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RESUMO 

  Originário das montanhas caucasianas, os grãos de kefir produz uma bebida viscosa a partir 

da fermentação ácida láctica, essa fermentação ocorre quando a massa microbiológica dos 

grãos de kefir usa como nutriente a lactose presente no leite. Como ocorre a quebra total de 

açúcar, o iogurte se torna muito ácido, causando então a necessidade de adicionar 

componentes como açúcar e adoçante para consumi-lo, porém, o alimento se tornará mais 

calórico. Há a necessidade portanto de buscar novas metodologias para saborização desse 

produto. Assim o estudo atual teve como objetivo utilizar frutas amazônicas com sabores 

fortes e característicos em forma de geleia, para produção de uma inovação biotecnológica 

na área de química de produtos naturais, visto que as frutas amazônicas ainda são 

poucosconhecidas em relação as suas composições químicas e benefícios à saúde. Para isso, 

foram utilizados procedimentos laboratoriais que permitam obter as polpas dos frutos 

maracujá-do-mato, camu-camu e cacau, avaliar suas caracterizações químicas, preparar 

geleias a partir das polpas, obter e preparar o iogurte de kefir, realizar experimento para 

determinação de vida-de-prateleira, fazer análise sensorial e físico- química do produto final 

e analisar a estatística dos dados à serem obtidos. 

Palavra-chave: kefir, amazônico, potencial, química. 

 

ABSTRACT 

Originating in the Caucasian mountains, kefir grains produce a viscous drink from lactic acid 

fermentation, this fermentation occurs when the microbiological mass of kefir grains uses 

lactose present in milk as a nutrient. As the total sugar breaks down, yogurt becomes very 

acidic, thus causing the need to add components such as sugar and sweetener to consume it, 

but the food will become more caloric. There is therefore a need to seek new methodologies 

for flavoring this product. Thus the current study aimed to use Amazonian fruits with strong 

and characteristic jelly-like flavors to produce a biotechnological innovation in the area of 

natural product chemistry, since Amazonian fruits are still little known in relation to their 

chemical and chemical compositions. health benefits. For this purpose, laboratory procedures 

were used to obtain the passion fruit pulp, camu camu and cocoa pulp, to evaluate their 

chemical characterization, to prepare jam from the pulp, to obtain and to prepare kefir yogurt, 

to perform an experiment for determination. shelf life, make sensory and physicochemical 

analysis of the final product and analyze the statistics of the data to be obtained. 

Keyword: kefir, amazon, potential, chemistry. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os laticínios, uma das mais antigas fontes de substâncias benéficas ao 

organismo, possuem propriedades que fazem com que seus produtos sejam incluídos na 

classe de alimentos funcionais. Entre os produtos mais consumidos, tem-se os iogurtes. 

Segundo a Resolução nº 05 de 13 de Novembro de 2000, que oficializa os Padrões de 

Identidade e Qualidade de Leites Fermentados (BRASIL, 2008), o iogurte é definido 

como um produto resultante da fermentação de leite pasteurizado ou esterilizado com 

cultivos protosimbióticos de Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, aos quais podem acompanhar, de forma 

complementar, outras bactérias ácido-lácticas que, por sua atividade contribuem para a 

determinação das características do produto. 

O iogurte é um produto altamente recomendado pelas suas características 

sensoriais, probióticas e nutricionais, por ser rico em proteínas, cálcio e fósforo, conter 

baixo teor de gorduras e fonte de minerais como zinco e magnésio. Seu valor nutricional 

é superior ao do leite em conteúdo de vitaminas do complexo B, sendo mais facilmente 

aceito por indivíduos com intolerância à lactose (LOURENS-HATTING e VILJOEN, 

2001). É recomendado especialmente para gestantes, lactantes, pessoas idosas ou que 

necessitem de reposição de cálcio (ROCHA et al., 2008; GARCIA-MARTINEZ et al., 

1998). 

