
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS BARREIRAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BEBIDA FERMENTADA POR GRÃOS 
DE KEFIR A PARTIR DO APROVEITAMENTO DE SEMENTES DE ABÓBORA 

(Cucurbita moschata) 

 
Patrícia de Magalhães Prado 

 
Trabalho de Conclusão de Curso encaminhado 
para apreciação do Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia de Alimentos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, campus Barreiras como 
requisito parcial para obtenção do Título de 
Engenheiro de Alimentos. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Msc. Cleiser de Castro Silva. 
Coorientadora: Profa. Msc. Nereide Serafim Timóteo dos Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreiras - BA 
Dezembro de 2018 

 



 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS BARREIRAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BEBIDA FERMENTADA POR GRÃOS 
DE KEFIR A PARTIR DO APROVEITAMENTO DE SEMENTES DE ABÓBORA 

(Cucurbita moschata) 

 
Patrícia de Magalhães Prado 

 
Trabalho de Conclusão de Curso encaminhado 
para apreciação do Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia de Alimentos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, campus Barreiras como 
requisito parcial para obtenção do Título de 
Engenheiro de Alimentos. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Msc. Cleiser de Castro Silva. 
Coorientadora: Profa. Msc. Nereide Serafim Timóteo dos Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreiras - BA 
Dezembro de 2018 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prado, Patrícia de Magalhães. 
Elaboração e caracterização de bebida fermentada por grãos de 

kefir a partir do aproveitamento de sementes de abóbora (cucurbita 
moschata) / Patrícia de Magalhães Prado. -- Barreiras, 2018. 

46 f. : il.  
 
Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Barreiras, 
Curso de Engenharia de Alimentos, 2018. 

Orientador: Prof. Msc. Cleiser de Castro Silva. 
Coorientadora: Prof. Msc. Nereide Serafim Timóteo dos Santos. 
 
1. Kefir. 2. Extrato de semente de abóbora. 3. Fermentação. 4. 

Probiótico. I. Título. II. Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia. 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

DEDICATÓRIA 
 
 

Aos meus pais Leni Prado das Chagas e José Carlos Pereira do Prado, meus exemplos de vida que me 

forneceram incentivo e apoio antes e durante a graduação. 
 

Ao meu marido Josimar Matos de Magalhães, pelo amor, incentivo e extrema compreensão durantes esses 

longos anos. 
 

A minha querida Avó Joana Pereira do Prado (in memorian), mulher guerreira que sempre chamou 

minha atenção para a importância dos estudos. 
 

Ao meu tio Adjaime Pereira do Prado (in memorian), que me acolheu em sua casa como filha e me 

concedeu apoio para dar continuidade a meus estudos. 
 

Ao meu irmão Ruan Prado das Chagas pelo carinho e encorajamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

À Deus por ter me concedido proteção e ter me dado forças para percorrer essa longa 
caminhada. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) pela concessão da 
bolsa de iniciação científica que possibilitou a realização desse trabalho. 

Ao IFBA por fornecer a estrutura e materiais indispensáveis ao estudo.  

A professora Itana da Purificação Costa que me inspirou em estudar esse tema e 
contribuiu grandemente para com o estudo.  

A professora Alexandra Mara Goulart Nunes Mamede pelo auxílio e conselhos 
concedidos. 

Ao Professor Luiz Fernando Souza Almeida pelos ensinamentos em microbiologia. 

Aos professores Ítalo Abreu Lima, Davi Novaes Ladeia Fogaça e Jane Eyre Casarino 
pela contribuição e conhecimentos transmitidos. 

Ao Orientador Cleiser de Castro Silva e coorientadora Nereide Serafim Timóteo dos 
Santos pelo auxílio fornecido durante a execução do trabalho. 

À Maristela Alves da Silva, feirante de Barreiras que tanto me ajudou fornecendo 
sementes de abóbora, mulher batalhadora que se tornou uma amiga. 

E as amizades que fiz durante o curso e que levo no coração: Claudia Elizabeth, 
Miriam Stephanie, Indianara Andrade, Bruna Peregrino, Camila Souza, Camila 
Filgueira, Tatielly Costa, Josilene Sobral, Vanessa Kunz, Rafael Fernandes e Magda 
Inô. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 
A busca por alimentos que promovam benefícios à saúde tem sido cada vez mais 
evidente, sendo os probióticos os produtos mais demandados, especialmente os de 
fontes não lácteas. Neste sentido, o kefir é uma cultura de microrganismos muito 
utilizada como meio fermentativo, com benefícios destacados em inúmeros trabalhos 
científicos e, recentemente vem sendo utilizado em substratos vegetais. O estudo 
exploratório de base experimental objetivou realizar o aproveitamento de sementes 
de abóbora da espécie Cucurbita moschata, para obtenção do extrato hidrossolúvel e 
desenvolvimento de uma bebida fermentada com grãos de kefir, a fim de ser 
considerada um probiótico, se tornando acessível às pessoas de menor poder 
aquisitivo que necessitam de uma boa fonte nutricional e a consumidores intolerantes 
ou alérgicos ao leite, vegetarianos e veganos. Inicialmente investigou-se a adaptação 
dos grãos de kefir ao extrato de semente de abóbora, constatada a adaptação foi 
determinado o melhor tempo de fermentação e desenvolvida a formulação do produto. 
Foram realizadas determinações físico-químicas de pH, acidez, viscosidade, sinérese, 
umidade, cinzas e lipídeos. Nas análises microbiológicas realizaram-se a contagem 
de bactérias lácteas, leveduras e coliformes totais e termotolerantes. Os resultados 
foram submetidos à Análise Estatística de Variância Univariada (ANOVA), teste de 
Tukey para a comparação de médias e Análise de Regressão Linear, a 5% de 
probabilidade. O extrato de semente de abóbora fermentado por 8 h apresentou pH 
médio de 4,6, acidez 0,20 % em ácido lático, umidade 91,71 %, cinzas 0,40 %, 
sinérese 61,67 % e lipídeo 1,05 %. A viscosidade do extrato fermentado por 24 h foi 
de 4,33 cP e após a formulação apresentou uma viscosidade de 160,5 cP, pH 4,07 e 
acidez 0,73 % em ácido láctico. O kefir se mostrou uma ótima cultura fermentadora e 
o extrato de semente de abóbora um excelente substrato, sendo a fermentação 
efetuada em apenas 8 horas, tempo inferior aos relatados na literatura. Foram 
encontradas contagens de bactérias lácticas e leveduras acima do estabelecido pela 
legislação, enquadrando o produto como um provável probiótico. Contagens altas de 
coliformes totais e termotolerantes inviabiliza o consumo da bebida, sugerindo estudos 
de novos métodos de tratamento das sementes de abóbora e/ ou do extrato vegetal 
para eliminar a contaminação, e então partir para a etapa de comercialização 
oferecendo um produto seguro ao consumidor. Visto que a elaboração de uma bebida 
fermentada através do aproveitamento de sementes, gera benefícios como a redução 
do desperdício, e ainda permite uma possível aplicação tecnológica, que disponibiliza 
um novo produto com potencial para atender o mercado consumidor de produtos 
probióticos de origem não láctea. 
 

Palavras-chave: Kefir; extrato de semente de abóbora; fermentação; probiótico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 10 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 11 

2.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................................. 11 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 11 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................................. 12 

3.1 PROBIÓTICOS ...................................................................................................... 12 

3.2 LEITES FERMENTADOS ...................................................................................... 13 

3.3 KEFIR .................................................................................................................... 14 

3.3.1 Histórico ......................................................................................................... 14 

3.3.2 Mercado mundial e brasileiro .......................................................................... 14 

3.3.3 Legislação ...................................................................................................... 15 

3.3.4 Benefícios ....................................................................................................... 16 

3.3.5 Produção e cultivo .......................................................................................... 16 

3.4 EXTRATOS VEGETAIS......................................................................................... 18 

3.5 SUBSTITUIÇÃO DO LEITE POR EXTRATOS VEGETAIS EM PRODUTOS 
FERMENTADOS .......................................................................................................... 19 

3.6 ABÓBORA (Cucurbita moschata) .......................................................................... 20 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................................. 22 

4.1 PREPARO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL ....................................................... 23 

4.2 PROCESSO FERMENTATIVO E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS .......................... 23 

4.3 CONTROLE DO PROCESSO FERMENTATIVO E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 
MICROBIOLÓGICAS .................................................................................................... 24 

4.4 PRODUÇÃO DA BEBIDA FERMENTADA .............................................................. 25 

4.5 PROCEDIMENTO ANALÍTICO ............................................................................... 26 

4.5.1 Análises Físico-Químicas ................................................................................ 26 

4.5.2 Análises Microbiológicas ................................................................................. 28 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA ......................................................................................... 30 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................................... 30 

5.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS MODIFICAÇÕES PROVOCADAS PELA 
FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO ................................................................................ 30 

5.2 MONITORAMENTO DO PROCESSO FERMENTATIVO ........................................ 32 

5.3 DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO EXTRATO DE 
SEMENTE DE ABÓBORA FERMENTADO POR 8 HORAS ......................................... 34 

5.4 DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO PRODUTO 
SABORIZADO .............................................................................................................. 36 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................................. 40 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 41 

 



 
 

10 
 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente é notável o crescimento do mercado de alimentos funcionais. 

Segundo Bento, Scapim e Ambrosio (2012), os consumidores estão cada vez mais 

preocupados em ingerir alimentos mais nutritivos e saudáveis, que além da função de 

nutrir promovam benefícios à saúde e bem-estar.  

