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RESUMO 

 

BELLINAZO, Pedro Lima. Manteiga probiótica com adição de bixina (Bixa 

orellana L.): viabilidade de linhagens de Lactobacillus casei e efeito 

antioxidante. 2018. 58 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil.  

A oxidação lipídica é a segunda causa mais importante na deterioração de 

alimentos e, para diminuir os efeitos oxidativos, a indústria alimentícia utiliza aditivos 

sintéticos, porém estes podem apresentar malefícios à saúde do consumidor. Entre os 

conservantes naturais, pode ser uma alternativa, o uso de bixina, carotenoide 

presente nas sementes de urucum, com potencial antioxidante. E em virtude da 

crescente tendência do consumidor em aliar alimentos com benefícios à saúde, o uso 

de bactérias probióticas na suplementação de alimentos tem crescido como uma 

alternativa no segmento da indústria. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade 

de linhagens de Lactobacillus casei e a ação antioxidante de bixina em manteiga 

probiótica, durante o armazenamento, bem como avaliar as propriedades físico-

químicas e sensoriais do produto. Para o estudo, desenvolveu-se os seguintes grupos 

controle: M – manteiga; MPC - L. casei LAFTI L26; MPI - L. casei CSL3; MB – Bixina; 

e os tratamentos: MBPC (MPC + MB) e MBPI (MPI + MB). As formulações MBPI e 

MBPC foram consideradas probióticas até 74 e 69 dias de armazenamento (≥ 6 log 

UFC g-1), respectivamente. As formulações MBPI e MBPC apresentaram aumento de 

99,26 e 92,57% nos valores de TBARS respectivamente, ao comparar o tempo inicial 

(zero) e 90 dias. O Índice de peróxido e Índice de acidez para todos os tratamentos, 

demostraram aumento de 48,33 e 47,62% na comparação entre zero e 90 dias de 

armazenamento, respectivamente. Os níveis de ácidos graxos de cadeia curta 

aumentaram durante o período de armazenamento, demonstrando grau inicial de 

hidrolise ao final do tempo de 78% para os tratamentos MBPC e MBPI e de 89% para 

os controles MPC e MPI, respectivamente. Concluiu-se que as bactérias probióticas 

se mostraram viáveis (≥ 6 log UFC.g-1) por um período superior a 60 dias. Não foi 

possível detectar efeito antioxidante com a concentração de bixina utilizada no 

presente estudo, esta também não afetou a viabilidade das linhagens probióticas.  
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ABSTRACT 
 

 
BELLINAZO, Pedro Lima. Probiotic butter with addition of bixin (Bixa orellana L.): 

viability of Lactobacillus casei strains and antioxidant effect. 2018. 58 f. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de 

Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil. 

Lipid oxidation is the second most important cause of food spoilage and, to reduce 

oxidative effects, the food industry uses synthetic preservatives, but these may 

present health hazards to the consumer. Among natural preservatives, it may be an 

alternative, the use of bixin, carotenoid present in annatto seeds, with antioxidant 

potential. In addition, because of the growing consumer tendency to combine food with 

health benefits, the use of probiotic bacteria in food supplementation has grown as an 

alternative in the industry segment. The objective of this study was to evaluate the 

viability of Lactobacillus casei strains and antioxidant action of bixin in probiotic butter 

during storage, as well as to evaluate the physicochemical properties and acceptability 

of the product. For the study, the following control groups were developed: M - butter; 

MPC - L. casei LAFTI L26; MPI - L. casei CSL3; MB - Bixin; and the treatments: 

MBPC - MPC + MB; MBPI - MPI + MB. The MBPI and MBPC formulations were 

considered probiotic until 74 and 69 days of storage (≥ 6 log CFU g-1), respectively. 

The MBPI and MBPC formulations showed an increase of 99.26 and 92.57% in the 

TBARS values, respectively, when comparing the initial time (zero) and 90 days. The 

peroxide value and acid value for all treatments showed an increase of 48.33 and 

47.62% in the comparison between zero and 90 days of storage, respectively. Levels 

of short chain fatty acids increased during the storage period, demonstrating initial 

degree of lipid oxidation at the end of storage time (90 days). Regarding sensory 

analysis, the acceptability index was 77-78% for the MBPC and MBPI treatments and 

88-89% for the MPC and MPI controls, respectively. It was concluded that probiotic 

bacteria were viable (≥ 6 log CFU.g-1) for a period of more than 60 days. The 

concentration of bixin used in the present study did not present an antioxidant effect 

and did not affect the viability of the probiotic strains. 

 

Keywords: lactic acid bacteria; annatto; functional food; Sensory analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

A indústria alimentícia procura sempre desenvolver alimentos seguros e com  

boas características sensoriais, de modo a atender o mercado consumidor, cada vez 

mais exigente. Além da ocorrência de alterações microbianas em alimentos, a 

oxidação lipídica é a segunda causa mais importante na deterioração de alimentos 

(TEPE et al., 2004; KULISIC et al., 2004).  

As alterações que ocorrem nos compostos lipídicos, normalmente, resultam 

no desenvolvimento de odores e sabores indesejáveis que levam a não aceitação do 

alimento, diminuindo o período de comercialização (OETTERER et al., 2006).  

Para diminuir os efeitos oxidativos a indústria alimentícia utiliza antioxidantes, 

porém estudos toxicológicos têm demonstrado que a utilização de aditivos sintéticos, 

podem apresentar efeito carcinogênico e também induzir a hiperplasia 

gastrointestinal em animais (BOTTERWECK, 2000). Em nível de mercado, o uso 

destes aditivos sintéticos tem diminuído a aceitação de determinados alimentos, 

pelos consumidores, devido a busca por alimentos mais naturais (SILVESTRI, 

2015). 

A bixina (6-metil hidrogênio 9’-cis-6,6’-diapocaroteno-6,6’-dioato), extraída do 

vegetal urucum (Bixa orellana), possui potencial antioxidante, podendo ser utilizada 

pela indústria como antioxidante natural, proporcionando uma alternativa capaz de 

minimizar ou substituir uso de aditivos sintéticos (RIOS et al., 2007; GARCIA, 2012). 

A indústria brasileira já utiliza o corante natural de urucum, o qual representa 

cerca de 90% dos corantes naturais usados no Brasil e 70% no mundo. As 

preparações de urucum são usadas para dar cor a manteiga, queijos, produtos de 

panificação, óleos e outros diversos alimentos (TOCCHINI et al., 2001). O principal 

pigmento encontrado na semente de urucum é a bixina, correspondendo a cerca de 

80% dos carotenoides presentes na mesma (SATYANARAYANA et al., 2003). 

Alimentos com elevado teor de lipídios, como a manteiga (80%), apresentam 

maior tendência às alterações como a rancidez hidrolítica ou rancidez oxidativa, 

alterando os atributos sabor/aroma e odor, dificultando a aceitação do produto pelos 

consumidores (DE ARAÚJO, 2011). Quando expostos à luz natural ou artificial, 

esses alimentos sofrem alterações em suas características físico-químicas, que 

levam a perdas na aceitabilidade do produto (COLTRO; BURATIN, 2004). 
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Conforme descrito no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

(Portaria MAPA nº 146/1996) – entende-se por manteiga o produto gorduroso, 

fermentado ou não, obtido a partir do creme de leite de vaca, higienizado e, a 

matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura 

láctea, contém cerca de 2% de extrato seco desengordurado, um máximo de 16% 

de umidade, permite-se o uso de corantes (BRASIL, 1996).  

A manteiga possui alto teor de lipídios (80-83%) e na composição dos ácidos 

graxos inclui 63-69% saturados (24% palmítico, 13% esteárico), 27-34% 

monoinsaturado (25% oleico) e 2,5-3% de ácidos graxos poli-insaturados (SANTOS 

et al., 2014). 

Aliada a crescente tendência de mercado para alimentos que propiciem 

benefícios a saúde do consumidor, a utilização de bactérias probióticas na 

fermentação ou suplementação de manteiga com probióticos é pouco explorada, 

comercialmente. Estudos realizados com bactérias consideradas potencialmente 

probióticas como Lactobacillus maltaramicus e Lactobacillus casei subsp.casei, 

demonstraram que as culturas favoreceram a redução no teor de colesterol no perfil 

lipídico da manteiga (ALOGLU; ONER, 2006) e Bifidobacterium bifidum e 

Lactobacillus acidophilus se mostraram viáveis e, em concentrações consideradas 

adequadas para o efeito probiótico, durante o armazenamento da manteiga 

(ERKAYA et al. 2015). 