Originário das montanhas caucasianas, o kefir produz uma bebida viscosa como 

iogurte, porém, sem lactose, e que contém pequenas quantidades de álcool 

(FARNWORTH, 2005). A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura descreveu a composição microbiológica das colônias de kefir, onde podem 

ser encontrados Lactobacillus kefiri, espécies do gênero Leuconostoc, Lactococcus e 

Acetobacter crescendo em forte relação, além de espécies de leveduras que fermentam 

lactose como Kluyveromyces marxianus, e espécies de leveduras que não fermentam 

lactose como Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisae e Saccharomyces 

exiguus (FAO/WHO, 2001). 
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Verifica-se a utilização dos microrganismos de kefir mais comumente na Europa, 

e recentemente tem se espalhado no Brasil, tendo chegado ao Amazonas somente nos 

três últimos anos (GRAVENA, comunicação pessoal). Como os grãos são compostos de 

vários tipos de microrganismos, o iogurte produzido a partir dele é considerado um 

ótimo probiótico, além de ser altamente recomendado às pessoas que são intolerantes a 

lactose (FARNWORTH, 2005). 

Tradicionalmente, o iogurte é produzido adicionando-se grãos de kefir, 

caracterizados como uma massa de proteínas, polissacarídeos, bactérias fermentadoras 

e leveduras, a uma quantidade de leite (TAMIME et al; 1999). Os grãos de kefir afetam 

o pH do leite, a viscosidade e a quantidade de microrganismos do produto, sendo 

produzido uma bebida muito ácida por conta da quebra total do açúcar, que é usado 

pelos microrganismos como fonte nutricional (KOROLEV; BAVINNA, 1970). Devido 

a essa acidez, o alimento torna-se de difícil consumo, a partir disto, novas buscas vêm 

sendo realizadas para que esse problema seja resolvido. Uma boa alternativa é a 

introdução de frutas Amazônicas no produto, pois a incorporação dessas frutas para 

saborização do iogurte constitui uma fonte alimentar que pode contribuir para maior 

consumo de frutas e de leite, alimentos esses que são de suma importância em qualquer 

dieta alimentícia. 

O consumo das frutas Amazônicas junto ao iogurte de kefir, com certeza 

aumentará a divulgação e influenciará na valorização da região, seja no alto, médio ou 

baixo Solimões, áreas ricas em espécies nativas que apresentam pouco ou nenhuma 

aplicação biotecnológica. Em vista disso, pode-se exemplificar algumas espécies que 

poderiam ser utilizadas na produção de iogurte de kefir, como açaí, abacaba, cupuaçu, 

piquiá, tucumã, buriti, entre outras, todas com excelente potencial de saborização. 

Os efeitos benéficos das frutas amazônicas são de grande proporção. Segundo 

Portinho (2012), o açaí apresenta alta atividade antioxidante, antiinflamatória, 

antienvelhecimento, melhora do perfil imunológico e até combate nos efeitos do câncer. 

Portanto, o uso dessas espécies só terá a acrescentar benefícios e ótimas qualidades no 

produto biotecnológico final. 
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Para utilização do produto, o principal público alvo são pessoas intolerantes a 

lactose, onde nos últimos anos o número de indivíduos com essa restrição tem 

aumentado muito, e com isso, produtos industrializados também tem aparecido. No 

entanto, estes produtos ainda contêm lactose, e são adicionados a eles a lactase, enzima 

que não é sintetizada por pessoas com intolerância a lactose, presente na maioria dos 

leites e seus derivados. Esses produtos são mais caros que os produtos que possuem 

lactose e raramente são encontrados no interior do Amazonas.  

Apresenta-se, portanto, uma maneira de produzir iogurte utilizando leite, sem 

adicionar a enzima lactase, pois os microrganismos presentes no kefir, conseguem 

fermentar todo o leite adicionado, quebrando a lactose. E outra ótima aplicação é 

utilizarmos as frutas amazônicas para saborizar o iogurte. Com isto este produto 

fermentado é um ótimo probiótico e vem sendo citado em vários livros sobre vida 

saudável (CHOPRA, 2016), que indicam o iogurte de kefir como um dos melhores 

probióticos existentes. Por isso, seu consumo pode ajudar no emagrecimento, a reduzir 

o estresse, a aumentar a imunidade, entre outras funções benéficas. Formando o principal 

conceito de Biotecnologia, que busca sempre o desenvolvimento de novos processos, 

serviços e produtos que deem maior facilidade, comodidade e saúde a vida humana, 

propomos aqui o desenvolvimento deste novo produto.  
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2 OBJETIVOS  

  

2.1 Geral 

Elaboração de iogurtes com microrganismos de kefir incorporados a frutas 

Amazônicas para intolerantes a lactose.  