Neste sentido, probióticos como iogurtes e leites fermentados estão entre os 

produtos mais demandados, entretanto, devido ao aumento de pessoas com 

intolerâncias e alergias a produtos lácteos e a grande tendência ao veganismo e 

vegetarianismo, estabeleceu-se uma importância mundial de produtos probióticos não 

lácteos (LIMA et al., 2014; CORONA et al., 2016). 

Para Baú et al. (2012) tem-se destacado a utilização da cultura de kefir para se 

obter a fermentação de produtos vegetais, visando atender as atuais demandas dos 

consumidores por produtos não lácteos funcionais, embora ainda não seja utilizado a 

nível industrial. 

O kefir é um leite fermentado por cultivos ácido-lácticos elaborados com grãos 

de kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros Leuconostoc, Lactococcus e 

Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido de carbono (BRASIL, 

2007). Tradicionalmente é um produto elaborado a partir do leite, sendo que sua 

utilização na fermentação de substratos vegetais é considerada uma alternativa 

inovadora no desenvolvimento de novos produtos, Baú et al. (2012). 

A composição microbiológica do kefir segundo Weschenfelder (2009) o 

caracteriza como um probiótico, devido à presença de microrganismos vivos capazes 

de melhorar o equilíbrio intestinal, além de ser rico em ácido lático, acético e glicônico, 

vitamina B12, polissacarídeos e outros, que vão conferir benefícios nutricionais e 

características sensoriais singulares. 

Bento, Scapim e Ambrosio (2012) salientam que uma alternativa viável em 

substituição ao leite bovino seria a utilização de extratos vegetais, em função do alto 

valor nutricional e baixo custo de produção, onde algumas opções como extrato de 

arroz integral e extrato hidrossolúvel de soja já têm sido utilizados. Para Naves et al. 

(2010), subprodutos têm sido empregados também para melhorar o estado nutricional 

de pessoas desnutridas, dentre os quais sementes de abóbora podem ser incluídas 

principalmente por possuírem um elevado teor proteico e lipídico.  

A abóbora Cucurbita moschata é uma variedade muito cultivada na região oeste 
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da Bahia, principalmente na cidade de Barreiras, onde é comumente comercializada 

por processamento mínimo, sendo as sementes geralmente descartadas ou 

destinadas à alimentação animal. Com a quantidade de resíduos gerados uma 

alternativa é desenvolver meios de aproveitamento, o que justifica a importância de 

se conduzir estudos que explore a transformação de resíduo em produto. 

Além disso, a possibilidade do aproveitamento de sementes de abóboras através 

da transformação em bebida fermentada com kefir, permite a obtenção de um novo 

produto com potencial probiótico, rico em nutrientes essenciais e que pode ser 

destinado ao segmento de mercado de consumidores intolerantes e/ou alérgicos à 

lactose, veganos e vegetarianos e inclusive elaborado de forma mais simples por 

pessoas carentes que não conseguem uma alimentação adequada para suprir suas 

necessidades diárias.  

Com base no exposto, o presente estudo possui o intuito de investigar o potencial 

nutricional do extrato hidrossolúvel de sementes de abóbora (Cucurbita moschata) 

fermentado com grãos de kefir e, desenvolver uma bebida fermentada, saborizada 

com frutas vermelhas (amora e morango) que venha a ser comprovadamente um 

probiótico. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Desenvolver uma bebida fermentada com grãos de kefir, a partir do extrato 

hidrossolúvel de sementes de abóbora (Cucurbita moschata). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Possibilitar o aproveitamento de sementes de abóbora da espécie Cucurbita 

moschata, muito cultivada na região Oeste da Bahia; 

• Realizar a caracterização do extrato fluido da semente de abóbora e da 

bebida fermentada; 

• Avaliar alterações físico-químicas de acidez, pH, viscosidade, sinérese, 

umidade, cinzas e lipídeos durante e após a fermentação do extrato vegetal; 

•  Realizar a análise microbiológica de bactérias lácteas, leveduras, coliformes 

totais e termotolerantes.  

• Saborização por meio de frutas vermelhas (amora e morango); 
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• Desenvolver um produto nutritivo e inovador, que se caracterize como 

alimento probiótico; 

• Realizar a contagem de leveduras e bactérias láticas para comparação entre 

o kefir de leite UHT (tradicional) e o kefir de extrato de semente de abóbora, 

verificando se a carga microbiológica se mantém com a inserção do novo 

substrato; 

• Disponibilizar uma bebida vegetal fermentada como opção de consumo 

principalmente para intolerantes e/ou alérgicos aos produtos lácteos, 

veganos e vegetarianos; 

• Viabilizar um produto acessível às pessoas de menor poder aquisitivo, que 

necessitam de uma boa fonte nutricional; 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 PROBIÓTICOS 

Segundo Norberto e Marmentini (2014) atualmente os consumidores têm 

buscado alimentos que ofereçam benefícios à saúde, onde os alimentos funcionais, 

em especial os probióticos têm se destacado neste segmento devido a presença de 

microrganismos benéficos com capacidade de sobrevivência e proliferação no 

intestino, promovendo o equilíbrio da flora microbiana intestinal.  

O termo probiótico é uma palavra relativamente nova que significa “para a vida” 

e é atualmente usado para nomear bactérias associadas a efeitos benéficos para 

humanos e animais (FAO/WHO, 2001).  Segundo a RDC N.º 2 de 7 de Janeiro de 

2002, probióticos são “microrganismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio 

microbiano intestinal produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo” (BRASIL, 

2002). 

Cabral (2014) ressalta que as espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium são 

as mais comumente usadas como probióticos, em que as bactérias ácido-lácticas 

pertencentes a espécie Lactobacillus, é muito utilizada como agentes fermentadores 

dos alimentos, promovendo a conservação destes e ainda gerando efeitos benéficos 

à saúde. 

Os probióticos aprovados até o momento pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2008) são: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei shirota, 

Lactobacillus casei variedade rhammosus, Lactobacillus casei variedade defensis, 
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Lactobacillus paracasei, Lactococcus lactis, Bifidobacterim bifidum, Bifidobacterium 

animallis (incluindo a subespécie B. lactis), Bifidobacterium longum e Enterococcus 

faecium, em concentrações mínimas de 108 a 109 Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC) na recomendação diária do produto pronto para o consumo. 

Recomenda-se conhecer o gênero e a espécie do probiótico, pois, cada 

linhagem promove um efeito específico à saúde. Para uso em alimentos, 

microrganismos probióticos devem ser capazes de sobreviver à passagem pelo trato 

digestivo e ter a capacidade de proliferam no intestino, apresentando resistência aos 

sucos gástricos e capacidade de crescer na presença de bílis sob as condições 

intestinais (FAO/WHO, 2001). Wendling e Weschenfelder (2013) destacam que entre 

os benefícios adquiridos em função do consumo de alimentos contendo probióticos, 

estão a síntese de vitaminas e proteínas pré-digeridas, a inibição de patógenos, a 

reconstituição da microbiota intestinal e o aumento da imunidade. 

Os probióticos potenciais precisam ter boas propriedades tecnológicas para que 

possam ser cultivados em grande escala, ter uma vida de prateleira aceitável, 

tolerância aos aditivos e processamentos industriais, contribuir com o sabor, aroma e 

textura, garantir o processo fermentativo e evitar problemas de contaminação 

(FERREIRA, 2012). 

 

3.2 LEITES FERMENTADOS  

Os leites fermentados são considerados alimentos funcionais por conterem 

culturas probióticas que produzem metabólitos durante o processo de fermentação, 

favorecendo a saúde do consumidor (WENDLING e WESCHENFELDER, 2013). 

A legislação brasileira define leites fermentados como produtos adicionados ou 

não de outras substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH 

do leite, ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, por 

fermentação láctica mediante ação de cultivos de microrganismos específicos, tendo 

que ser viáveis, ativos e abundantes no produto durante seu prazo de validade 

(BRASIL, 2007). São classificados em iogurtes, leite fermentado ou cultivado, leite 

acidófilo ou acidofilado, kefir, kumys, coalhada ou cuajada, conforme as culturas de 

microrganismos utilizadas no processo fermentativo.  

As bactérias probióticas em fermentações lácteas ajudam na preservação do 

leite pela produção de ácido láctico e compostos antimicrobianos; produção de 



 
 

14 
 

compostos aromatizantes e outros metabólitos que conferem ao produto propriedades 

organolépticas desejadas; melhora o valor nutricional; fornece propriedades 

terapêuticas ou profiláticas especiais (PARVEZ et al., 2006). 

Por muito tempo a procura por leites fermentados esteve baseada em iogurtes, 

tradicionalmente produzidos com fermentos compostos de Lactobacillus delbrueckii, 

Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus salivarius e Thermophillus, entretanto tem-se 

evidenciado o uso de probióticos associados ou não a esses tradicionais (THAMER e 

PENNA, 2005). Atualmente o consumo de kefir tem sido cada vez mais comum, é um 

leite fermentado carbonatado refrescante, com leve sabor ácido, feito de grãos de 

kefir, uma mistura complexa e específica de bactérias e leveduras “presas” por uma 

matriz de polissacarídeo (CARNEIRO, 2010). 

 

3.3 KEFIR  

3.3.1 Histórico 

O kefir é um leite fermentado produzido a partir dos grãos de kefir, de origem 

antiga e aparentemente misteriosa, o kefir era conhecido na Antiguidade como a 

“bebida do profeta”, e o fermento usado para prepará-lo como “Grãos do profeta 

Maomé”, teve sua origem nas montanhas do Cáucaso (SANTOS, 2015). 