Probióticos são micro-organismos vivos que promovem ação benéfica à 

saúde do hospedeiro como restauração do equilíbrio microbiano intestinal, redução 

do colesterol e redução do risco de câncer, quando administrados em quantidades 

adequadas (FAO, 2001). Para ser considerado um micro-organismo com efeito 

probiótico, este deve sobreviver a passagem pelo trato gastrointestinal, se manter 

viável e colonizar o intestino (RIBEIRO, 2015). 

Esta pesquisa propôs desenvolver uma manteiga probiótica suplementada 

com diferentes linhagens de Lactobacillus casei adicionada de bixina de modo a 

comprovar que as linhagens probiótica se manteriam viáveis até o fim do 

armazenamento (90 dias) e que o carotenoide bixina quando adicionado a manteiga 

aumenta a vida útil do produto (comercialmente de 60 dias) devido a sua capacidade 

antioxidante, sem interferir na viabilidade do micro-organismo probiótico. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.2  OBJETIVO GERAL 

Avaliar a viabilidade de diferentes linhagens de Lactobacillus casei em 

manteiga probiótica e a ação antioxidante de bixina, durante o período de 

armazenamento. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar a viabilidade de Lactobacillus casei LAFTI L26 e do isolado 

Lactobacillus casei CSL3 durante o período de armazenamento da manteiga; 

- Avaliar as propriedades físico-químicas (acidez e perfil de ácidos graxos) da 

manteiga probiótica durante o armazenamento; 

- Avaliar a atividade antioxidante da bixina em manteiga probiótica. 

- Avaliar aceitabilidade e intenção de compra de manteiga probiótica. 
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2. CAPÍTULO I - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  MANTEIGA 

Manteiga é o produto gorduroso, obtido pela bateção e malaxagem de creme 

de leite derivados, exclusivamente, do leite de vaca e devidamente pasteurizado, por 

processos tecnologicamente adequados, sendo que a matéria gorda deverá estar 

composta somente por gordura láctea (BRASIL,1996).  

Segundo o Regulamento Técnico de Qualidade e Identidade da Manteiga 

BRASIL,1996), a composição deste derivado lácteo é de 80 a 82% de matéria gorda 

e 16% de umidade, com 2% de extrato seco desengordurado. Da gordura, até 70% 

compreende gordura saturada e até 30% de gordura poli-insaturada e 

monoinsaturada. Tem-se como uma das principais causas de deterioração dos 

alimentos que contém gordura insaturada a oxidação lipídica (TEPE et al., 2004). 

 A presença de ácidos graxos saturados na manteiga gera um efeito negativo à 

saúde humana, como elevação do colesterol LDL e aumento de risco cardiovascular 

(SANTOS et al., 2013). O que possivelmente seja responsável pelo decréssimo no 

consumo e, consequentemente na producão (OEFFNER et al., 2013). Ainda assim, 

as projeções de produção de manteiga no Brasil, até 2025, é de que alcance 95,19 

mil toneladas, melhorando as oportunidades na indústria da manteiga (CONAB, 

2017). No entanto, a gordura do leite contém ácidos graxos essenciais e necessários 

a dieta humana como o ácido araquidônico (ω-6), o ácido palmitoleico (ω-7) e o 

ácido oleico (ω-9) (LOPES et al., 2011; CARRARA et al. 2017).  Apresenta vitaminas 

lipossolúveis, tais como retinol (derivado de vitamina A), carotenoides (precursores 

de vitamina A) e tocoferol (vitamina E) que funcionam como antioxidantes, 

importantes para a saúde humana (ERKAYA et al., 2015).  

Estudos têm sido realizados visando explorar os efeitos benéficos dos ácidos 

graxos como ácido oleico e o ácido linoleico conjugado, sobre a saúde humana 

(HAUG et al., 2007; YILMAZ-ERSAN, 2013). Estudos apontam que quando 

adicionados a produtos lácteos, as culturas probióticas podem alterar a composição 

de ácidos graxos (EKINCI et al., 2008; YILMAZ-ERSAN, 2013). Além disso, 

manteiga produzida com bactérias probióticas tende a proporcionar melhores 

propriedades sensoriais (ALOGLU; ONER, 2006). 
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O desenvolvimento de novos produtos, associado a crescente exigência do 

consumidor, por alimentos com diferenciada qualidade sensorial e incorporação de 

fatores nutricionais que tragam benefícios à saúde, incentivam o estudo de novos 

ingredientes para a indústria quanto a produção de manteiga, como a adição de 

bactérias probióticas e o carotenoide bixina como antioxidante. 

 

2.1.1 TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE MANTEIGA 

2.1.1.1 CULTURAS ÁCIDO-LÁTICAS UTILIZADAS NA FERMENTAÇÃO  

As bactérias ácido-láticas (BAL) são as principais representantes dos 

probióticos seja no segmento alimentício, como no farmacêutico. São basicamente 

mesófilas, com ressalva de certas linhagens termófilas, são capazes de crescer em 

temperaturas que variam de 5 °C a 45 °C (FORSYTHE, 2007).  

As bactérias pertencentes a este grupo possuem morfologia de bacilos ou 

cocos. Geralmente, não produzem a enzima catalase, não formam endósporos e 

podem se desenvolver sob condições estritamente anaeróbias ou microaerófilas 

(SALMINEN; 2004).  

Estes micro-organismos podem sobreviver em pH relativamente baixo 

(pH=3,5), diferente de outros grupos microbianos com metabolismo aeróbio que 

além de contribuir para a homeostase do pH interno, fornecem energia ao micro-

organismo (FORSYTHE, 2007). 

A fermentação da lactose do leite em ácido lático e/ou a produção de peptídeos 

antagônicos a bactérias Gram-positivas, são responsáveis pelas diferentes 

atividades bactericidas e bacteriostáticas, geradas pelas BAL, sendo esta 

característica a base do método de biopreservação de alimentos por fermentação e 

por isso da sua utilização para a preservação e segurança de alimentos (MADERA 

et al., 2003; ALEXANDRE et al., 2002).  

Os produtos lácteos fermentados, como a manteiga, são produzidos pela 

adição de bactérias ácido-láticas como culturas iniciadoras. As principais bactérias 

utilizadas na fermentação do creme de leite para produção da manteiga pertencem 

aos gêneros Lactobacillus, Lactococcus e Leuconostoc (TEMMERMAN; HUYS; 

SWINGS, 2004). 
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Estas bactérias são mais ativas na faixa de temperatura entre 15 a 40 °C. O 

ácido láctico é produzido a partir do metabolismo da lactose, principalmente, durante 

a fermentação do creme (ROBINSON, 2002). As bactérias Lactococcus lactis subsp. 

lactis. Biovar diacetylactis e Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris são 

responsáveis pela produção de compostos aromáticos, como o diacetil, o mais 

importante para o aroma característico de manteiga fermentada (ROBINSON, 2002).  

 

2.1.1.2 ETAPAS DE PRODUÇÃO DE MANTEIGA 

Para a produção de manteiga, o creme utilizado deve passar por um rigoroso 

processo de pasteurização, com concentração de gordura ideal superior que 30%, 

podendo ter sua acidez neutralizada até aproximadamente 15 °D (SALINAS, 2002). 

O controle da acidez juntamente com a temperatura de 15 °C permite o 

desenvolvimento ideal da microbiota inoculada, resultando nas características 

sensoriais desejadas para a manteiga (SALINAS, 2002). Segundo o autor, a 

maturação biológica da manteiga é produzida por micro-organismos específicos, 

sendo eles Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris. 

Após a maturação o creme deve ser resfriado a uma temperatura de 4 a 6 ºC 

antes de iniciar o processo de bateção (ROMAN, 2011). Durante a etapa de 

bateção, ocorre a inversão das fases (antes gordura em água passa para água em 

gordura), com a junção dos glóbulos de gordura e consequentemente a expulsão do 

leitelho (ROMAN, 2011).  

A bateção do creme de leite pasteurizado é seguida da lavagem promovendo 

a retirada de resíduos do leitelho do conglomerado de glóbulos de gordura 

(SALINAS, 2002).  