2.2 Específicos 

✓  Obter extratos de frutas por métodos de extração; 

✓  Avaliar o perfil químico dos extratos; 

✓  Incorporar a fração dos frutos na formulação de iogurte; 

✓  Avaliar o tempo de fermentação dos iogurtes; 

✓  Analisar as características físico-químicas- Sinérese; 

✓  Analisar o tempo de prateleira do produto.  
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3 METODOLOGIA  

3.1 Obtenção dos frutos  

Os frutos utilizados foram adquiridos na feira municipal Francisco Folha no 

município de Coari- AM de acordo com suas safras, época de maturação e 

disponibilidade de quantidades suficientes para realização dos experimentos. Dentre a 

grande variedade disponível, foram selecionados frutos que pudessem ter um sabor 

característico e ao mesmo tempo adocicado, visto que a porção de iogurte a qual eles 

foram incorporados é muito ácida (iogurte de kefir). Foram selecionadas as seguintes 

frutas para o teste de incorporação ao iogurte de kefir: o camu-camu (Myrciaria dubia), 

o cacau (Theobroma cacao) e o maracujá-do-mato (Passiflora nitida). Os frutos do 

camu camu foram coletados dia 14/03/2018, o cacau no dia 18/03/2018 e o maracujá-

do-mato no dia 30/04/2018. Após as coletas, todos os frutos foram submetidos ao 

processo de seleção, higienização, separação de casca, polpa e semente, onde as polpas 

foram pesadas e congeladas em um freezer, e as cascas e sementes direcionadas a outro 

projeto, para que nenhuma porção dos frutos fosse perdida. Todas estas etapas foram 

feitas no Laboratório de Química Orgânica do ISB-UFAM.  

3.2 Caracterização química 

Os extratos das frutas foram analisados por meio de prospecção fitoquímica, 

onde foi possível detectar a ausência ou a presença de substancias químicas das polpas 

do camu-camu, cacau e maracujá-do-mato. Foi realizada a secagem das polpas em uma 

estufa a 60⁰C por 3 dias, após isso as porções já secas foram trituradas em um 

liquidificador para realização do processo de extração das substancias, que consistiu na 

maceração a frio utilizando solvente hidroalcoólico 5:5. A partir disto, as classes de 

substancias químicas foram detectadas usando testes com reagentes específicos para 

cada uma em particular, dentre as várias substancias existentes, como as saponinas, 

cumarinas, compostos fenólicos, antraquinonas, antocianidinas, chalconas, 

leucoantocianidinas e catequinas (MARINS et al., 2011).  

  

3.3 Preparação de geleias para incorporação das frutas no iogurte  



11 
 

Antes de começar o processo de fabricação da geleia, foi realizado um teste 

visual para detecção de pectina nas polpas das frutas. Este consistiu em triturar uma 

porção da polpa na sua própria água com um liquidificador industrial, depois foi retirado 

uma colher de sopa da polpa triturada e adicionado uma colher de sopa de álcool de 

cereais. A mistura foi agitada durante um minuto, após isso, foi deixada na bancada por 

mais um minuto. Segundo Souza (1999) quando se formar uma camada espessa no 

fundo, indica positivo para pectina. O tipo de geleia produzida foi o de “Geleia tipo 

Extra”, ou seja, 50% de polpa da fruta e no máximo 50% de açúcar. As polpas foram 

pré-aquecidas e clarificadas, após isso, foi adicionado o açúcar e levado ao fogo 

novamente até que atingissem o ponto de colher, em seguida foi feito o armazenamento 

da geleia a quente, no qual as geleias foram colocadas em potes de vidro com tampas de 

rosca pré esterilizados a 100⁰C, e depois invertidos durante 15 minutos, para então em 

posição normal, resfriar em água morna.  

 

3.4 Obtenção e preparação do iogurte 

A colônia inicial de kefir foi adquirida por doação com a quantidade de ± 25g de 

colônia, que quando fermentado junto ao leite integral (180 mL) produziu em torno de 

150mL de iogurte. O processo de fermentação se deu a partir da adição do leite integral 

a colônia de kefir em um recipiente de plástico coberto com um pano que permitisse a 

oxigenação dos microrganismos, no qual durante dois dias à temperatura ambiente e 

local arejado, as bactérias ácido-lácticas puderam se nutrir e quebrar toda a lactose 

presente no leite, gerando assim um produto 0% lactose. Como a cada dois dias ocorria 

a fermentação, o iogurte tinha que ser filtrado da porção microbiológica para ocorrer um 

novo processo de multiplicação dos grãos, esse processo consistiu em filtrar na peneira 

a mistura leite+colônia já fermentada, onde a partir disso o iogurte descia para um pote 

de plástico e o precipitado (grãos de kefir) ficava retido, gerando a cada filtragem 

quantidades maiores tanto de iogurte como de grãos.  