No fim do século XIX, uma expedição russa foi à região do Cáucaso com a 

finalidade de conseguir grãos de kefir e utilizá-los no tratamento de doenças, pois 

atribuía-se a ele propriedades “milagrosas”. Em 1908, o produto chegou a Moscou, e 

começou a ser difundido para outras regiões, ao longo dos anos o consumo de kefir 

ficou restrito aos indivíduos que tinham grãos em suas residências e os utilizavam, 

repetindo sucessivamente o processo, mais hoje já é encontrado em escala comercial 

(CABRAL, 2014).  

 

3.3.2 Mercado mundial e brasileiro 

Conforme Santos (2015) estima-se que o mercado mundial de alimentos 

funcionais movimentou e torno de US$ 60 bilhões em 2005, sendo que só no Brasil o 

mercado foi avaliado em US$ 600 milhões e com potencial para expandir. Ainda de 

acordo esse autor, no Brasil os produtos mais populares com características 

funcionais são os leites fermentados, similarmente, o kefir apresenta as mesmas 

características funcionais probióticas com base em sua composição bioquímica e 
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microbiológica. Além disso, o kefir pode ser preparado em casa ou comercializado, 

está associado a propriedades funcionais que podem melhorar a situação nutricional 

das famílias, sobretudo aquelas de menor poder aquisitivo, representando uma 

alternativa de produto funcional de menor custo. 

Na Rússia o kefir é produzido e comercializado em larga escala, é o leite 

fermentado mais popular depois do iogurte, nos Estados Unidos é comercializado há 

mais de 20 anos, porém, no Brasil ainda é pouco comum, sendo mais evidente a 

produção a nível caseiro (CARNEIRO, 2010). A Biologicus em Recife – PE representa 

um dos poucos casos de produção de kefir em escala comercial, emprega uma 

fermentação curta e embalagens controladoras de gás (TERRA, 2007). 

 

3.3.3 Legislação 

A legislação brasileira de leites fermentados define kefir como o “produto 

resultante da fermentação do leite por cultivos ácido-lácticos elaborados com grãos 

de kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros Leuconostoc, Lactococcus e 

Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido de carbono. Os grãos de 

kefir são constituídos de leveduras fermentadoras de lactose (K. marxianus) e 

leveduras não fermentadoras de lactose (S. onisporus, S. cerevisiae e S. exiguus), 

Lactobacillus casei, Bifidobaterium spp., Streptococcus salivarius e thermophilus” 

(BRASIL, 2007). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece ainda 

Padrões de Identidade e Qualidade para leites fermentados, em que o kefir deve 

apresentar contagem mínima de bactérias lácteas de 107 (ufc/g) e 104 (ufc/g) para 

leveduras no critério microbiológico (BRASIL, 2007).  

Embora o kefir ainda não possua atualmente alegação de propriedade funcional 

registrada pela ANVISA, estudos apontam que a composição do kefir o caracteriza 

como um probiótico, com alta contagem de microrganismos, sendo definidos como 

“microrganismos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal produzindo 

efeitos benéficos à saúde do indivíduo” (WESCHENFELDER, 2009; ZANIRATI, 2012; 

BRASIL, 2002). 
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3.3.4 Benefícios 

Estudos têm demonstrado que o consumo regular de kefir traz uma série de 

benefícios à saúde, tais como estimulação do sistema imune, atividade antimicrobiana 

contra patógenos, equilíbrio da microbiota intestinal e ação antitumoral (DIAS et al., 

2016). 

Ribeiro (2015) através de um estudo de revisão destaca o potencial funcional da 

bebida fermentada kefir e seus efeitos no organismo, promovendo uma ação 

antibacteriana frente a vários patógenos, redução dos efeitos de intolerância à lactose, 

imunomodulação, efeito hipocolesterolêmico, balanço da microbiota intestinal, 

atividade anticarcinogênica e regeneração hepática.  

Vários benefícios são associados ao consumo de kefir, como a digestibilidade 

de proteínas, metabolismo da lactose, controle do colesterol, efeito antitumoral do 

kefiran em animais e propriedades antimicrobianas (OTLES e CAGINDI, 2003; 

GAMBA et al., 2016; SANTOS, 2015; WESCHENFELDER, 2009). 

Weschenfelder (2009) avaliou in vitro, o efeito antibacteriano do leite fermentado 

kefir e do soro de kefir frente à Escherichia coli em uma concentração de 108 UFC/mL 

e observou a inibição e inativação bacteriana em ambos os alimentos testados, 

comprovando seu potencial antibacteriano. A ação antimicrobiana do kefir frente as 

cepas de Candida albincans e Candida não-albicans e a ação bactericida frente a 

esporos de Bacilus cereus e Clostridium perfringes, confirmam além dos efeitos 

bactericidas também sua ação contra esporos (ANSELMO et al., 2010; BALDIM et al., 

2012).  

Em análise da composição química e microbiológica do kefir foram identificados 

359 microrganismos, entre eles Saccharomyces cerevisiae e Lactobacillus paracasei 

sendo essa última a mais abundante, o que comprova sua presença em derivados 

lácteos fermentados e atribui potencial probiótico a este alimento (MAGALHÃES et al., 

2011). 

 

3.3.5 Produção e cultivo 

Tradicionalmente, o kefir é produzido adicionando-se os grãos de kefir ao leite 

previamente pasteurizado, a temperatura ambiente (20 ºC a 25 ºC), os grãos do kefir 

devem representar cerca de 2 % a 10 % do peso do leite. A fermentação geralmente 

ocorre por aproximadamente 24 horas, após esse período usa-se coadores para 
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retirar os grãos de kefir que serão novamente utilizados em uma nova fermentação, o 

filtrado obtido é usado como bebida (TERRA, 2007). 

Santos (2015) descreve o processo de produção de forma semelhante, destaca 

ainda que por ser originado em países de climas frios, o processo fermentativo do kefir 

envolve temperaturas mais amenas (25°C) que aquelas empregadas para outros 

leites fermentados, com duração variando entre 18 e 24h e, posteriormente o filtrado 

pode ser maturado sob refrigeração por 24 horas para favorecer a fermentação 

alcoólica das leveduras, tornando o produto mais refrescante e pronto para o 

consumo, podendo ser adicionado frutas ou sucos. 

Terra (2007) ressalta que o processo industrial pode ocorrer de forma 

semelhante ao processo tradicional, porém com tempo inferior para evitar a produção 

de gás carbônico que pode causar estufamento da embalagem durante a 

comercialização, ou ainda pode-se fazer a seleção de culturas puras que sejam de 

interesse, porém neste caso o produto final terá uma menor variedade de células 

viáveis do que utilizando o kefir tradicional.  

Os grãos de kefir apresentam diâmetro que varia de 3 a 20 mm, são partículas 

gelatinosas brancas ou amarelas que contém bactérias ácido-lácticas e ácido-

acéticas, leveduras misturadas com caseína e açúcares complexos presos numa 

matriz de polissacarídeos, descrita como uma associação simbiótica (CARNEIRO, 

2010). 

Carneiro (2010) traz diferentes relatos que apontam a falta de padronização na 

proporção grão/leite usada na produção de kefir, onde a menor concentração resulta 

em um produto viscoso e não muito ácido, enquanto uma maior concentração de grãos 

se obtém uma bebida mais ácida, efervescente e menos viscosa. 

Durante a fermentação, ácido láctico, CO2, álcool etílico e compostos aromáticos 

são produzidos contribuindo para características organolépticas únicas (OTLES e 

CAGINDI, 2003).  A composição do kefir pode variar de acordo o tipo de substrato 

utilizado, a origem dos grãos, o processo empregado na obtenção da bebida, as 

diferentes técnicas de fermentação e as fases da produção, além disso é importante 

conhecer a composição microbiana com exatidão para a produção e comercialização 

do produto (OTLES e CAGINDI, 2003; WITTHUHN, SCHOEMAN e BRITZ, 2005). 

Com a grande diversidade na população microbiana de grãos de kefir de 

diferentes regiões, as contagens de cada grupo de microrganismos podem variar ao 
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longo da fermentação e também durante a vida de prateleira das bebidas. Leite et al. 

(2013) verificaram que enquanto os grupos de bactérias láticas e das leveduras 

permanecem constante ao longo de 28 dias, as contagens do grupo das 

acetobactérias diminuíram. Ribeiro (2015) destaca que em geral, os grãos de kefir 

possui bactérias ácido-láticas em maior número (108 – 109 UFC/g), seguida das 

leveduras (105 – 106 UFC/g) e bactérias ácido-acéticas (105 – 106 UFC/g), sendo que 

esse padrão pode variar dependo das condições de fermentação. 

O kefir é tradicionalmente um produto elaborado a partir do leite. Entretanto, 

recentemente vem sendo utilizado na fermentação de extratos vegetais, 

representando uma alternativa inovadora no desenvolvimento de novos produtos, pois 

visa atender as atuais demandas dos consumidores por produtos não lácteos 

funcionais (BAÚ et al., 2012). 

Os grãos de kefir se mantém em desenvolvimento mesmo com a inserção de 

diferentes substratos, no entanto, é necessário considerar que podem ocorrer 

alterações na velocidade de fermentação e no decréscimo do pH (BALABANOVA e 

PANAYOTOV, 2011). 

 

3.4 EXTRATOS VEGETAIS  

Segundo a RDC nº 268, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA, o extrato 

hidrossolúvel vegetal é caracterizado como “um alimento obtido a partir de partes 

proteicas de espécie (s) vegetal (is), podendo ser apresentados em grânulo, pó, 

líquido, ou outras formas com exceção daquelas não convencionais para alimentos, e 

podendo ser adicionados de outros ingredientes, desde que não descaracterizem o 

produto” (BRASIL, 2005). 