A próxima etapa é a malaxagem que ocorre em temperatura entre 12 e 14 ºC, 

onde por amassamento os grãos de manteiga formam uma massa homogênea e 

elástica (SILVA, 1996). O término da malaxagem é determinado quando a massa da 

manteiga apresenta uniformidade, sem cavidades e sem a presença de água 

(SILVA, 1996). 

O fluxograma a seguir representa o processamento da manteiga (Figura 1)  
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Figura 1: Fluxograma de processamento da manteiga fermentada probiótica. Fonte: O Autor, 2018. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 2018. 

 

2.2  BACTÉRIAS PROBIÓTICAS 

 

Originado do grego, o termo probiótico significa “para a vida”. Embora a 

origem desta definição seja dos anos 1990, o interesse por micro-organismos, 

potencialmente benéficos à saúde vem desde tempos remotos. A definição aceita é 

de que os probióticos são micro-organismos vivos e, quando administrados em 

quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FAO, 2001).  

Entendem-se como alimentos probiótico aqueles que são complementados ou 

suplementados com micro-organismos vivos e quando consumidos regularmente em 

quantidades adequadas, são capazes de produzir efeitos benéficos à saúde e ao 

bem-estar do hospedeiro de acordo com a Food and Agriculture Organization e 

World Health Organization (FAO/WHO, 2001). Um alimento para ser considerado 

probiótico deve conter pelo menos 106 – 107 UFC/g até o momento do consumo, 

para que o mesmo possa exercer efeitos à saúde do consumidor (FAO/WHO - 

Expert Committe, 2002). 
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O consumo destes alimentos beneficia, principalmente, o equilíbrio da 

microbiota intestinal, além dos efeitos nutricionais (VARALLO et al., 2008). Os 

probióticos também participam na modulação da resposta imune de diversas 

maneiras: competindo com os patógenos por nutrientes e sítios de fixação, 

prevenindo, temporariamente, a ação do patógeno e/ou liberando substâncias como 

bacteriocinas e peróxido de hidrogênio (MUENCH et al., 2009; KANMANI et al., 

2013); aumentando a atividade fagocítica inespecífica, por meio da ativação dos 

macrófagos (JAIN et al., 2008) e alterando a liberação de citocinas pró e anti-

inflamatórias (ZHAO et al., 2012; GANGULI et al., 2013). 

Entre outros benefícios da administração dos probióticos tem-se: 

antidiarreicas (CLANCY, 2003); redução dos níveis de colesterol (HLIVAK et al., 

2005); redução da pressão arterial (HLIVAK et al., 2005); prevenção de atopia e 

eczema (WICKENS et al., 2008); propriedades antimutagênicas (LEBLANC et al., 

2005); anticarcinogênicas (WOLLOWSKI et al., 2001); manutenção da microbiota 

equilibrada e melhoria do metabolismo da lactose (SHIEH et al., 2011).  

As suspensões probióticas podem ser constituídas pela associação de duas 

ou mais espécies (ZHAO et al., 2013, YOON et al., 2015) como as pertencentes aos 

gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, mas em especial são utilizados 

Lactobacillus, que compreende 56 espécies. Estas são amplamente utilizadas em 

pesquisas que visam esclarecer os seus benefícios para com o hospedeiro (YANG 

et al., 2014). 

O trato gastrointestinal apresenta cavidades, nas quais as bactérias do 

gênero Lactobacillus estão distribuídas integrando uma importante parte da 

microbiota; a utilização destas é afetada por diversos fatores ambientais como: pH, 

disponibilidade de oxigênio, nível de substrato específico, presença de secreções e 

interações bacterianas. Como possuem propriedades potencialmente probióticas, 

uma das bactérias desse gênero, Lactobacillus casei, tem sido abundantemente 

usada para a produção de leites fermentados e outros derivados lácteos. (RAIZEL et 

al., 2011). 

Estudos relatam sobre o uso de bactérias probióticas na elaboração de 

produtos lácteos, como iogurte, queijo e sorvete (RANADHEERA et al., 2013; 

SAGDIC et al., 2012), inclusive a utilização de bactérias probióticas na produção de 

manteiga, onde estas se mantiveram viáveis durante o período de armazenamento, 

conferindo características probióticas ao produto (ERKAYA et al., 2015). 
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Espécies como Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei e Lactobacillus 

rhamnosus possuem um importante valor comercial para a indústria, devido o seu 

emprego em produtos lácteos fermentados (FELIS et al., 2001).  

A produção de ácido lático a partir do metabolismo de açúcares pela via 

glicolítica (Fig. 1), ocorre por meio de conversão direta de piruvato, pela enzima 

lactato- desidrogenase (VÁSQUEZ et al., 2005). 

 

Figura 2: Esquema generalizado do metabolismo fermentativo de bactérias ácido-láticas 
homofermentativas (CAPLICE; FITZGERALD, 1999).  

 

A aplicação das bactérias probióticas, pode se dar de modo que elas 

participem da fermentação do produto, atribuindo características sensoriais 

provenientes dos compostos gerados (DAVIDSON et al., 2000), ou ainda, sua 

adição pode se dar diretamente ao produto final sem causar alteração sensorial, de 

modo a trazer os mesmos benefícios promovidos por estes micro-organismos 

(ARAGON-ALEGRO et al., 2007). 
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2.3 URUCUM (BIXINA) 

O urucuzeiro (Bixa orellana L.) é membro da família Bixaceae e pertencente 

ao gênero Bixa. De acordo com The Plant List (2017), a planta é nativa das 

Américas do Sul e Central, cultivada amplamente nos trópicos (LEAL; 

MICHELANGELI DE CLAVIJO, 2010), sendo a América do Sul o principal produtor, 

com produção, aproximadamente, de 17 mil toneladas/ano, das quais 12,8 mil são 

originárias do Brasil (IBGE, 2016).  

A planta apresenta porte pequeno, podendo atingir até 8 metros de altura, 

apresenta uma copa ampla e abundantemente ramificada, com folhas ovadas e ricas 

em glândulas coloridas, não visíveis a olho nu e as flores são ornamentais, 

hermafroditas, de coloração roxa, rósea ou branca. A floração e, consequentemente, 

a frutificação da planta do urucum pode ser verificada durante todo o ano, com 

aumento acentuado no inverno. A frutificação se inicia a partir do segundo ano e no 

terceiro ano a produção já é comercializável (AKSHATHA et al., 2011).  

Os frutos são cápsulas achatadas e cônicas, contendo numerosas sementes, 

rodeadas de uma polpa resinosa de coloração vermelho-alaranjada, a qual, com o 

amadurecimento, torna-se seca, dura e de coloração escura. As sementes do 

urucum são ricas em proteínas, sendo utilizada na composição de ração para aves, 

principalmente para as poedeiras de modo a melhorar a coloração das gemas dos 

ovos (FRANCO et al., 2002). 

Obtido do pericarpo seco da semente madura da planta B. orellana L., o 

corante vermelho-alaranjado (BAUTISTA et al., 2004), responsável pela coloração 

do urucum, apresenta-se convencionalmente de duas formas: a bixina, lipossolúvel, 

e a norbixina (Figura 3), que é hidrossolúvel (LIMA et al., 2001), sendo ambos os 

carotenoides responsáveis pela intensidade das cores das sementes (AKSHATHA et 

al., 2011). 

 O corante é encontrado recobrindo a superfície externa das sementes de 

urucum e é constituído na sua maioria (cerca de 80%) de cis-bixina. O urucum é 

amplamente usado em vários setores industriais possui baixo custo de produção e 

baixa toxicidade, o que faz deste um pigmento muito atrativo e conveniente, em 

substituição a muitos corantes sintéticos (AGNER et al., 2004).  

A bixina e norbixina apresentam duas configurações estereoquímicas, isto é, 

cis e trans. Nos extratos em condições normais pode predominar a cis-bixina ou a 

cis-norbixina, mais instáveis. A cis-bixina ou a cis-norbixina em solução sob 
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aquecimento são parcialmente transformadas para a configuração trans, mais 

estável, conhecidas como isobixina e isonorbixina (PIMENTEL, 1995). Na figura 3, é 

possível observar a conformação estrutural da bixina e norbixina nas formas cis e 

trans. 

