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RESUMO

O iogurte, por estar sujeito a alterações microbiológicas e físico-químicas, deve ser submetido a análises periódicas, a fim de se estabelecer por qual período de tempo o produto

encontra-se em condições viáveis para o consumo humano. Para que um alimento probiótico alcance sua funcionalidade, é necessário que atenda uma série de requisitos sendo

o principal, a viabilidade dos microrganismos. As células viáveis probióticas devem estar em concentrações mínimas exigidas até o momento do consumo. O número de células

viáveis deve atender ao valor estabelecido pela Instrução Normativa n°46, de 23 de outubro de 2007, que adota o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites

Fermentados, segundo esta a contagem deve ser no mínimo de 107 UFC/ml durante o prazo de validade. Este projeto tem por finalidade avaliar a qualidade físico-química,

microbiológica e a contagem de bactérias láticas viáveis em Iogurtes probióticos comercializados na microrregião de Frutal – MG, no ultimo dia de validade do produto. Amostras

de Iogurtes de 2 diferentes marcas foram coletadas em estabelecimentos comerciais da microrregião de Frutal durante o período de maio e julho de 2016. Os ensaios realizados

foram contagem de bolores e leveduras, contagem de bactérias láticas viáveis, determinação da acidez titulável e pH. Para as analises microbiológicas foram preparadas

diluições das amostras pipetando-se 25 ml da amostra em 225 ml de água peptonada para diluição 10-1 e a partir desta foram preparadas diluições até 10-6, todas foram

plaqueadas em triplicata. Os resultados obtidos nas analises até o momento mostraram que as amostras de iogurtes estão dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente

em relação às analises microbiológicas  e físico-química realizadas. Estes resultados foram confrontados com os limites estabelecidos no Regulamento Técnico sobre Padrões

Microbiológicos para Alimentos (BRASIL, 2001) e os Padrões de Qualidade e Identidade dos Leites Fermentados (BRASIL, 2000)
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