Fioravante (2015) ressalta que extratos vegetais produzidos a partir de arroz, 

quinoa, amendoim, castanha-do-Pará, babaçu, soja e outros, são fontes opcionais de 

proteína de boa digestibilidade para pessoas que apresentam alergias ou intolerâncias 

ao leite de vaca, pois além de apresentarem boa composição nutricional estão 

relacionados a prevenção de doenças. 

Pretti (2010) desenvolveu um produto fermentado a partir do extrato de 

amendoim com aceitação favorável pelos provadores, e ressalta que o processo 

fermentativo de extratos vegetais é uma alternativa para o desenvolvimento de novos 
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produtos, que além de baixo custo de obtenção apresentam boas propriedades 

nutricionais e sensoriais. 

Diferentes processos de obtenção de extratos hidrossolúveis são encontrados 

na literatura. Bicudo (2012) submeteu os grãos de quinoa ao aquecimento em água 

fervente por cinco minutos, os grãos foram lavados em água à temperatura ambiente 

e triturados com água na proporção (m/v) de grão: água de 1:5 em processador 

industrial e filtrados em peneira de 20 mesh. Baú et al. (2012) realizaram o preparo do 

extrato de soja a partir da seleção, lavagem e maceração dos grãos, utilizando a 

proporção 1:10 (peso: volume; grãos de soja: água), onde os grãos foram macerados 

por 14h, triturados em liquidificador e filtrados. 

Bicudo (2012) afirma que há uma necessidade de bebidas alternativas às de 

origem lácteas, e considerando que a fermentação agrega no valor nutricional dos 

alimentos, seria de grande relevância investir em produtos de origem vegetal 

fermentados. A elaboração de extratos hidrossolúveis vegetais, para serem utilizados 

como "substitutos lácteos", representa uma alternativa devido ao seu valor nutricional, 

principalmente no que se refere ao teor de proteínas, bem como ao seu baixo custo 

de produção (PRUDENCIO e BENEDET, 1999). 

Algumas propostas de aproveitamento de partes vegetais são relatadas na 

literatura como possibilidade de elaboração de novos produtos. Pretti (2010) salienta 

que extratos vegetais fermentados já vêm sendo elaborados, onde a utilização da soja 

foi a pioneira.  

Para Silva et al. (2015) o aproveitamento integral de alimentos como cascas, 

talos e sementes vem sendo cada vez mais empregado na alimentação humana, onde 

sementes de abóbora que são comumente descartadas, representam uma matéria-

prima de baixo custo e de alto valor nutricional. Neste sentido, diversas fontes vegetais 

têm sido pesquisadas como alternativas para produção de extratos, em que a 

utilização de semente de abóbora, passível de ser fermentada, se apresenta como 

uma nova opção. 

 

3.5 SUBSTITUIÇÃO DO LEITE POR EXTRATOS VEGETAIS EM PRODUTOS 

FERMENTADOS 

Ranadheera, Baines e Adams (2010) ressaltam que a maioria dos alimentos 

probióticos atuais são produtos lácteos, embora exista um interesse crescente no 

desenvolvimento de produtos probióticos não derivados do leite, crescimento este 
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relacionado a problemas como intolerância à lactose e também a demanda por 

produtos probióticos vegetarianos.  

Os cereais oferecem uma alternativa para a produção de alimentos funcionais. 

Eles podem ser utilizados como substrato fermentável para crescimento de 

microrganismos probióticos (FIORAVANTE, 2015). 

A ampliação do uso da fermentação lática usando material vegetal barato e 

amplamente disponível como substrato, apresenta-se como alternativa para o 

desenvolvimento de alimento com boas propriedades nutricionais e sensoriais 

(PRETTI, 2010). 

CORONA et al., 2016 destacam que têm aumentado o número de pesquisas por 

bebidas probióticas substitutas aquelas lácteas originais, visando atender diferentes 

necessidades dos consumidores, como vegetarianos e veganos e os intolerantes ou 

alérgicos aos produtos derivados do leite. 

A vida-de-prateleira dos produtos lácteos fermentados é aumentada devido à 

formação de componentes metabólicos como ácido lático, ácido propiônico, diacetil e 

substâncias antagonistas que exercem efeito inibitório sobre as bactérias Gram 

negativas, responsáveis pela deterioração de produtos alimentícios e muitas vezes 

causadores de toxi-infecções (VOSNIAKOS et al., 1991; VEDAMUTHU, 1991; 

MANZANARES, 1996 apud MIGUEL, 2009). 

A fermentação de produtos vegetais tem como intuito atender as atuais 

demandas dos consumidores por produtos não-lácteos funcionais, dentre os 

microrganismos utilizados para este fim tem-se destacado a cultura de kefir (BAÚ et 

al., 2012). 

Embora vários estudos tenham confirmado a possibilidade de utilização de 

extrato vegetais na elaboração de produtos fermentados, ainda não existem trabalhos 

que conduzam a fermentação utilizando sementes de abóbora com substrato, 

tampouco utilizando grãos de kefir como meio fermentativo. 

 

3.6 ABÓBORA (Cucurbita moschata) 

A abóbora (Cucurbita moschata), é uma espécie indígena americana com 

significativa participação na alimentação de muitos países. No Brasil existem três 

expressivos bancos de germoplasma de sementes de abóbora, localizados na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Embrapa Semi-Árido (CPATSA) e na 
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Embrapa Hortaliças (CNPH), se destacando no Nordeste o banco da Embrapa Semi-

Árido, o qual está localizado na cidade de Petrolina-PE, com 541 acessos 

conservados de C. moschata (QUEIRÓZ, GOEDERT e RAMOS, 1999). 

No Nordeste do Brasil o cultivo de abóbora denominada maranhão (Cucurbita 

moschata) é muito difundida e possui forte aceitação no mercado (RESENDE, 

BORGES E GONÇALVES, 2014). LUBARINO et al. (2008) afirmam que nessa região 

a abóbora maranhão é uma das espécies de cucurbitáceas mais cultivadas pela 

agricultura familiar, onde pequenos produtores desenvolvem tal atividade para a 

própria subsistência ou comercialização em feiras livres. 

De acordo Veronezi e Jorge (2012), as abóboras da família Curcurbitaceae 

ocupam lugar de destaque no domínio alimentício, tem sido um componente essencial 

na alimentação de comunidades rurais e urbanas, sendo a espécie Cucurbita 

moschata uma das mais cultivadas no Brasil por possuir um alto valor nutricional e 

agroeconômico. Em estudos realizados para esse mesmo gênero, Veronezi (2011) 

aborda que as sementes podem ser consideradas fontes de proteínas, lipídios e fibras, 

além de possuírem compostos bioativos como ácidos graxos, tocoferóis, carotenoides 

e compostos fenólicos, que promovem benefícios à saúde, prevenindo doenças e 

favorecendo o funcionamento do organismo.  

A semente de abóbora é um subproduto, que além de ser rica em fibras, é fonte 

natural de proteínas e fitoesteróis e apesar da sua importância nutricional essas 

sementes são consideradas resíduos agroindustriais, sendo desperdiçadas em 

grande quantidade pelas indústrias processadoras de vegetais (SILVA et al., 2010a). 

RAMONI et al. (2014) encontraram para as sementes de abóbora (Cucurbita spp.) 

uma composição físico-química de: proteínas 24,31 g/100g de sementes, lipídeos 

30,46 g/100g, minerais 10,86 g/100g, fibras 29,01 g/100g e carboidratos 5,36 g/100g.  

Naves et al. (2010) destaca que a utilização de subprodutos vegetais como 

sementes de abóbora tem sido uma das medidas adotadas para melhorar o estado 

nutricional de populações desnutridas pelo fato possuem principalmente teores 

elevados de proteína e lipídeo. 

Para Veronezi (2011) nos últimos anos tem sido dada maior atenção à utilização 

integral dos alimentos, principalmente os de origem vegetal, o aproveitamento de 

resíduos gerados no processamento destes alimentos é muito importante, pois 

abrangem questões econômicas, sociais e ainda questões ambientais. 
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Nesta perspectiva, a utilização de sementes de abóbora na fortificação e 

elaboração de novos produtos é uma boa alternativa, pois, conforme Oliveira et al. 

(2012) o extrato fluido de semente de abóbora possui um ótimo valor nutritivo, 

principalmente quanto à proteínas e carboidratos e com teores consideráveis de 

minerais, podendo suprir uma boa parte das necessidades diárias. 

No Centro de Abastecimento de Barreiras (feira livre), localizado na cidade de 

Barreiras – Bahia, é comum a comercialização da abóbora maranhão, principalmente 

por processamento mínimo, onde sementes e cascas são descartadas ou destinadas 

à alimentação animal. Dessa forma, é fundamental se conduzir estudos que realizem 

o aproveitamento desses resíduos. 

  

4 METODOLOGIA 

As determinações físico-químicas e microbiológicas foram realizadas nos 

laboratórios de Análise de Alimentos e Microbiologia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - campus Barreiras, sendo todas executadas 

em triplicatas e em três bateladas. 

A matéria-prima utilizada na elaboração do produto foi adquirida no Centro de 

Abastecimento (feira livre) da cidade de Barreiras - BA. As sementes de abóbora da 

espécie Cucurbita moschata, variedade popularmente conhecida como abóbora 

maranhão foram coletadas gradativamente aos sábados. As sementes podem ser 

visualizadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Sementes da abóbora Cucurbita moschata. Fonte: Prado (2018). 