 

 

Figura 3: Estrutura da cis–bixina, trans-bixina, e cis-norbixina e trans- norbixina (BIOSITE, 2003).  

 

A maioria dos carotenoides na natureza tem a configuração trans. A bixina é 

uma exceção, sendo um carotenoide encontrado naturalmente na forma cis. É a 

única entre os carotenoides que ocorrem na natureza, não apenas devido a sua 

configuração cis, mas também devido a sua molécula ter dois grupos carboxílicos, 

um deles sendo um éster metílico, o que confere à molécula certa lipossolubilidade. 

Ou seja, da bixina são obtidos os demais pigmentos do urucum, como a norbixina 

(lipossolúvel), o sal da norbixina (hidrossolúvel) e os produtos de degradação 

térmica, que têm como características a lipossolubilidade e uma coloração amarela 

mais estável (OLEGARIO, 2014). 

O extrato de bixina obtido na forma lipossolúvel foi um dos primeiros corantes 

a ser usado em margarina e manteiga, bem como em outros alimentos (TOCCHINI 

et al., 2001).  
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A estrutura dos carotenoides possui variações de distribuição eletrônica, 

devido à presença de extensa cadeia de duplas ligações permitindo a adição de 

radicais livres aos carbonos adjacentes às insaturações, característica que 

proporciona maior reatividade dessas moléculas frente a agentes oxidantes, 

sobretudo derivados oxigenados, proporcionando relativa estabilidade. A 

concentração de oxigênio no meio reduz devido à interação com o carotenoide, 

minimizando a formação de radical peróxido, e com isso, inibindo a auto-oxidação 

(KIOKIAS; GORDON, 2003).  

Diversos estudos têm observado o efeito antioxidante dos derivados do 

urucum, destacando-se a bixina pelo efeito antioxidante, reduzindo a formação de 

hidroperóxidos em triacilglicerídeos oxidados pela luz (HAILA et al. 1996). Por 

possuir nove ligações conjugadas, a bixina apresenta capacidade de desativar o 

oxigênio singleto e os tripletos excitados, o que lhe confere potencial antioxidante 

(MONTENEGRO et al., 2004). 

A bixina possui potencial antioxidante, podendo ser utilizada pela indústria 

como antioxidante natural, proporcionando uma alternativa capaz de substituir ou 

minimizar o uso de aditivos sintéticos (RIOS et al., 2007; GARCIA, 2012).  

 Estudo realizado por CASTRO (2008) aborda sobre o uso de urucum na 

conservação de alimentos, onde 0,4% foi o suficiente para reduzir a formação de 

malonaldeídos, produtos finais da oxidação lipídica, durante a estocagem de peitos 

de frango grelhados, demonstrando assim, potencial para a utilização do urucum e 

derivados como antioxidante. 
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3 CAPÍTULO II - MANTEIGA PROBIÓTICA: VIABILIDADE DE LINHAGENS DE 

Lactobacillus casei E EFEITO ANTIOXIDANTE DE BIXINA (Bixa orellana L.) 

 

  

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade de linhagens de Lactobacillus 

casei e a ação antioxidante de bixina em manteiga probiótica durante o 

armazenamento, bem como analisar as propriedades físico-químicas e 

aceitabilidade do produto. Para isso, o creme foi fermentado por culturas iniciadoras 

e após a obtenção da manteiga, as amostras experimentais foram divididas em 

quatro grupos controles: M – manteiga; MPC - L. casei LAFTI L26; MPI - L. casei 

CSL3; MB – Bixina; e dois tratamentos: MBPC - MPC + MB; MBPI – MPI + MB e 

mantidas sob refrigeração (4 0C), durante 90 dias. As formulações MBPI e MBPC 

foram consideradas probióticas (≥ 6 Log UFC g-1) até 74 e 69 dias de 

armazenamento, respectivamente. Os valores de TBARS, Índice de peróxido e 

Índice de acidez, para todas as formulações, demonstraram aumento na 

comparação entre os tempos zero e 90 dias de armazenamento. Os níveis de ácidos 

graxos de cadeia curta aumentaram durante o armazenamento para todas as 

formulações, demonstrando grau inicial de oxidação lipídica ao final do tempo de 

armazenamento (90 dias). O índice de aceitabilidade foi de 77-78% para os 

tratamentos MBPC e MBPI e de 88-89% para os controles MPC e MPI, 

respectivamente. O teste de intenção de compra apontou o interesse por parte dos 

consumidores em relação aos produtos. Concluiu-se que as bactérias probióticas, de 

ambas as linhagens de L. casei, se mostraram viáveis (≥ log 6 UFC.g-1) na manteiga 

(probiótico/bixina), por um período superior a 60 dias de armazenamento. A 

concentração de bixina adicionada não afetou a viabilidade das linhagens 

probióticas, bem como não teve influência sobre os aspectos físico-químicos e 

aceitabilidade do produto, durante o armazenamento por 90 dias a 4 ºC. A manteiga 

probiótica, com ou sem bixina, obtive boa aceitabilidade com potencial 

mercadológico perante aos avaliadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria alimentícia frequentemente, procura desenvolver alimentos 

seguros e com boas características sensoriais, de modo a atender o mercado 

consumidor, cada vez mais exigente. Além da deterioração bacteriana, a oxidação 

lipídica é a segunda causa mais importante na deterioração de alimentos (TEPE et 

al., 2004). Essa oxidação lipídica resulta no desenvolvimento de odores e sabores 

indesejáveis aos alimentos com alto teor de gordura, influenciando diretamente na 

comercialização destes produtos (OETTERER et al., 2006).  

Produtos com elevado teor de lipídios, como a manteiga (80%), possuem 

grande tendência à degradação química, podendo ser ocasionada por rancidez 

hidrolítica ou rancidez oxidativa, alterando os atributos sabor/aroma e odor, 

dificultando a aceitação do produto pelos consumidores (DE ARAÚJO, 2011). 

Para diminuir os efeitos oxidativos a indústria alimentícia utiliza antioxidantes 

sintéticos, porém o consumidor tem evitado o consumo destes, buscado alimentos 

mais próximos aos naturais, onde são empregados aditivos naturais 

(BOTTERWECK, 2000). 

Como alternativa, tem-se o pigmento bixina (6-metil hidrogênio 9’-cis-6,6’-

diapocaroteno-6,6’-dioato), encontrado nas sementes de urucum (Bixa orellana L.), 

correspondendo a cerca de 80% dos carotenoides presentes nas mesmas 

(SATYANARAYANA et al., 2003). A bixina possui potencial antioxidante, podendo 

ser utilizada pela indústria como antioxidante natural, proporcionando uma 

alternativa capaz de substituir ou minimizar o uso de aditivos sintéticos (GARCIA, 

2012). As preparações de urucum já são usadas como corantes em manteiga, 

queijos, produtos de panificação, óleos e, outros diversos alimentos (TOCCHINI et 

al., 2001). 

Além da opção do consumo por alimentos mais próximos ao natural, outra 

forte tendência de mercado está no uso de bactérias probióticas na fermentação ou 

suplementação de alimentos, apesar de que, o consumo destes micro-organismos 

em produtos fermentados remonta há milhares de anos.  

Probióticos são micro-organismos vivos que promovem ação benéfica à 

saúde do hospedeiro como restauração do equilíbrio microbiano intestinal, redução 

do colesterol e redução do risco de câncer, quando administrados em quantidades 

adequadas (FAO/WHO, 2001). A presença de bactérias probióticas viáveis e em 

concentração de pelo menos 106- 107 UFC.g-1 no produto até o momento do 
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consumo, é condição essencial para assegurar o efeito probiótico (FAO/WHO, 

2002). 

Entre os produtos lácteos, os leites fermentados lideram no mercado de 

alimentos probióticos, havendo pouca exploração em manteiga com probióticos 

(KOMATSU et al., 2008). Recentemente, Erkaya et al. (2015), comprovaram que a 

manteiga pode ser recomendada como uma fonte probiótica e pode contribuir para 

uma maior diversidade de produtos probióticos disponíveis ao consumidor. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade de linhagens de Lactobacillus 

casei e a ação antioxidante de bixina em manteiga probiótica durante o 

armazenamento, bem como analisar as propriedades físico-químicas e 

aceitabilidade do produto.  

