A FERMENTAÇÃO LÁCTICA (1)
O IOGURTE

As raízes da produção de laticínios remontam ao ano 3000 a.C. (Oriente Médio), quando o homem
comprovara que, ao azedar, o leite mudava de consistência e de sabor. A explicação deste
fenômeno é simples. As bactérias que normalmente se encontram no úbere dos animais
contaminam o leite, proliferando e formando ácido láctico. Nesse meio ácido, as proteínas
precipitam, separando-se do soro.
O iogurte resulta da fermentação do leite por uma flora bacteriana composta de Lactobacillus
bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Os estreptococos removem o oxigênio e os lactobacilos
transformam o açúcar lactose em ácido láctico. Quando o pH se encontra entre 5 e 6, o leite
coagula. Outras espécies bacterianas também podem fermentar o leite: Lactobacillus acidophilus,
Streptococcus lactis, Bifidobacterium bifidum etc.
Existem diferentes tipos de iogurte e leites fermentados, todos eles produtos altamente nutritivos,
ricos em proteínas, sais minerais e vitaminas. As variações dependem de acréscimos (açúcar,
frutas etc.) e de modificações de consistência (cremoso, firme, batido). A maioria dos produtos
vendidos como “leite fermentado” contém um número alto de microrganismos vivos (100 milhões
de bactérias vivas por grama de iogurte). Consumidos como probióticos, visam manter equilíbrio
da flora intestinal e prevenir o desenvolvimento de outros microrganismos.

BIBLIOGRAFIA

1. SANTO Goldoni J. Fermentação lática de hortaliças e azeitonas. In: AQUARONE et al. (Org.).
Biotecnologia Industrial. Biotecnologia na produção de alimentos. Vol. 4. São Paulo, Editora
Edgar Blücher Ltda., 2001.
2.

MALAJOVICH, M.A. Biotecnologia 2011. Rio de Janeiro, Edições da Biblioteca Max Feffer do
Instituto de Tecnologia ORT, 2012. Disponível em http://www.bteduc.bio.br

Guia 71

Maria Antonia Malajovich / Guias de atividades
Biotecnologia: ensino e divulgação
http://www.bteduc.bio.br

A FERMENTAÇÃO LÁCTICA (1) / A PREPARAÇÃO DE IOGURTE

ATIVIDADE PRÁTICA

OBJETIVO

Bactérias lácticas

Produto comercial

Leite

Transformar leite em iogurte por ação
fermentativa de bactérias lácticas.

MATERIAIS
Placa de aquecimento, fogão ou forno de micro-ondas, 1 panela ou recipiente adequado,
1 litro de leite Longa Vida (UHT), 1 pote de iogurte natural ou bactérias lácticas
liofilizadas, copos plásticos com tampa, colheres plásticas, 1 termômetro, 1 fogão a gás
com forno ou um forno de micro-ondas, 1 refrigerador.

PROCEDIMENTO
Lavar as mãos e passar álcool na mesa antes de começar o trabalho.
1. Esquentar o leite a 850C e deixar esfriar até alcançar a temperatura de 42 0C. Se o
leite utilizado for do tipo Longa Vida, basta esquentar diretamente a 42 0C.
2. Misturar o leite morno com o conteúdo do pote de iogurte. No caso de utilizar as
bactérias liofilizadas, seguir as instruções do pacote.
3. Deixar em um ambiente morno (42 0C), durante 6 a 8 horas, até a mistura espessar.
Esta etapa pode ser realizada no fogão (banho-maria) ou no forno desligado. Para
incubar no forno de micro-ondas, basta esquentar de hora em hora a mistura (3
segundos a 1 minuto).
4. Deixar 24 horas no refrigerador antes de consumir.
5. Analisar o cheiro, a textura, a cor e o sabor do produto obtido.
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NOSSO COMENTÁRIO

A Figura 1 mostra as diferentes etapas da produção de iogurte.
O procedimento não apresenta maiores dificuldades, mas para despertar o interesse dos alunos
deve ser transformado em projeto.
O leite longa vida (UHT) permite preparar iogurte sem problemas, assim como outros tipos de
leite. A exceção é o leite deslactosado, porque para crescer, as bactérias lácticas utilizam lactose.
No leite de soja, que não tem lactose, o crescimento ocorre porque há outros açúcares presentes,
mas o sabor do produto é diferente.

FIGURA 1. A produção de iogurte (tradicional e batido).
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NORMAS DE SEGURANÇA

Tanto o uso de uma placa de aquecimento como o de um fogão ou de um
forno de micro-ondas, exige cuidado do Professor, de modo a evitar
queimaduras.
Normas de limpeza estritas são indispensáveis: mesa, utensílios, mãos etc. O iogurte é
um alimento que pode ser preparado artesanalmente em diversos países, a condição de
tomar as devidas medidas de segurança em relação à higiene.
A degustação é de total responsabilidade do Professor.

COMO MONTAR UM PROJETO

o

Acompanhar a mudança de pH ao longo do processo fermentativo.

o

Comparar o iogurte obtido com diferentes tipos de leite (inteiro, semidesnatado e
desnatado; leite de vaca e leite de cabra etc.).

o

Preparar iogurte a partir de leite de soja.

o

Observar a modificação da consistência de iogurte quando se acrescenta leite em pó
antes de dar início à fermentação.

o

Pesquisar a preferência de diferentes faixas etárias em relação ao acréscimo de
açúcar e/ou frutas.

o

Modificar o produto obtido com leite inteiro por filtração, de modo a obter um iogurte
mais espesso (iogurte grego). Este pode ser consumido com sal e, também, substituir
o creme de leite em algumas receitas.

o

Pesquisar a diferença organoléptica entre os produtos obtidos a partir de bactérias
lácticas (iogurte natural, bactérias liofilizadas) ou de Bacillus acidophilus (pesquisar
no Supermercado quais os laticínios com este tipo de microrganismo).
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