 Os grãos de kefir foram obtidos por meio de doação (Figura 2). Após adquirida 

uma quantidade suficiente de sementes para as primeiras análises, iniciou-se os 
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procedimentos de produção do extrato vegetal, reativação e adaptação dos grãos de 

kefir. 

 

Figura 2 – Grãos de kefir. Fonte: Prado (2018). 

 

4.1 PREPARO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL 

As sementes de abóbora foram lavadas em água corrente e depois higienizadas 

em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 minutos, secadas naturalmente 

e armazenadas em sacos plásticos sob refrigeração até a utilização. 

Para evitar a presença de fatores antinutricionais, antes do preparo do extrato 

as sementes foram mantidas imersas em água destilada por 12 horas e 

posteriormente descartou-se a água. Na obtenção do extrato fluido foi utilizada a 

proporção 1:5 (massa das sementes em g/volume de água destilada em mL), as 

sementes foram então trituradas em liquidificador e depois filtrada em tecido voal para 

remoção da parte sólida e obtenção do extrato hidrossolúvel, como ilustra a Figura 3. 

 
Figura 3 – Trituração das sementes de abóbora (A) e remoção da parte sólida (B). Fonte: Prado (2018). 

  

4.2 PROCESSO FERMENTATIVO E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Antes de iniciar o processo fermentativo do extrato de semente de abóbora, foi 

procedida a reativação dos grãos de kefir. De acordo a metodologia de Witthuhn, 

Schoeman e Britz (2005) a reativação dos grãos congelados foi feita utilizando 18 g 

A B 
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de grãos em 500 mL de leite integral pasteurizado, com incubação por 24 h a 

temperatura próxima a 25°C, processo que foi repetido por 3 dias. Com os grãos 

ativos, foi testada sua adaptação ao extrato hidrossolúvel de semente de abóbora, 

mantendo-se a mesma proporção de 18g de grãos em 500mL de substrato.  

Constatada a adaptação dos grãos de kefir ao extrato, por meio da percepção 

da alteração do odor e da sinérese aparente (Figura 4), investigou-se as alterações 

provocadas pela fermentação através das análises de acidez, pH e viscosidade. 

 
Figura 4 – Extrato de semente de abóbora fermentado. Fonte: Prado (2018). 

 

As análises físico-químicas nesta etapa foram realizadas em três tratamentos: 

extrato de semente de abóbora (tempo de 0 horas de fermentação); extrato 

fermentado com tempo de 24 horas e extrato maturado por 24 horas sob refrigeração, 

após o processo de fermentação de 24 horas (totalizando 48 horas). 

 

4.3 CONTROLE DO PROCESSO FERMENTATIVO E ANÁLISES FÍSICO-

QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS 

Após as primeiras análises (com o tempo de fermentação de 24 h), foi efetuado 

o controle do processo fermentativo, para constatar o melhor tempo de fermentação. 

Para isso, foram mensurados pH e acidez do extrato de semente de abóbora por 8 h, 

nos tempos 0h, 2h, 4h, 6h e 8h. Processo executado em três fermentações distintas 

para maior confiabilidade dos resultados.   

Com a padronização do tempo de fermentação para 8 horas foram realizadas as 

demais determinações físico-químicas de umidade, cinzas, sinérese e gordura, 

seguida das análises microbiológicas de bactérias lácteas e leveduras. 
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4.4 PRODUÇÃO DA BEBIDA FERMENTADA 

Após a produção do extrato de semente de abóbora fermentado com grãos de 

kefir e conclusão das análises físico-químicas e microbiológicas, foi desenvolvida a 

formulação do produto (Tabela 1). 

Tabela 1 – Formulação do kefir obtido a partir do extrato de semente de 
abóbora fermentado. 

Ingredientes Quantidade 

Extrato de semente de abóbora 

fermentado por 8h 

 

100 mL 

Morango 33,3 g 

Amora 16,7 g 

Açúcar 16,7 g 

Goma Xantana 0,2 g 

Fonte: Prado (2018). 

 

O sabor foi escolhido seguindo o critério de sabor comum encontrado em 

bebidas fermentadas, tal como iogurte de frutas vermelhas. Depois do extrato 

fermentado por 8h foi preparada a calda de frutas vermelhas, em que o morango 

cortado em pedaços, a amora e o açúcar foram aquecidos durante 15 minutos até 

obterem consistência pastosa. Com a calda pronta e resfriada misturou-se a goma 

xantana e ao extrato fermentado até a completa homogeneização, como pode ser 

visualizado na Figura 5. 

  

Figura 5 – Calda de frutas vermelhas (A) e produto pronto (B). Fonte: Prado (2018). 

 
 

Depois da saborização da bebida vegetal fermentada, foram verificadas as 

possíveis alterações por meio de análises físico-químicas de acidez, pH e viscosidade 

e microbiológicas de bactérias lácteas, leveduras, coliformes totais e termotolerantes. 

 

A B 
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4.5 PROCEDIMENTO ANALÍTICO 

4.5.1 Análises físico-químicas 

A acidez titulável foi procedida conforme as normas analíticas do Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 2008). Para o extrato vegetal fermentado foram pipetados 10 mL de amostra 

e 10 mL de água destilada, transferidos para um erlenmeyer de 125mL, adicionados 

5 gotas de solução fenolftaleína e titulado com solução de hidróxido de sódio 0,1 M 

até a coloração rósea. Depois da bebida saborizada foi realizada a titulação 

potenciométrica, devido a coloração da bebida que impossibilitou a visualização do 

momento de viragem, foram pipetados 10 mL de amostra e diluídos em 100 mL de 

água destilada, transferidos para um béquer de 150mL, a titulação com hidróxido de 

sódio 0,1 M se deu até ponto de viragem pH 8,2 - 8,4, utilizando o pHmetro digital 

(Tecnopon mPA 210). O resultado da acidez para ambas as amostras foi expresso 

em % de ácido láctico através da Equação 1: 

V × F × M × PM

10 × P × n
 = X g de ácido orgânico por cento (m m⁄ ou m v⁄ )                   (1) 

Onde: 

V = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação em mL 

M = molaridade da solução de hidróxido de sódio 

P = massa da amostra em g ou volume pipetado em mL 

PM = peso molecular do ácido correspondente em g 

n = número de hidrogênios ionizáveis  

F = fator de correção da solução de hidróxido de sódio 

O pH foi aferido em pHmetro digital (Tecnopon mPA 210), previamente calibrado 

com soluções tampões 4,0 e 7,0 conforme as instruções do fabricante. Foram medidos 

em uma proveta 20 mL de amostra e transferidos para um béquer de 25 mL e inseriu-

se o eletrodo para a aferição do pH. Entre as repetições o eletrodo foi lavado com 

água destilada e seco com papel absorvente fino, seguindo-se as recomendações do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

A viscosidade foi determinada diretamente através do equipamento viscosímetro 

(Brookfield), previamente calibrado, seguindo as instruções do fabricante. Em um 

béquer de 150 mL foram transferidos 125 mL de amostra (extrato de semente de 

abóbora fermentado por 8h) e inserido o spindle 61 com velocidade de 200 rpm por 

30 segundos. Após a formulação da bebida o spindle utilizado foi o 63, devido ao 
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aumento significativo da viscosidade com a adição da goma xantana. O valor da 

viscosidade foi aferido diretamente no visor do aparelho. 

A análise de umidade e cinzas foram realizadas com base na metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), as duas análises foram realizadas com as mesmas 

amostras, onde após a perda de umidade os cadinhos com as amostras secas foram 

colocados na mufla para a análise de cinzas. Para a umidade os cadinhos foram 

inicialmente secos em estufa à 105 ºC por 30 minutos, resfriados no dessecador e 

pesados. Em seguida foram pesados 5 g da amostra nos cadinhos previamente secos, 

depois mantidos em chapa aquecedora até a consistência pastosa e então colocados 

na estufa por 4 horas. Resfriados em dessecador até a temperatura ambiente e 

pesados. A operação foi repetida até peso constante. O cálculo de umidade foi 

efetuado pela Equação (2). 

100 × N

P
= % de umidade e substâncias voláteis                           (2) 

Onde: 

N = nº de gramas de umidade (perda de massa em g) 

P = nº de gramas da amostra 

Ao fim da análise de umidade os cadinhos com as amostras secas foram 

carbonizadas em chapa aquecedora na capela e incinerado em mufla a 550°C, por 5 

horas, quando o resíduo apresentou cor ligeiramente acinzentada. Foram então 

resfriados em dessecador, pesados e efetuado o cálculo de cinzas por meio da 

Equação (3). 

100 × N

P
= % de umidade e substâncias voláteis                           (3) 

Onde: 

N = nº de gramas de cinzas 

P = nº de gramas da amostra 

Os lipídeos totais foram determinados conforme o método de extração a frio 

desenvolvido por Bligh Dyer (1959). Foram pesados 5 g da amostra em um béquer de 

100 mL, adicionou-se 10 mL de clorofórmio, 20 mL de metanol e 5,6 mL de água 

destilada (na capela). Colocou-se um agitador magnético no béquer, tampou-se com 

papel alumínio e vidro de relógio e levou para agitação por 30 minutos. Em seguida, 

foram adicionados 10 mL de clorofórmio e 10 mL da solução de sulfato de sódio 1,5% 
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(na capela), tampado novamente com papel alumínio e o vidro de relógio e mantidos 

sob agitação por 2 minutos. O conteúdo da mistura foi transferido para um funil de 

decantação até a separação das camadas de forma natural. Foram retirados cerca de 

15 mL da camada inferior (que contém clorofórmio) e colocados num béquer de 50 

mL, adicionados aproximadamente 1 g de sulfato de sódio anidro e levados para 

agitação por 1 minuto para remover traços de água que são arrastados na pipetagem 

da camada inferior. O conteúdo foi filtrado num funil pequeno com papel de filtro, da 

solução límpida obtida por filtração foram retirados com pipeta volumétrica 

exatamente 5 mL e despejados em béquer de 50 mL previamente pesado. O béquer 

foi colocado na estufa a 100°C até evaporar o solvente (15-20 minutos). Resfriado em 

dessecador e pesado em balança analítica. A porcentagem de lipídeo foi obtida pela 

Equação (4). 