 

3.1 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.1 MATERIAL 

3.1.1.1 Materiais 

O creme (47% de gordura) da marca NonaNita® foi obtido em comércio local 

(Pelotas/RS) e conservado sob refrigeração (3-5 ºC). A bixina foi obtida junto a 

Empresa TEBRACC (Técnica Brasileira de Corantes e Condimentos Ltda.), 

denominado comercialmente de BIXICON® (bixina 3,0 ± 0,2%). 

3.1.1.2 Bactérias 

As culturas iniciadoras Lactococcus lactis subsp. cremoris, Leuconostoc 

mesenteroides, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, L. lactis subsp. 

lactis (Chr. Hansen® - CHN-22), bem como a cultura probiótica L. casei (Globalfood® 

- LAFTI L26), foram adquiridas comercialmente. O isolado L. casei CSL3, 

proveniente de silagem de colostro bovino, previamente caracterizado como 

potencialmente probiótico (dados não publicados), foi obtido da coleção do 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Agroindustrial/UFPel.  
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3.1.2 PRODUÇÃO DA MANTEIGA 

A manteiga fermentada foi produzida no Laboratório de Processamento de 

Produtos de Origem Animal da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), conforme 

Erkaya et al. (2015), e padronizada de acordo com a Portaria nº 146/ 1996, referente 

ao Regulamento Técnico de Qualidade e Identidade da Manteiga (BRASIL,1996). 

Foi adicionado 0,01% (8 Log.UFC.g-1) do mix de culturas iniciadoras CHN-22 (Chr. 

Hansen®.) e a fermentação ocorreu em temperatura de 35 ºC durante o período de 

18h, seguindo as recomendações técnicas, prescritas pela empresa Chr. Hansen®. 

O pH inicial do creme foi medido em 6,4 e quando atingiu pH 4,6, a fermentação foi 

interrompida com arrefecimento térmico (4 ºC). O creme fermentado foi batido, até a 

separação da fase aquosa (leitelho) da gordura, em seguida procedeu-se a lavagem 

e a malaxagem. Após a obtenção da manteiga, porções de 600 g foram obtidas, 

para posterior formulação dos grupos controles e tratamentos.  

As amostras experimentais foram divididas em quatro grupos controles (M; 

MPC; MPI; MB) e dois tratamentos (MBPC; MBPI) (Tabela 1). As proporções de L. 

casei CSL3 e de L. casei L26, inoculadas na manteiga, foram de 0,1% (8 ± 0,5 log 

UFC.g-1), e bixina 0,5% (concentração determinada em estudos precedentes).  

 

Tabela 1 Formulações de manteigas fermentadas. UFPel,  Pelotas/RS, 
2017/2018 

Código                                  Formulações 

M           Manteiga 

MPC           Manteiga com L. casei LAFTI L26 

MPI           Manteiga com L. casei CSL3 

MB           Manteiga com Bixina 

MBPC           Manteiga com Bixina + L. casei LAFTI L26 

MBPI           Manteiga com Bixina + L. casei CSL3 

 

As amostras de cada formulação foram armazenadas em potes opacos de 

polipropileno com tampa e armazenados em temperatura de 4 ± 0,5 ºC, durante 90 

dias. Para cada formulação foram realizadas duas repetições biológicas, totalizando 

12 unidades experimentais.  

 

3.1.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

As análises microbiológicas para monitoramento das linhagens de L. casei, 

ocorreram nos tempos zero, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias de armazenamento, e todas 
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as análises foram realizadas em triplicata. Amostras de manteiga (5g) foram 

mantidas em incubadora de demanda bioquímica de oxigênio (BOD) a 35 ºC até o 

derretimento (± 2 a 3 minutos) e depois homogeneizadas em 45 mL de água 

peptonada 0,1% (Acumédia®) e realizadas diluições decimais seriadas. Para a 

contagem de bactérias probióticas, 0,1 mL das suspensões inóculo foram 

adicionados na superfície do ágar MRS (De Man, Rogosa & Sharpe, KASVI®), 

suplementado com 0,15% de bile bovina (Sigma-Aldrich®), em placas de petri, de 

acordo com o procedimento recomendado por Zacarchenco (2004). As placas foram 

incubadas a 37 ºC por 48h, em jarras de anaerobiose (Permution®).  

No decorrer do período de armazenamento (30 dias), foram realizadas 

análises microbiológicas (APHA, 2001) na manteiga, de acordo com os parâmetros 

exigidos pela RDC nº 12/ 2001, ANVISA (BRASIL, 2001), para avaliar o aspecto 

higiênico-sanitário das amostras de manteiga. 

 

3.1.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

As análises ocorreram nos tempos zero, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias de 

armazenamento e todas as amostras foram realizadas em triplicata. 

A análise de determinação de umidade, determinação de matéria gorda, 

acidez titulável e o índice de peróxidos foram determinados pela metodologia 

proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).  

As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), foram medidas de 

acordo com a metodologia proposta por Castro (2008). Foram pesadas as amostras 

de manteiga (2,0 g) em tubos de 50 mL e adicionado 18 mL da solução  de ácido 

tricloroacético (Synth®) a 5% e 0,5 mL solução de BHT 0,15% (Synth®). 

Foram adicionados 3 mL de solução aquosa de 1% de ácido tiobarbutirico 

(Synth®) e os tubos colocados em banho de água a 80 ºC por 40 min. Depois do 

arrefecimento, a gordura foi removida da mistura de reação agitando com 3 mL de 

clorofórmio (Synth®), seguido de centrifugação. A densidade óptica do sobrenadante, 

foi medida em comprimento de onda de 530 nm, em espectrofotometro (JENWAY®, 

6705 UV, Staffordshire, RU). 

As análises do perfil de ácidos graxos ocorreram nos tempos zero e 90 dias 

de armazenamento para os tratamentos e os controles. Para a determinação do 

perfil de ácidos graxos foi realizada, primeiramente, a extração dos lipídios pelo 

método de Bligh-Dyer (1959). Utilizou-se uma mistura de três solventes: clorofórmio, 
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metanol e água (1:1:1 v/v/v). Após procedeu-se a derivatização dos ácidos graxos 

por metilação alcalina, segundo a metodologia de Christie et al. (2001).  

Os ácidos graxos foram analisados em Cromatógrafo Gasoso Shimadzu GC-

MS QP2010 Ultra com autoinjetor AOC-20i, equipado com um processador de dados 

LabSolution, utilizando-se uma coluna Rxi – 1 ms (30 m x 0,32 mm x 0,25 m) 

100% dimetilpolisiloxano (RESTEK, EUA). Injetou-se 1 L de amostra diluída em 

hexano (1:10 v/v), no modo Splitless, com temperatura de coluna de 78 ºC; 

temperatura de injetor 240 ºC; razão de Split 1:100, gás de arraste hélio (33,7 kPa) 

com programação de aquecimento iniciando em 78 ºC, permanecendo nesta 

temperatura por 6,5 minutos, em seguida, uma rampa de aquecimento de 60 ºCmin-

1 até alcançar 180 ºC, permanecendo nesta temperatura por 13,44 minutos e, por 

fim, uma rampa de aquecimento de 35 ºCmin-1 até alcançar 280 ºC permanecendo 

nesta por 5,5 minutos, com tempo total de análise de 30 minutos. Para 

espectrometria de massas, as temperaturas da fonte de íons e interface foram de 

260 ºC e 270 ºC, respectivamente, faixa de massa de 40 – 400 m/z; 0,2 varredurass-

1 e tempo de corte do solvente em 1,5 minutos. 

A análise quantitativa de ácidos graxos foi realizada a partir de curvas 

analíticas calculadas com base nos cromatogramas dos padrões no modo de 

varredura Sacam, onde são analisados todos os íons presentes. Foi utilizada uma 

mistura de padrões contendo 35 padrões de metil ésteres de ácidos graxos, 

F.A.M.E. MIX C4-C24 (18919-1AMP Sigma Aldrich, EUA). Para construir as curvas 

analíticas foram preparadas soluções analíticas em oito diferentes níveis. A curva 

analítica (y=ax+b) foi construída resultando em, no mínimo, seis níveis de 

concentração, sendo realizadas injeções em triplicata para cada nível. Foram 

consideradas com boa linearidade curvas com valores de coeficiente de 

determinação superiores a 0,90. Os limites de detecção e quantificação foram 

determinados considerando-se como as concentrações que produziram um sinal 3 e 

10 vezes, respectivamente, o ruído da linha de base e que apresentavam índice de 

similaridade superior a 90%. 

