos Solúveis Totais (SST). Teor de Sólidos Totais (TST). 

 

Verifica-se na Tabela 1, que a maioria dos leites fermentados avaliados estão em 

desacordo, em termos de acidez titulável, com a legislação vigente, a qual estabelece 

acidez entre 0,6 e 2,0g de ácido lático/100g (BRASIL, 2007), com ressalva para os 

leites fermentados dos sabores: desnatado com ameixa 0,77g, morango e cereais 0,71g e 

maracujá 0,67g, os quais estão em conformidade com o Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade de Leites Fermentados (BRASIL, 2007). Já Medeiros et al. 

(2011) verificaram valores em conformidade com a legislação, para três marcas de leites 

fermentados amplamente comercializados em todo Brasil, produto A: 0,88; produto B: 

1,17 e produto C: 1,08.  

Em relação aos valores de pH, os leites fermentados apresentaram valores 

médios entre 3,95 e 4,37, os quais são classificados como ácidos devido ao processo de 

fermentação. Medeiros et al. (2011) determinaram valores semelhantes para três marcas 

de leites fermentados comerciais no, produto A: 4,23; produto B: 3,68 e produto C: 

3,72.  

Em se tratando de sólidos solúveis, o leite fermentado desnatado com ameixa 

apresentou o menor valor 10,15 ºBrix, devido à característica de baixa adição de açúcar 

no produto, enquanto que o leite fermentado de morango com cereais apresentou o 

maior valor 17,70 ºBrix, devido a adição dos cereais. 

Para o teor de sólidos totais foram determinados entre as amostras os valores 

médios entre 15,37 e 19,81%. Gallinaet al. (2011) encontraram valores próximos entre 

20,43 e 21,07% aos deste trabalho, para os parâmetros físico-químicos ao estudarem 

diferentes tipos de leites fermentados sabor morango. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que os leites fermentados sabor Morango e leite condensado, 

Morango, Pêssego, Ameixa, Frutas vermelhas e Coco avaliados apresentaram-se fora 

dos limites preconizados pela legislação brasileira vigente, em termos de acidez 

titulável, a qual estabelece o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites 

Fermentados. Uma vez que, a determinação da acidez dos produtos comprova a correta 

finalização do processo fermentativo dos produtos, determinada utilizando como 

parâmetro a porcentagem de ácido lático, sendo que o valor deve ser de no mínimo 

0,60%,para que haja inibição do crescimento de bactérias patogênicas ou deteriorantes 

que eventualmente estejam presentes no produto. 
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