% lipídeos totais = 
P × 4

g
 x 100                                                  (4) 

Onde: 

 P= peso dos lipídeos (g) contido em 5 mL  

 g = peso da amostra (g) 

A sinérese foi mensurada segundo a metodologia de Riener et al. (2010). Onde 

foram pesados 30g da amostra e transferidos para um funil com papel filtro, acoplado 

a um erlenmeyer de 150 mL e deixado drenar por 5 horas. Após a drenagem foi 

pesada a quantidade de soro (filtrado) e usada a Equação (5) para calcular a sinérese. 

% de sinérese = 
P

g
 ×100                                                   (5) 

Onde:  

P= Peso do soro (massa do recipiente com líquido – massa do recipiente vazio) 

g= peso da amostra em gramas 

 

4.5.2 Análises microbiológicas 

O preparo e diluição das amostras (extrato fermentado e bebida pronta) foram 

realizados conforme a metodologia de Silva et al. (2010 b). Uma alíquota de 25 g da 

amostra foi transferida para um frasco previamente esterilizado, contendo 225 mL de 

água peptonada (0,1%) e depois homogeneizada, obtendo a diluição inicial 10-1. Em 

seguida foi transferido 1 mL dessa solução para um tubo contendo 9 mL de água 
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peptonada obtendo-se a diluição 10-2, o mesmo procedimento foi repetido para as 

demais diluições (10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 e 10-9).  

 As bactérias lácteas foram isoladas pelo método plaqueamento em superfície, 

inicialmente nas diluições decimais 10-5, 10-6 e 10-7, visto o grande crescimento nas 

diluições anteriores estas foram aumentadas para 10-8 e 10-9, ambas utilizando ágar 

De Man, Rogosa e Sharpe (MRS) e incubadas em aerobiose com placas invertidas 

por 48h à 37ºC, segundo a metodologia da International Dairy Federation (1983) com 

adaptações.  

 As leveduras foram inoculadas em Ágar Dicloran Rosa Bengala Clortetraciclina 

(DRBC), por plaqueamento em superfície nas diluições 10-3, 10-4 e 10-5 sob incubação 

à 22-25°C por 5 dias sem mexer para que não houvesse movimentação dos esporos, 

conforme Silva et al. (2010b). Após este período foram feitas as contagens das 

colônias de distintas morfologias (em relação à cor, forma e tamanho) e cada morfotipo 

submetido à confirmado pelo teste de catalase conforme descrito pela ANVISA (2004). 

  A contagem de coliformes totais e termotolerantes foi realizada somente no 

produto final, utilizando o método de Número Mais Provável (NMP mL-1) conforme 

descrito por e Silva et al. (2010 b). 

Para determinação de coliformes totais e termotolerantes foram utilizadas as 

diluições 10-1, 10-2 e 10-3 da amostra. Foram adicionados em três tubos 9 mL de Caldo 

Lauril Sulfato Triptose (LST) contendo um tubo de Durham invertido, obtendo-se três 

séries de três tubos. Foram incubados em estufa a temperatura de 35-37 ºC por 24-

48 h. Os tubos positivos foram repicados em tubos contendo 9 mL de Caldo Verde 

Brilhante Bile 2% (VB), com tubo de Durham invertido, incubando-os a 35 ºC, durante 

24-48 h para uma possível confirmação de coliformes totais. Para a etapa confirmativa 

de coliformes termotolerantes, uma alçada de cada tubo positivo contendo LST foi 

transferida para os tubos de Caldo E. coli (EC), contendo tubos de Durham invertidos, 

e incubados a 45,5ºC (em banho-maria) por 24-48 h.  A prova foi considerada positiva 

somente quando se verificou turvação do meio e produção de gás nos tubos de 

Durham, dentro de um período de incubação de no máximo 48 h. Para cada diluição 

o número de tubos positivos foi anotado e quantificado por meio da determinação 

quantitativa da técnica do NMP seguindo a metodologia de Silva et al. (2010 b). 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram submetidos à Análise Estatística de Variância Univariada 

(ANOVA) e teste de Tukey para a comparação das médias das triplicatas, por meio 

do programa SASM-Agri desenvolvido por Canteri et al. (2001). Para a verificação da 

influência do tempo sobre o processo fermentativo foi realizada a análise de 

Regressão Linear através do programa Sisvar. Para as análises foram considerados 

um nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS MODIFICAÇÕES PROVOCADAS PELA 
FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO 

A análise de regressão linear mostrou a influência do tempo de fermentação e 

maturação a (p≤0,05) na modificação do pH, acidez e viscosidade do extrato de 

semente de abóbora, os parâmetros considerados se encontram na Tabela 2. 

Tabela 2 – Parâmetros da análise de variância obtidos por regressão linear para o pH, 
acidez e viscosidade. 

Variável 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 
Fc* P-valor 

pH 2 9.303489 33.335 0.0291 

Acidez 2 0.097156 26.822 0.0359 

Viscosidade 2 0.420156 15.285 0.0614 

Fonte: Prado (2018). Fc* = F calculado. 

O comportamento das variáveis pH, acidez e viscosidade é explicado pelas 

equações y= -1.0850 x + 6.293889 com R² = 0,7592, y = 0,12 x + 0.0711 com R² = 

0,8893 e y = 0.196667 x + 4.3344 com R² = 0,5523, respectivamente. Pode-se concluir 

que o modelo se ajustou bem aos dados experimentais, embora devido a etapa de 

maturação ter apresentado baixa modificação para o pH e acidez e nenhuma para a 

viscosidade, tal fator resultou em um coeficiente de correlação relativamente baixo. 

Através dos gráficos da Figura 6 é possível verificar que o processo fermentativo 

provoca modificações nas características do extrato de semente de abóbora, embora 

na etapa de maturação não foram constatadas variações significativas. 
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Figura 6 – Valores médios dos parâmetros pH, acidez e viscosidade observados para o extrato de 
semente de abóbora (0h), fermentado (24h) e maturado (48h). Fonte: Prado (2018). 

 

Pode-se observar que a redução do pH e aumento da acidez caracterizam o 

processo fermentativo por meio dos grãos de kefir, em que após 24 h de fermentação 

o extrato vegetal apresentou redução significativa do pH, de 6,55 para 4,50. 

Entretanto, o pH deste mesmo extrato fermentado praticamente não diferiu do extrato 

maturado reduzindo de 4,5 para 4,48, logo, a maior variação é proveniente da 

fermentação de 24h, podendo ser dispensada a etapa de maturação. 

De acordo Otles e Cagindi (2003) durante a fermentação ocorre a produção de 

ácido lático, como consequência tem-se o aumento da acidez. Após 24 h de 

fermentação a acidez do extrato de semente de abóbora aumentou de 0,05% para 

0,24%. Santos (2012) encontrou o valor médio 0,21 (g de ácido lático/100g) para o 

kefir de leite bovino fermentado a este mesmo tempo. Baú et al. (2012) também 

obtiveram valores bem próximos ao deste estudo para o extrato de soja fermentado 

com grãos de kefir, sendo 4,46 para o pH e 0,374% para a acidez titulável. 

Similarmente, em seu estudo sobre a inoculação de kefir em extrato hidrossolúvel de 

arroz por 24h, Souza e Silva (2017) encontraram uma acidez média em ácido lático 

de 0,23 %, condizente ao kefir de extrato de semente de abóbora.   
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Para a viscosidade não houve mudança significativa a (p>0,05) entre os 

tratamentos. O pequeno aumento percebido depois da fermentação pode ter ocorrido 

devido a maturação se dá sob refrigeração, e é sabido que a temperatura pode afetar 

essa propriedade. A viscosidade do extrato de semente de abóbora fermentado com 

kefir por 24 h apresentou um valor médio de 4,33 cP, considerado baixo quando 

comparado a outros estudos sobre kefir, Carneiro (2010) aferiu para o kefir tradicional 

de leite integral UHT viscosidade de 17,7cP. Logo, pensando-se em uma aplicação 

tecnológica, como o desenvolvimento de um novo produto, pode ser utilizado um 

espessante para aumentar a viscosidade. 

A execução de três bateladas teve a finalidade de garantir maior confiabilidade 

dos dados e encontrar um valor médio que pudesse ser considerado um padrão para 

o kefir de semente de abóbora, visto que ainda não existem estudos na literatura e 

que algumas variações entre as repetições podem ocorrer devido se tratar de 

fermentações distintas e com sementes provenientes de abóboras diferentes, que 

mesmo sendo da mesma espécie podem apresentar mudanças em sua composição. 

Weschenfelder (2009) salienta que diferenças podem ocorrer devido a atividade e 

origem dos grãos de kefir, bem como ao tipo de substrato utilizado. 

 

5.2 MONITORAMENTO DO PROCESSO FERMENTATIVO 

Por meio da análise de regressão linear foi possível identificar a significância do 

tempo de fermentação a (p≤0,05) na modificação do pH e acidez do extrato de 

semente de abóbora, os parâmetros considerados se encontram na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros da análise de variância obtidos por regressão linear para o 
pH e acidez. 