 

3.1.5 ANÁLISE SENSORIAL 

Foram realizados os testes de comparação múltipla, aceitação e intenção de 

compra, conforme propostos por Gularte (2009), no Laboratório de Análise Sensorial 
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de Alimentos/UFPel. Foram utilizadas fichas de avaliação para a análise sensorial, 

juntamente com o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). O teste de 

comparação múltipla teve como objetivo determinar a possível diferença dos 

tratamentos MBPI e MBPC em relação ao controle M (padrão) e estimar o grau de 

diferença quanto aos termos globais do produto. Os testes de aceitação e intensão 

de compra foram realizados para os tratamentos MBPI e MBPC e os controles MPI e 

MPC. 

O teste de comparação múltipla foi realizado em cabines individuais de cor 

branca com iluminação vermelha, e os testes de aceitação e intenção de compra 

foram realizados em cabines individuais de cor branca, com iluminação natural. Para 

todos os testes foram servidas porções de 5 gramas de amostra de manteiga, de 

cada tratamento, em uma bolacha salgada, dispostas em pratos plásticos com 

codificação de números aleatórios de três dígitos, juntamente com um copo de água 

mineral sem gás. 

O método utilizado no teste sensorial de comparação múltipla foi o 

discriminativo, comum à escala hedônica de 9 pontos estruturada, variando de (1) 

extremamente inferior a (9) extremamente melhor, avaliando o aspecto global da 

amostra, a fim de determinar se havia diferenciação na aceitação pela cor do 

produto testado. 

O método afetivo quantitativo foi utilizado para o teste de aceitação com 

escala hedônica de 9 pontos estruturada, variando de (1) desgostei muitíssimo a (9) 

gostei muitíssimo, para cada atributo sensorial, onde os membros do painel 

avaliaram cada amostra de manteiga em termos de cor, odor, sabor e aspecto 

global. Para o teste de intenção de compra cada amostra foi avaliada em uma 

escala hedônica de 7 pontos estruturada, variando de (1) nunca compraria a (7) 

compraria sempre (GULARTE 2009). 

As análises ocorreram no horário de 9h às 17h, durante a manhã a 

temperatura ambiente média foi de 20 °C e 70% de umidade relativa do ar, e no 

período vespertino a temperatura média foi de 21 °C e 55% de umidade relativa do 

ar. Antes das avaliações, as amostras de manteiga foram mantidas à temperatura 

ambiente durante 15 minutos. Participaram 33 avaliadores no painel de avaliação de 

comparação múltipla e 103 avaliadores nos painéis de aceitação e intenção de 

compra. 
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O estudo foi submetido ao Comitê de ética em pesquisa com seres humanos 

CAAE: 66836117.4.0000.5317, sendo aprovado e registrado sob o Nº 2.053.968. 

 

3.1.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade pelo teste de 

Shapiro-Wilk; à homocedasticidade pelo teste de Hartley; e, a independência dos 

resíduos por análise gráfica. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise 

de variância pelo do teste F (p≤0,05). Constatando-se significância estatística, o 

efeito da MBPI e MBPC foi comparado pelo teste t (p≤0,05) e com os controles MPI, 

MPC, MB e M pelo teste de Dunnett (p0,05). O efeito do tempo (dias) foi avaliado 

por modelos de regressão linear (p0,05). A seleção do modelo foi baseada no baixo 

p-valor, e alto R2 e R2adj. Para análise sensorial os resultados foram apresentados 

com análise de frequência. O efeito do tempo (dias) foi significativo para a análise de 

variância do teste F (p≤0,05) sendo comparado pelo teste t (p≤0,05). 

 

3.2  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Quanto à viabilidade da bactéria probiótica foi verificada interação (gl = 18, p 

= 0,0288) entre formulação e tempo (Tabela 2, Figura 4). Para a comparação entre 

as formulações foi verificada diferença nos tempos zero e 90 dias, sendo que o 

probiótico isolado apresentou maior contagem no último dia de análise. Quando a 

formulação MBPI foi comparada com o controle MPI, verificou-se diferença, nas 

contagens, apenas aos 90 dias.  

No entanto, a formulação MBPC diferiu do controle MPC em 0, 30 e 45 dias 

de armazenamento sob refrigeração. Esse resultado permitiu isolar o efeito da bixina 

e demonstrar que a bixina, de modo geral, não influenciou na viabilidade das 

bactérias probióticas. Na comparação do tempo, ajustaram-se modelos de regressão 

lineares para MBPI (gl = 1, p < 0,0001), MBPC (gl = 1, p < 0,0001), MPI (gl = 1, p < 

0,0001), MPC (gl = 1, p < 0,0001). Com base nos modelos de regressão verificou-se 

que os tratamentos MBPI e MBPC podem ter efeito probiótico até 74 e 69 dias de 

armazenamento, respectivamente, considerando a concentração de ≥ 6 log UFC.g-1 

(FAO/WHO 2002).  
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Figura 4. Viabilidade da bactéria probiótica (log UFC g-1) em manteigas armazenadas durante 90 dias, 
sob refrigeração. MPC (L. casei LAFTI L26); MPI (L. casei CSL3); MBPC (L. casei LAFTI L26 + 
Bixina); MBPI (L. casei CSL3 + Bixina). FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 2018. 

 

Em estudo com manteiga probiótica contendo B. bifidum ATCC 29521 e L. 

acidophilus ATCC 4356, as contagens de células viáveis das estirpes apresentaram 

redução de um ciclo logarítmico aos 60 dias de armazenamento, mantendo as 

contagens superior a 6 log UFC.g-1 somente até 30 dias de armazenamento 

(ERKAYA et al. 2015). No presente estudo (Figura 4), aos 60 dias houve redução de 

dois ciclos logarítmicos, porém as contagens se mantiveram superiores a 6 log 

UFC.g-1. 

Olszewska et al. (2012), verificaram uma redução de células viáveis de B. 

lactis em manteiga durante a armazenagem refrigerada, durante 4 semanas, 

observando que na última semana de armazenamento o número de células viáveis 

também, apresentaram um decréscimo de mais de um ciclo logarítmico. 

Avaliando B. animalis subsp. lactis (BI-01) e L. acidophilus (LAC-04) 

encapsulado em manteiga de cacau, Pedroso et al. (2013) observaram que apenas 

20% de L. acidophilus e 72% de B. animalis subsp. lactis se mantiveram viáveis 

após 90 dias de armazenamento a 7 °C. 

Quando avaliado o aspecto higiênico-sanitário das amostras, as análises de 

coliformes a 45 ºC (g), estafilococus coagulase positiva (g) e Salmonella sp (25 g), 

para todas as formulações, estavam em acordo com os padrões legais vigentes 

(BRASIL, 2001), isto é, em condições sanitárias satisfatórias.   

.  
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Tabela 2 – Viabilidade de L. casei (log UFC g-1) e TBARS (mg kg-1) de diferentes formulações de manteiga fermentada em função 1 
do tempo de armazenamento refrigerado. UFPel, Pelotas/RS, 2017/2018 2 

Formulações 

Tempo de armazenamento (dias) 

0 15  30 45 60 75 90 

Viabilidade de L. casei (log UFC g-1) 

MBPI 7,71±0,16 b1/ ns 7,67±0,13 a ns 7,46±0,31 a ns 6,53±0,43 a ns 6,01±0,45 a ns 6,00±0,10 a ns 5,80±0,14  a * 

MBPC 8,06±0,06 a  α 7,50±0,52 a β 7,61±0,07 a α 6,20±0,13 a α 6,19±0,19 a β 5,99±0,28 a β 5,20±0,22  b β 

MPI 7,70±0,05  7,63±0,07  7,51±0,20  6,45±0,39  6,15±0,36  5,84±0,62  4,81±0,37  

MPC 7,86±0,13  7,73±0,10  7,76±0,02  6,43±0,08  6,32±0,41  6,16±0,22  5,12±0,42  

C.V. (%) 4,3 

 TBA (mg kg-1) 

MBPI 0,63±0,21 a nsβ€ 0,71±0,18 a nsβ€ 1,02±0,04 a nsβ€ 1,06±0,03 a nsβ€ 1,19±0,03 a nsβ€ 1,23±0,05 a nsβ€ 1,28±0,07 a nsβ€ 