  

3.5 Experimento para Determinação de Vida de Prateleira 
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A determinação da vida de prateleira dos produtos gerados foi verificada através 

do potencial hidrogeniônico dos produtos elaborados, usando papel indicador de pH. 

Para observação de alterações nas características de pós acidificação (valores de pH), 

foi realizado um experimento usando a geleia das frutas (45mL) incorporadas ao iogurte 

de kefir (45mL) em pequenos potes de vidro de 100mL. Durante 14 dias de estocagem 

refrigerada a ± 4⁰C, foram medidos 5 vezes os valores de pH de forma intercalada 

(FARIA, YOTSUYANAGI, 2002). Enquanto o valor de pH permanecia igual ou > que 

4,8 (SOUZA, 1990), os produtos foram considerados de boa qualidade para o consumo.  

  

3.6 Análise físico-química – Sinérese 

 Para realizar a análise físico-química, além da determinação de vida de 

prateleira, foi realizada a sinérese, protocolo descrito por Harwalkar e Kalab (1993), que 

consistiu na retirada de 1,5mL do experimento anterior (geleia+iogurte) para serem 

submetidos à centrifugação em tubos do tipo eppendorfs a 5.000 rpm por 15 minutos. A 

cada centrifugação o sobrenadante límpido (soro) foi descartado e se pesou a massa 

restante no interior do eppendorf. Com isso, a diferença da massa total e do precipitado 

correspondeu ao valor da sinérese expresso em porcentagem de massa (% m/m) do 

produto elaborado.  

 

3.7 Análise Estatística 

Os resultados estatísticos foram expressos usando valores referentes ao 

rendimento dos extratos vegetais usando maceração a frio por 48hs em triplicata. Após 

a filtragem da maceração, os extratos foram submetidos a secagem em capela durante 5 

dias, para então verificar as diferenças entre peso inicial (peso do vidro) menos peso 

final (extrato seco). Os valores do rendimento puderam ser calculados usando regra de 

3 simples e tabelados para melhor discussão.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Quando se pensou na elaboração do produto final, um iogurte produzido a partir 

de colônias de kefir saborizado com frutas amazônicas, chegamos à conclusão de que se 

fossem utilizadas as polpas diretamente no iogurte, essas polpas poderiam soltar água e 

estragar o produto mais rapidamente, além de que o produto não teria os sabores 

característicos das frutas amazônicas que se desejava, uma vez que o iogurte iria ter um 

domínio maior na degustação por ser muito ácido. Portanto, outra alternativa à utilização 

das polpas foi a produção de geleias a partir das polpas das frutas selecionadas, visto 

que as geleias além de conservar as características de sabor das frutas por mais tempo, 

também dão uma aparência estética melhor ao produto final, deixando-o mais atrativo. 

A tabela 1 mostra as proporções de polpa e açúcar usados na fabricação/produção das 

geleias e o rendimento final de cada uma, mostrando que o custo benefício da utilização 

desses métodos é bem satisfatório, pois o rendimento foi alto e significativo. 

 

TIPO DA POLPA QUANT. DE 

POLPA 

QUANT. DE 

AÇÚCAR 

RENDIMENTO 

TOTAL 

Camu-camu 300g 300g 295g 

Cacau 300g 300g 315g 

Maracujá-do-

mato 

800g 161g 426g 

 

Quando foi realizada a determinação de vida de prateleira, foi verificado que nos 

primeiros três dias de estocagem refrigerada do produto elaborado, os valores de pH 

permaneciam nas medidas consideradas boas para consumo (> 4,8). Porém, a partir de 

dez dias de estocagem os valores de pH em todos os testes realizados passaram a ser 

menor que 4,8, indicando a acidificação do produto e consequentemente sua data de 

validade. Portanto, sob as condições mantidas, o produto pode ser consumido com 

segurança durante dez dias após sua fabricação e estocagem. Lembrando que o produto 

Tabela 1. Quantidade de polpa, açúcar e rendimento total na produção das geleias. 
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gerado não possui nenhum tipo de conservante químico. A tabela 2 mostra os valores de 

pH observados nos testes realizados desde o dia da preparação dos iogurtes incorporados 

às geleias de cacau, maracujá-do-mato, camu-camu e de uma amostra isolada, apenas 

com o iogurte para ser apresentado como controle. A amostra controle apresentou 

acidificação apenas a partir de 24 dias, visto que o experimento se prolongou por mais 

10 dias para observação de acidificação do controle. 