Variável 
Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Fc* P-valor 

pH 4 7.395627 49.666 0.0000 

Acidez 4 0.052760 6.183 0.0090 

Fonte: Prado (2018). Fc* = F calculado. 

O comportamento das variáveis pH e acidez é explicado pelas equações y = - 

0,2447x + 6,388 com R² = 0,9713 e y = 0,0208x + 0,0392 com R² = 0,9876, 

respectivamente, podendo concluir que o modelo se ajustou bem aos dados 

experimentais.  



 
 

33 
 

No monitoramento do processo fermentativo, a cada duas horas o pH do extrato 

de semente de abóbora diminuiu, enquanto a acidez aumentou, sendo que nas duas 

últimas horas a variação passa a ser menos perceptível, como se observa nos gráficos 

das Figuras 7 e 8.  

 

Figura 7 - Variação do pH médio do extrato fermentado por 8h. Fonte: Prado (2018). 

 

 

 

Figura 8 - Variação da acidez média do extrato fermentado por 8h. Fonte: Prado (2018). 

O comportamento da fermentação demonstra que com o aumento do tempo 

ocorre a diminuição do pH, ou seja, os extratos se tornaram mais ácidos, onde a cada 

duas horas a mudança já é significativa. O pH médio ao fim das 8 h de fermentação 

foi 4,6 e acidez 0,20 % em ácido lático, que é esperado em produtos fermentados com 

grãos de kefir. 

De acordo com Otles e Cagindi (2003), o pH final da fermentação do kefir 

normalmente se encontra na faixa de 4,2 a 4,6, o que coincide com o pH do kefir 

encontrado neste estudo. Barboza Januário et al. (2016) ressaltam que valores de pH 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

p
H

Tempo de fermentação (horas)

0

0,025

0,05

0,075

0,1

0,125

0,15

0,175

0,2

0,225

0 2 4 6 8 10

A
c
id

e
z
 (

%
)

Tempo de fermentação (horas)



 
 

34 
 

próximos a 4,5 são ideais para leites fermentados, uma vez que valores menores 

podem levar a uma má aceitação por parte de consumidores. Neste sentido, pode-se 

afirmar que os grãos de Kefir se adaptaram ao extrato hidrossolúvel de semente de 

abóbora, superando as expectativas se comparado ao kefir de leite, que exige um 

tempo superior de fermentação (≈24h) para atingir as características desejadas nesse 

tipo de produto. 

Thamer e Penna (2005) ao estudar efeitos sobre a população de bactérias 

láticas, procedeu com o tempo de fermentação até que se obtivesse um pH próximo 

a 4,7 - 4,8, pois julga ser importante que um produto fermentado lácteo probiótico 

possua um pH nessa faixa. Os autores salientam ainda que este pH deve ser atingido 

em no máximo 24h de fermentação, embora as culturas probióticas geralmente não 

tenha essa capacidade, sendo necessário nesses casos o emprego de ajustadores 

biológicos. Em vista disso, percebe-se que o kefir é uma ótima cultura fermentadora, 

e ainda que o extrato de semente de abóbora é um substrato promissor, onde 

conseguiu-se alcançar um pH médio de 4,6 em apenas 8h de fermentação. 

 

5.3 DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO 
EXTRATO DE SEMENTE DE ABÓBORA FERMENTADO POR 8 HORAS 

 O resultado das determinações físico-químicas de extrato de semente de 

abóbora fermentado por 8h se encontram na Tabela 4. 

Tabela 4 - Valores médios dos parâmetros umidade, cinzas, sinérese e lipídeos do 

extrato de semente de abóbora fermentado por 8h. 

Parâmetro 

analisado 

Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Sinérese 

(%) 

Lipídeo 

(%) 

Valor médio 91,71 0,40 61,67 1,05 

Fonte: Prado (2018). 

Carvalho et al. (2011) estudaram extratos vegetais e obtiveram uma composição 

centesimal de 94,887 e 92,983 (g/100g) de umidade para o extrato de arroz integral e 

de soja, nesta ordem, definiram ainda 0,637 e 0,840 (g/100g) de cinzas, 0,590 e 1,050 

(g/100g) de lipídeos para os extratos de arroz e soja, respectivamente. Percebe-se 

que alguns destes parâmetros foram bem próximos aos encontrados para o kefir de 

extrato de semente de abóbora. 

Carneiro (2010) aferiu para o kefir tradicional de leite integral UHT viscosidade 

de 17,7cP e sinérese 41,34 (%), o maior teor de sinérese (62,82%) foi encontrado para 
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o kefir com culturas puras por fermentação sucessiva (fermentação láctica seguida de 

uma fermentação alcoólica com leveduras) que também apresentou menor valor de 

viscosidade 5,6 cP. Verifica-se que o resultado de sinérese e viscosidade das culturas 

puras se assemelharam bastante aos obtidos no estudo em questão, que foram 

61,67% e 4,33 cP, respectivamente. Segundo este autor, variações no conteúdo de 

sinérese em kefir podem ser explicadas pela diferença de velocidade de 

metabolização da cultura, devido aos diferentes processos de fermentação e 

diferentes substratos. 

Prado (2016) encontrou para o kefir de extrato de soja fermentado por 12 horas, 

umidade e cinzas de 88,45 e 0,78 (%), respectivamente. Enquanto Magalhães (2008) 

ressalta em seu trabalho 90,5% de umidade e 0,6% de cinzas para o kefir de leite 

fermentado por 24 h. 

Em relação aos microrganismos presentes em bebidas fermentadas, a 

legislação brasileira estipula que o kefir deve apresentar contagem mínima de 107 

UFC/mL para bactérias lácticas e 104 UFC/mL para leveduras (BRASIL, 2007). No 

presente trabalho foram encontradas contagens superiores às especificadas, 

conforme se observa na Tabela 5.  

Tabela 5 – Valores médios da análise microbiológica do extrato 
hidrossolúvel de semente de abóbora fermentado com grãos de 
kefir por 8 horas. 

Grupo de Microrganismos 
Valor médio 

(UFC/mL) 

Bactérias lácticas totais   >1,4x109 

Leveduras  2,1x106 

Fonte: Prado (2018). 

A quantidade mínima viável para os probióticos deve estar situada na faixa de 

108 a 109 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) na recomendação diária do 

produto pronto para o consumo (BRASIL, 2008). Embora ainda não possua alegação 

de probiótico registrado pela ANVISA, foi constatado nesse estudo que o kefir de 

semente de abóbora atende aos parâmetros estabelecidos pela legislação, podendo 

ser considerado um provável probiótico por apresentar contagens de bactérias lácteas 

superior a 108 UFC/mL. 

Weschenfelder et al. (2015) obtiveram para o kefir de leite pasteurizado, 

fermentado por 24h, bactérias láticas totais na ordem de 108 (UFC/g), enquanto Cabral 

(2014) inoculando 5% de grãos de kefir em leite UHT por 24h encontrou contagens de 



 
 

36 
 

5,1x109 UFC/mL, valores que estão de acordo com o kefir de semente de abóbora, 

com apenas 8 h de fermentação. Para o kefir de extrato de soja fermentado até pH 

4,5, Baú et al. (2012) encontraram 5,7x108 UFC/g de bactérias lácteas. 

Segundo Ribeiro (2015) várias pesquisas indicam que a microbiota do grão de 

kefir depende fortemente da sua origem, das condições locais do cultivo, do 

acondicionamento e do processo de fabricação, onde a quantidade de leveduras tem 

sido relatada como uma mistura de espécies fermentadoras e não fermentadoras de 

lactose. Através do teste de catalase foi possível confirmar cinco leveduras com 

morfologia distintas, resultado análogo ao obtido por Carneiro (2010) em seu estudo 

sobre o kefir tradicional.  

 

5.4 DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO 
PRODUTO SABORIZADO 

Finalizada a formulação do produto foram avaliadas as modificações 

decorrentes, os resultados das determinações de acidez, pH e viscosidade do produto 

saborizado se encontram na Tabela 6. 

Tabela 6 - Valores médios dos parâmetros pH, acidez e viscosidade 
do produto pronto. 

Parâmetro 
Analisado 

pH 
Acidez 

 (% ácido láctico) 
Viscosidade 

(cP) 

Valor médio 4,07 0,73 160,5 

 Fonte: Prado (2018). 

 Com base nos dados obtidos, percebe-se que houve redução do pH e aumento 

da acidez após a saborização do produto em comparação ao extrato de semente de 

abóbora fermentado, onde o pH médio encontrado para esse último foi 4,6 e a acidez 

em ácido lático de 0,20 %.  

Valores de acidez titulável em torno de 0,9 % de ácido lático são considerados 

apropriados para bebidas de kefir, porque os produtos apresentam ácido lático em 

concentrações adequadas para contribuir com a formação de um sabor fresco e 

ligeiramente ácido (BARBOZA JANUÁRIO, 2016). 

O aumento da acidez pode ser resultante da adição de frutas, que são 

consideradas ácidas. Para o morango maduro Marques et al. (2011) encontraram 

acidez titulável de 0,867 (mg de ácido cítrico 100g-1) e pH 3,45, enquanto para a 



 
 

37 
 

amora-preta Hirsch et al. (2012) constataram acidez titulável entre 1,30% a 1,58% de 

ácido cítrico e pH na faixa entre 2,78 e 3,08 para as amostras investigadas. 