MBPC 0,67±0,16 a * β€ 0,72±0,23 a nsβ€ 1,01±0,04 a nsβ€ 1,05±0,02 a nsβ€ 1,18±0,06 a nsβ€ 1,23±0,05 a nsβ€ 1,31±0,04 a nsβ€ 

MPI 0,43±0,26  0,65±0,10  1,03±0,03  1,08±0,05  1,17±0,06  1,26±0,05  1,31±0,03  

MPC 0,24±0,17  0,59±0,18  1,12±0,21  1,07±0,02  1,15±0,06  1,24±0,07  1,31±0,03  

MB 0,72±0,23  0,60±0,14  1,01±0,02  1,04±0,03  1,18±0,06  1,23±0,05  1,33±0,02  

M 0,51±0,25  0,80±0,15  0,87±0,35  1,06±0,03  1,16±0,07  1,23±0,07  1,34±0,03  

C.V. (%) 12,4 
1/ Médias (± desvio padrão) acompanhadas por mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste t (p≤0,05) comparando as 3 

formulações MBPI e MBPC em cada tempo. Viabilidade: *, ns: significativo e não significativo, respectivamente pelo teste de Dunnett (p≤0,05) comparando 4 
MBPI com MPI e α, β: significativo e não significativo, respectivamente pelo teste de Dunnett (p≤0,05) comparando a formulação MBPC com MPC em 5 
cada tempo. TBA: *, ns: significativo e não significativo, respectivamente pelo teste de Dunnett (p≤0,05) comparando MBPI com MPI e MBPC com MPC; 6 
β: não significativo pelo teste de Dunnett (p≤0,05) comparando a formulação MBPI com MB e MBPC com MB; e, €: não significativo pelo teste de Dunnett 7 
(p≤0,05) comparando MBPI com M e MBPC com M em cada tempo de armazenamento. C.V.: coeficiente de variação.  8 

      9 
 10 
 11 
 12 
  13 
  14 
                                                                                                                                         15 
  16 
                                                                                                                                                                                                   17 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

As manteigas produzidas apresentaram umidade entre 14,25 a 15,08% e 

matéria gorda entre 80,47 a 82,21%, estando dentro dos padrões requeridos pelo 

Regulamento Técnico de Qualidade e Identidade da Manteiga (Umidade máx. 16%; 

Matéria Gorda min. 80%) (BRASIL,1996). 

A análise de TBARS demonstrou interação (gl = 30, p < 0,0212) entre a 

formulação e tempo (Tabela 2, Figura 5). Não houve diferença na comparação entre 

as formulações MBPI e MBPC. Além disso, não houve diferença quando as 

formulações foram comparadas com os controles em todos os tempos de 

armazenamento, exceto para MBPC com MPC no tempo zero (Tabela 2).  

Na comparação do tempo, ajustaram-se modelos de regressão lineares para 

MBPI (gl = 1, p < 0,0001), MBPC (gl = 1, p <0,0001), MPI (gl = 1, p < 0,0001), MPC (gl 

= 1, p < 0,0001), MB (gl = 1, p < 0,0001) e M (gl = 1, p < 0,0001). Observou-se com 

base no modelo, que as formulações MBPI e MBPC apresentaram aumento de 99,26 

e 92,57%, respectivamente nos valores de TBARS, ao comparar o tempo inicial (zero) 

e 90 dias. A mesma comparação foi realizada para o controle M e o aumento foi de 

123,39%.  

 

Figura 5. Valores de TBARS (mg.kg-1 de malonaldeído) de manteigas armazenadas durante 90 dias, 
em ambiente refrigerado. M (manteiga); MPC (L. casei LAFTI L26); MPI (L. casei CSL3); MB (Bixina); 
MBPC (L. casei LAFTI L26 + Bixina); MBPI (L. casei CSL3 + Bixina). FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 
2018. 

 

Os valores de TBARS obtidos com base na derivação da equação linear 

demonstrou que as formulações MBPI e MBPC tendem a apresentar valores máximos 

de TBARS aos 90 e 97 dias respectivamente, enquanto o controle M apresentou valor 

máximo em 72 dias.   
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Os valores de TBARS foram superiores aos relatados por Dagdemir et al. 

(2009) para manteiga produzida com a adição de probióticos, armazenada por 90 dias 

e, segundo Erkaya et al. (2015) os valores de TBARS nas amostras de manteiga 

aumentaram significativamente até os 60 de armazenamento. Em ambos os estudos, 

os valores TBARS aumentaram em todas as amostras durante o período de 

armazenamento, corroborando com os resultados obtidos no presente trabalho. 

Este aumento na formação de malonaldeídos pode ter ocorrido como resultado 

da degradação dos peróxidos, uma vez que estes não são estáveis (O'Connor et al., 

2006). Segundo Drehmer (2005), resultados entre 1,0 a 1,5 mg malonaldeído kg-1 

indicam que a amostra está em estágio inicial de oxidação lipídica. 

Para Índice de peróxido (gl = 6, p<0,001) e Índice de acidez (gl = 6, p<0,001), 

não foi verificado significância (p<0,5) para as formulações, somente foi verificada 

significância para o efeito do tempo de armazenamento (Figura 6). O IP e IA 

demostraram aumento de 48,33 e 47,62%, respectivamente na comparação entre 

zero e 90 dias.  
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Figura 6. Índice de peróxido (IP) (mg KOH g-1) (A) e índice de acidez (IA) (meq kg-1 de ácido lático) (B) 
de manteigas durante o armazenamento refrigerado por 90 dias. FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 
2018. 

 

O valor determinado aos 90 dias de armazenamento são superiores aos 

encontrados na literatura, (DAGDEMIR et al.; 2009, OZTURK et al., 2006; SIMSEK , 

2011), onde os autores relatam que os valores do índice de peróxido na manteiga 

foram mais elevados no final do tempo de armazenamento em comparação ao tempo 

zero, similar com os resultados obtidos no presente estudo. 
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 Valores de índice de peróxido acima do limite indicam a possibilidade de 

ocorrência de alterações sensoriais decorrentes do processo de oxidação de ácidos 

graxos insaturados, o que provoca perda da qualidade sensorial em decorrência do 

surgimento de off flavors, com consequente redução da vida útil do produto e perdas 

econômicas para a indústria (ARAÚJO, 2004; SILVA et al., 2009). 

Os valores de acidez foram semelhantes aos relatados por Senel et al. (2011) e 

por Simsek (2011), ambos os autores também relataram que houve aumento nos 

valores de acidez ao final do armazenamento em relação ao tempo zero. A acidez é 

uma variável relacionada com a natureza, qualidade da matéria-prima, grau de pureza 

da gordura, com o processamento e, principalmente, com as condições em que a 

gordura é acondicionada (FARHOOSH et al., 2009). 

Com relação à determinação do perfil lipídico, não houve interação entre os 

fatores formulações e tempo de armazenamento. Também não houve significância 

isolada para o fator formulação, havendo significância isolada apenas para o tempo 

de armazenamento. 

A composição dos ácidos graxos, de todas as formulações de manteiga, 

durante o período de armazenamento é apresentada na Figura 7. Aos 90 dias de 

armazenamento houve um aumento equivalente a 60% do ácido capróico (C6:0) 

comparado a valor obtido em zero dia após armazenamento (DAA). Os ácidos 

caprílico (C8:0), cáprico (C10:0) e láurico (C12:0) também tiveram aumentos 

significativos de 57, 52 e 51%, respectivamente, aos 90 DAA, se comparado ao tempo 

zero. Esta alteração na composição dos ácidos graxos pode estar associada com a 

degradação das gorduras por fatores como temperatura e oxidação (SAMET-BALI et 

al., 2009). 
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Figura 7. Concentração dos ácidos graxos em no tempo zero após o armazenamento (0 DAA) e aos 90 
DAA. FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 2018. *Médias diferem entre si pelo teste de “t” (p≤0,05). ns 
Médias não diferem entre si pelo teste de “t” (p≤0,05). 