 

 

DIA DAS 

MEDIÇÕES 

DE pH 

Iogurte + 

Cacau 

Iogurte + 

Maracujá-do-

mato 

Iogurte + 

Camu-camu 

Controle: Iogurte 

de kefir 

11/05/2018 pH 5 pH 4 pH 5 pH 6 

14/05/2018 pH 5 pH 4 pH 4 pH 6 

17/05/2018 pH 4 pH 4 pH 3 pH 5 

21/05/2018 pH 3 pH 3 pH 2 pH 5 

26/05/2018 pH 3 pH 3 pH 2 pH 5 

05/06/2018 pH 2 pH 3 pH 2 pH 4 

 

Para etapa de análise físico-química, foram coletadas 5 sub-amostras de 2mL dos 

produtos finais gerados, além da amostra controle, em dias diferentes durante o período 

de determinação do tempo de prateleira. Sendo a sub-amostra 1 coletada no dia da 

montagem do experimento, 11/05/18 e a amostra 5 no dia do término do experimento, 

05/06/18. Os eppendorfs contendo as amostras foram pesados na balança analítica 

gerando o primeiro valor (massa total), depois centrifugados para a separação do soro 

que foi desprezado, com isso os eppendorfs foram pesados novamente gerando o 

segundo valor (massa restante). A partir disto, foi possível verificar o valor da sinérese 

dado como a diferença entre massa total e a massa restante indicado na tabela 3. 

Tabela 2. Indicação de valores de pH dos produtos obtidos ao longo dos dias que foram realizados o teste 

de vida de prateleira dos iogurtes associados às geleias, e de uma amostra controle, somente com o iogurte 

de kefir. 
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AMOSTRAS DIA DAS 

COLETAS 

MASSA 

TOTAL 

MASSA 

RESTANTE 

SINÉRESE 

Iogurte + 

Cacau 

11/05/18 

14/05/18 

17/05/18 

21/05/18  

26/05/18 

2,6089g 

3,0760g 

2,8306g 

3,0385g 

3,1757 

1,8513g 

1,9175g 

1,6745g 

1,6059g 

1,7123g 

0,7576g 

1,1585g 

1,1561g 

1,4326g 

1,4634g 

Iogurte + 

Maracujá-do-

mato 

11/05/18 

14/05/18 

17/05/18 

21/05/18  

26/05/18 

2,9295g 

2,8760g 

2,7317g 

2,8379g 

2,8950g 

1,8720g 

1,9190g 

1,9460g 

1,8188g 

1,9345g 

1,0575g 

0,9570g 

0,7857g 

1,0191g 

0,9605 

Iogurte +  

Camu-camu 

11/05/18 

14/05/18 

17/05/18 

21/05/18  

26/05/18 

2,6257g 

2,8942g 

2,8275g 

2,5498g 

3,2919g 

1,7669g 

1,9265g 

1,8230g 

1,6571g 

1,7361g 

0,8588g 

0.9677g 

1,0045g 

0,8927g 

1,5426g 

Controle: 

Iogurte de 

kefir 

11/05/18 

14/05/18 

17/05/18 

21/05/18  

26/05/18 

2,4019g 

2,6896g 

2,6367g 

2,5924g 

2,6674g 

1,7493g 

1,7634g 

1,7186g 

1,8006g 

1,8387g 

0,6526g 

0,9262g 

0,9181g 

0,7918g 

0,8287g 

 

Segundo Cunha (2013), durante a fermentação do leite o pH diminui 

gradualmente até cerca de 4,5, ocorrendo desestabilização das micelas que se agregam 

formando uma rede tridimensional na qual o soro é aprisionado. Rearranjos das caseínas 

ou micelas agrupadas nesta rede podem levar à contração do gel com expulsão de 

líquido. Esse fenômeno é chamado sinérese. A sinérese ocorre durante o período de 

Tabela 3. Valores de massa total, restante e sinérese para as diferentes amostras de iogurte associados 

à geleias e a amostra controle, durante 5 coletas de subamostras do produto final em um período de 

14 dias.  
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armazenamento do produto e é indesejável, pois resulta na formação de uma camada de 

soro na superfície do iogurte, o que leva à sua rejeição por parte dos consumidores. 