Fioravante (2015) buscou-se estabelecer o menor tempo de fermentação com 

cultura mista comercial (contendo Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-

12 e Streptococcus thermophilus) utilizando diferentes concentrações no extrato de 

baru para alcançar o pH de 4,7. O menor tempo encontrado para o processo foi 

utilizando 5% de adição de sacarose, atingindo pH de 4,71 e acidez de 0,48% com 5 

horas de fermentação. 

Bensmira e Jiang (2011) obtiveram em seu estudo um pH em torno de 4,3 para 

18h de fermentação de uma mistura com 60% de extrato de amendoim e 40% de leite 

em pó desnatado reconstituído a 12% utilizando cultura de kefir. Já Pereira et al. 

(2009) encontraram uma acidez titulável de 1,87 (g/100g em base seca) para o extrato 

de soja fermentado com mistura liofilizada de três tipos de bactérias láticas (L. casei, 

Streptococcus thermophilus e L. bulgaricusde) e saborizada com abacaxi. 

Devido a escassez de trabalhos que estudem a fermentação em extratos 

vegetais e ainda que associem a cultura de kefir como meio fermentativo, é inviável 

uma maior comparação dos resultados obtidos no presente estudo, além de não haver 

nenhuma pesquisa específica que utilizem extrato hidrossolúvel de semente de 

abóbora. 

Quanto a viscosidade, houve um aumento expressivo no produto pronto em 

comparação ao extrato fermentado, o que se justifica pela adição da goma xantana, 

cuja intenção foi de aumentar a viscosidade do produto e torná-lo mais consistente, 

tal como os produtos lácteos fermentados encontrados no mercado. Antes da 

formulação o extrato de semente de abóbora fermentado apresentou viscosidade 

média de 4,96 cP, muito baixa em comparação a outros estudos sobre kefir de leite, 

após a saborização a viscosidade média aumentou para 160,5 cP. 

Gama (2011) afirma que o mercado da região nordeste tem maior preferência 

por produtos lácteos de maior consistência. Em seu estudo este autor avaliou a 

viscosidade do kefir de leite ao usar diferentes concentrações de leite em pó, 

porcentagens de grãos de kefir e diferentes temperaturas de fermentação, a menor 

viscosidade obtida (45 cP), foi para o tratamento com 15% de leite em pó, temperatura 

de 35ºC e 1% de grãos, enquanto a maior viscosidade, de 187 cP, foi para a mesma 
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temperatura e concentração de leite em pó, modificando apenas a porcentagem de 

grãos para 5%.  

Nota-se que a maior viscosidade obtida por Gama (2011) de 187 cP, foi próxima 

a encontrado no estudo em questão para a bebida de semente de abóbora fermentada 

com grãos de kefir e saborizada com calda de frutas vermelhas, com valor médio de 

160,5 cP. 

Os dados da análise microbiológica do produto pronto mostraram que a 

quantidade de bactérias lácteas e leveduras se mantiveram viáveis após a formulação 

final e, até foi superior ao encontrado para o extrato de semente de abóbora 

fermentado por 8h. Entretanto, foi constatada contaminação por coliformes totais e 

termotolerantes como pode ser visto na Tabela 7. 

Tabela 7 -  Médias do resultado microbiológico do produto pronto fermentado por 8 horas. 

Grupo de 

Microrganismos 

Bactérias 

lácticas totais 

(UFC/mL) 

Leveduras 

(UFC/mL) 

Coliformes 

Totais 

(NMP/mL) 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/mL) 

Valor médio 7,3x1011 1,8x106 >1,1x103 >1,1x103 

Fonte: Prado (2018). 

O número de bactérias lácteas em UFC/mL encontrado para o produto final estão 

acima do valor mínimo estabelecido pela legislação de probióticos (BRASIL, 2008). 

Similarmente, a quantidade de leveduras está acima do determinado pela legislação 

de leites fermentados (BRASIL, 2007). Por meio do teste de catalase puderam ser 

confirmadas cinco leveduras no produto pronto, resultado igual ao encontrado antes 

da saborização. 

Embora o resultado satisfatório para bactérias lácticas e leveduras, nas três 

bateladas foram detectadas contaminações por coliformes totais e termotolerantes 

acima do permitido pela legislação, cujo limite estabelecido é de 10 coliformes a 

45ºC/g (BRASIL, 2001).  

Esse resultado inesperado pode ser proveniente das sementes de abóbora, uma 

vez que o kefir é um microrganismo com atividade antimicrobiana, como comprovado 

em diversos estudos (OTLES e CAGINDI, 2003; GAMBA et al., 2016; SANTOS, 2015; 

WESCHENFELDER, 2009; ANSELMO et al., 2010; BALDIM et al., 2012). 

Dias et al. (2006) estudaram o efeito antimicrobiano do kefir sobre a Salmonella 

Typhimurium, em que nas concentrações e condições estudadas ainda apresentou 
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contaminação por este microrganismo com 24 horas de fermentação, porém, com 48h 

de fermentação os grãos de kefir conseguiram promover um efeito inibitório contra a 

cepa de Salmonella Typhimurium estudada. Em vista disso, pode-se dizer que o 

tempo de fermentação de 8 horas não foi suficiente para os grãos de kefir exercer sua 

atividade antimicrobiana contra os coliformes presentes no produto elaborado neste 

estudo. E considerando que um maior tempo de fermentação poderia tornar o produto 

sensorialmente rejeitado, uma alternativa seria realizar um tratamento térmico no 

extrato hidrossolúvel de semente de abóbora capaz de eliminar qualquer fonte de 

microrganismos patogênicos. 

Caetano e Montanhini (2014) avaliaram a ação dos grãos de kefir frente a 

bactéria E. coli inoculada antes do processo fermentativo com tempo de 24 h. 

Constataram que o nível de contaminação aumentou significativamente após a 

inoculação, justificando ser devido as condições favoráveis para sua multiplicação, 

como o pH do leite ser próximo à neutralidade, a disponibilidade de nutrientes e à 

baixa competição microbiana no início da fermentação. Em contrapartida, em 

comparação a outros trabalhos os autores ressaltaram que a inoculação do patógeno 

foi realizada no fim da fermentação e as condições adversas tais como o pH ácido, a 

microbiota competitiva do kefir, e seus metabólitos bacteriocigênicos impediram a 

multiplicação dos microrganismos inoculados. 

Neste sentido, a literatura confirma que o kefir não seria capaz de inibir o 

crescimento de microrganismos patogênicos caso haja contaminação no substrato, 

por isso é imprescindível utilizar uma matéria-prima livre de contaminação para 

assegurar a saúde do consumidor, além de sempre fazer uso de boas práticas de 

fabricação. 

A higienização das sementes e secagem natural pode não ter sido suficientes 

para eliminar a carga microbiana presente, provavelmente por ter uma alta contagem 

ao serem coletadas na feira, sendo necessário algum método mais eficiente de 

higienização. Em estudos sobre produção de extratos vegetais a grande maioria 

submete a(s) parte(s) vegetal(is) ao aquecimento antes e depois do preparo do 

extrato.  

Fioravante (2015) em seu trabalho realizou a sanitização das amêndoas de Baru 

em solução de hipoclorito de sódio (100 ppm) por 15 minutos,  foram lavadas 

novamente, secas em estufa de circulação de ar a 35°C por 5 horas, acondicionadas 
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em sacos plásticos e armazenadas sob refrigeração a 8°C. Posteriormente, as 

amêndoas de baru foram tratadas termicamente em água sob fervura (1:3, p:v) por 

cinco minutos, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, os fatores 

antinutricionais, inativar enzimas e facilitar o processamento posterior, seguido ainda 

da pasteurização (65°C/30 minutos). 

Dessa forma, considera-se importante a adoção de novas práticas de tratamento 

das sementes de abóbora e/ou do extrato vegetal. 

 

6 CONCLUSÃO 

A adaptação do kefir ao novo substrato foi constatada a partir das determinações 

físico-químicas, por meio da verificação do aumento da acidez e redução do pH. No 

entanto, algumas variações no processo fermentativo foram percebidas por meio da 

análise estatística das reproduções, o que pode ser justificado por se tratarem de 

fermentações distintas, com sementes provenientes de abóboras diferentes, que 

mesmo sendo da mesma espécie podem apresentar mudanças em sua composição, 

além da atividade e origem dos grãos de kefir. 

Ademais, o kefir se mostrou uma ótima cultura fermentadora e o extrato de 

semente de abóbora um excelente substrato, conseguindo alcançar um pH adequado 

com apenas 8h de fermentação, tempo bem inferior ao kefir de leite (em torno de 24h), 

o que é muito vantajoso pensando em uma produção em escala industrial, em que se 

exige rapidez de processos. Doravante, com apenas 8 horas de fermentação 

conseguiu-se atender as especificações da legislação, se enquadrando como um 

provável probiótico, com contagem de células viáveis acima do estabelecido.  

Os resultados obtidos mostram a importância em manter a higienização correta 

em todas as etapas do processo. Como sugestão de trabalhos futuros podem ser 

realizados estudos de secagem artificial das sementes ou outro tratamento térmico 

como o cozimento, que além de destruir microrganismos patogênicos é responsável 

por eliminar fatores antinutricionais. Dessa forma, seria de grande relevância estudar 

meios de tratamento das sementes de abóbora ou do extrato para eliminar qualquer 

contaminação e obter um produto probiótico que seja seguro ao consumo, e assim 

partir para a etapa de comercialização. 
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Espera-se que o presente trabalho contribua para dispor de mais dados à 

literatura, uma vez que não se encontra nenhum estudo até então que utilize a cultura 

de Kefir como meio fermentativo do extrato de semente de abóbora. 
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