 

Para o ácido miristíco (C14:0) não houve alteração significativa entre os 

períodos de armazenamento, embora tenha apresentado um aumento de 23% em 

relação ao valor absoluto aos 90 DAA. Para os ácidos pentadenóico (C15:0) e 

palmítico (C16:0) o tempo de armazenamento alterou as proporções 

significativamente, apresentando um aumento de 63 e 42%, respectivamente, quando 

comparada a concentração obtida no tempo zero. Para o ácido palmitoleico (C16:1) 

houve alteração significativa na proporção, com redução de 58% aos 90 DAA. 

O período de armazenamento resultou em um aumento significativo para o 

ácido esteárico (C18:0) equivalente a 28%, quando comparado ao tempo zero. Os 

ácidos: oleico (C18:1), araquidônico (C20:4), eicosadienóico (C20:2) e araquídico 

(C20:0) detectados na análise de perfil lipídico, não diferiram suas concentrações, 

durante os 90 DAA (Figura 7). 

Permitiu se inferir com o presente estudo que não foi possível detectar 

alteração na composição dos ácidos graxos na manteiga com a adição de linhagens 

probióticas e bixina. 

Estudo avaliando manteiga com adição de bactérias probióticas determinou 

que esta apresentou aumento na proporção dos ácidos graxos, comparado a 

manteiga não suplementada (Erkaya et al., 2015). Não corroborando com os 
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resultados obtidos no presente estudo, em que a suplementação com linhagens de L. 

casei na manteiga, não afetou a composição dos ácidos graxos.  

Para o ácido graxo palmitoleico (16:1) no presente estudo houve redução na 

concentração durante o período de armazenamento, não corroborando com Erkaya et 

al. (2015), os quais não verificaram alteração para os ácidos graxos monoinsaturados. 

Os mesmos autores obtiveram redução significativa no conteúdo total de ácidos 

graxos poli-insaturados (PUFA) durante o armazenamento, diferindo do presente 

estudo onde o tempo de armazenamento não afetou significativamente a 

concentração dos PUFAs. 

Estudo de caracterização físico-química de manteiga “da terra” (produto 

regional), proposto por Vaz (2015), obteve como majoritários os ácidos graxos oleico 

(22,66 ± 0,78%), palmítico (21,18 ± 0,51%) e esteárico (13,86 ± 0,25%), de acordo 

com o presente estudo. 

O índice de acidez é resultante da incidência dos processos hidrolíticos, que 

ocorre em função da liberação de ácidos graxos do glicerol durante a hidrolização, 

essa medida evidencia o estado de conservação da fração lipídica dos alimentos, pois 

avalia a quantidade de ácidos graxos provenientes dos processos oxidativos 

(OSAWA, GONÇALVES e RAGAZZI, 2006; O'BRIEN, 2004). Sendo assim, o aumento 

na concentração dos ácidos graxos observados no presente estudo, durante o 

período de armazenamento, está relacionado ao aumento do índice de acidez. 

 

3.2.3 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

A adição de bixina na manteiga resultou em produtos que tendiam a ter uma 

coloração alaranjada, assim o teste de comparação múltipla possibilitou comparar as 

amostras dos tratamentos com bixina (MBPC e MBPI) em relação ao controle (M). As 

amostras avaliadas não diferiram entre si pela analise de frequência, a adição de 

probióticos bem como a adição de bixina não teve nenhum efeito no aspecto global. 

As médias das avaliações correspondem a 6,0 na escala hedônica de 9 pontos para 

MBPC e MBPI, referindo-se a ligeiramente melhor do que o controle (M) que obteve 

score médio 5 (igual ao padrão). 

Para o teste de aceitação, as amostras de manteiga probiótica com a adição de 

bixina (MBPC e MBPI) obtiveram níveis satisfatórios, assim como as amostras 

adicionadas apenas de probióticos (MPC e MPI). Conforme a Figura 8, os tratamentos 

MBPC e MBPI quanto a homogeneidade do perfil sensorial (aspecto global, cor, odor, 
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sabor) corresponderam a escore 7 na escala hedônica de 9 pontos, referindo-se a 

gostei regularmente e os tratamentos MPC e MPI corresponderam a escore 8 na 

escala hedônica referindo-se a gostei muito. 

 

 

Figura 8. Perfil sensorial das amostras de manteiga, MPC (L. casei LAFTI L26); MPI (L. casei CSL3); 
MBPC (L. casei LAFTI L26 + Bixina); MBPI (L. casei CSL3 + Bixina). FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 
2018.  

 

Em trabalhos semelhantes, Vaz (2015), avaliando manteiga “da terra” 

armazenada em diferentes tempos e temperaturas e Brandão et al. (2015), avaliando 

manteiga formulada com óleo essencial de orégano em diferentes concentrações, 

também obtiveram escore acima de 7 para os quesitos cor, sabor e odor para 

manteiga. 

Pode-se observar que para os tratamentos MBPC e MBPI a coloração 

diferenciada (alaranjada) trouxe característica de coloração de outros produtos que 

não de manteiga, conforme comentários expostos por alguns avaliadores. O índice de 

aceitabilidade para as quatro formulações de manteiga probiótica analisadas 

encontra-se apresentado na Figura 9. De modo a entender o comportamento de um 

novo produto frente ao mercado consumidor, é de fundamental importância avaliar 

sua aceitabilidade. Segundo Dutcosky (2011), em relação as propriedades sensoriais 

do produto, para que este seja considerado como aceito se faz necessário obter um 

Índice de Aceitabilidade igual ou superior a 70%. 
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Figura 9. Índice de aceitabilidade de manteiga probiótica com a adição de bixina das formulações MPC 
(L. casei LAFTI L26); MPI (L. casei CSL3); MBPC (L. casei LAFTI L26 + Bixina); MBPI (L. casei CSL3 + 
Bixina). FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 2018.  

 

O índice de aceitabilidade foi de 77-78% para os tratamentos MBPC e MBPI e 

de 88-89% para os controles MPC e MPI respectivamente, indicando que a manteiga 

apresenta potencial mercadológico Dutcosky (2011), e está de acordo com a média 

das avaliações do teste sensorial de intenção de compra, onde mais de 55% das 

avaliações correspondem aos pontos de 5 a 7 na escala hedônica, estando entre 

compraria frequentemente (5) a compraria sempre (7) (Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Intenção de compra de manteiga probiótica com a adição de bixina para as diferentes 
formulações. MPC (L. casei LAFTI L26); MPI (L. casei CSL3); MBPC (L. casei LAFTI L26 + Bixina); 
MBPI (L. casei CSL3 + Bixina). FAEM/UFPel, Capão do Leão-RS, 2018. 
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3.3  CONCLUSÃO 

As bactérias probióticas, de ambas as linhagens de L. casei, se mostraram 

viáveis (≥ log 6 UFC.g-1) na manteiga (probiótico/bixina), por um período superior a 60 

dias de armazenamento. A concentração de bixina adicionada, não afetou a 

viabilidade das linhagens probióticas, bem como não teve influência sobre os 

aspectos físico-químicos do produto, durante o armazenamento por 90 dias a 4 0C.  

A manteiga probiótica, com ou sem bixina, obteve boa aceitabilidade com 

potencial mercadológico perante aos avaliadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo foi possível obter um produto probiótico (manteiga) que 

obteve aceitação satisfatória frente ao publico e que não é comercializado no Brasil, e 

apresentou um potencial mercadológico.   

A manteiga se mostrou um veículo às bactérias probióticas, podendo ser 

suplementada com as diferentes linhagens de Lactobacillus casei, pois as mesmas 

mantiveram-se viáveis durante a vida útil para este tipo de produto. 

O uso do corante de urucum (Bixa orellana), a bixina, não teve efeito 

antioxidante detectado em manteiga probiótica na concentração utilizada (0,5%), bem 

como não teve influência na viabilidade das diferentes linhagens de Lactobacillus 

casei suplementados na manteiga. 

Estudos posteriores poderão ser realizados a fim de detectar possível potencial 

antioxidante da bixina, porém utilizando esta em maiores concentrações ou verificar 

alterações no produto em outras condições de armazenamento, como em 

temperatura ambiente. 

 Devido a bixina conferir coloração alaranjada acentuada, quando utilizada em 

doses maiores que a do presente estudo, o produto (manteiga) tem sua coloração 

descaracterizada. Uma alternativa seria, a utilização da bixina em outros produtos, 

nos quais a cor não seria um interferente e o efeito antioxidante tivesse influência na 

qualidade do produto (ex. produtos cárneos). 
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