Levando em conta os resultados mostrados na tabela 3, pode- se afirmar que o 

armazenamento e as condições do produto foram realizados com a metodologia correta, 

pois os valores não possuem uma variação significativa de acordo com as coletas das 

subamostras durante os 14 dias de estocagem, indicando que no produto elaborado a 

sinérese não terá tanta  influência na qualidade e eficácia do iogurte e geleia, deixando 

assim, o produto sempre com uma boa aparência, e consequentemente um atrativo maior 

para o seu comercio e consumo.   

Os valores de rendimento dos extratos usando as amostras vegetais (polpa das 

frutas) são importantes para demonstrar o perfil/potência industrial que esses materiais 

irão ter quando for necessário. Pode-se observar na tabela 4, que a maceração a frio 

funciona como um bom método de extração por ser fácil, rápido e barato. Como 

mostrado no rendimento do camu-camu por exemplo, que foi de 58,3%. A técnica extrai 

muito, usando pouco material vegetal, com um solvente de baixo custo (água e álcool), 

e em pouco tempo.  

 

 

EXTRATOS MASSA DO 

MATERIAL (g) 

MASSA DO 

EXTRATO (g) 

RENDIMENTO 

(%) 

Cacau 3,0 

3,0 

3,0 

1,66 

1,68 

1,14 

55,3  

56,0 

38,0 

Camu-camu 3,0 

3,0 

3,0  

1,75 

1,71 

1,35 

58,3 

57,0 

45,0 

Maracujá-do-

mato 

3,0 

3,0 

3,0 

1,37 

1,71 

0,7 

45,6 

57,0 

23,3 

Tabela 4. Massa do material utilizado (polpa) no início do experimento, massa do extrato vegetal 

extraído por maceração à frio, e rendimento dos extratos vegetais. Cada experimento foi feito com 

três repetições de amostragem. 
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Em relação à caracterização química, que avalia a presença de diferentes classes 

de substâncias químicas importantes para a saúde humana, foram observados diferentes 

resultados para as frutas selecionadas, indicados na tabela 5. 

 

 

 

CLASSES DE SUBSTÂNCIAS 

 

EXTRATO 

VEGETAL 

DE CAMU-

CAMU 

EXTRATO 

VEGETAL 

DE CACAU 

EXTRATO 

VEGETAL DE 

MARACUJÁ-

DO-MATO 

Saponinas - - + 

Cumarinas - - - 

Compostos fenólicos - - - 

Antraquinonas - + - 

Antocianidinas - - - 

Chalconas - + + 

Leucoantocianidinas e Catequinas + - - 

 

O iogurte de kefir tem mostrado, em vários estudos, que funciona como um ótimo 

probiótico para a microbiota intestinal humana devido a grande variedade de 

microrganismos benéficos presentes em suas colônias. Segundo Santos (2012), alguns 

prováveis efeitos funcionais da ingestão do kefir são: modulação da microbiota 

intestinal, do sistema imunológico e da colesterolemia, bem como prevenção de alergias, 

infecções e câncer de cólon, e aumento da absorção de minerais.  

Além disso, a ideia de incorporar as frutas amazônicas aumentou a gama de 

qualidades presentes no produto elaborado. As leucoantocianidinas presentes no extrato 

do camu-camu, favorecem o organismo humano por ter propriedades de aumento de 

tonicidade e resistência das paredes capilares, que é aplicado para tratamento de diversas 

doenças que envolvem veias e artérias, como a má distribuição do fluxo de sangue 

microcirlulatório no cérebro e no coração, fragilidade capilar alterada e permeabilidade 

Tabela 5. Indica as classes de substâncias testadas nos extratos das polpas das frutas selecionadas, 

sendo que o sinal + indica presença da substância e o sinal – indica ausência. 
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(Diabetes mellitus) (INFINITY PHARMA, 2012). As catequinas, também presentes no 

extrato do camu-camu, possuem ação direta nas desordens estéticas como 

envelhecimento cutâneo intrínseco e extrínseco, ocasionado pela ação dos radicais livres 

e pelo processo inflamatório induzido no metabolismo do ácido araquidônico e lipólise. 

Também apresentam uma série de atividades biológicas, como antioxidante, 

quimioprotetora, anti-inflamatória e anti-carcinogênica (SCHMITZ et al., 2005).  

Já as chalconas, presentes nos extratos do cacau e do maracujá-do-mato, 

possuem em suas atividades farmacológicas, potencial antibacteriano, anti-inflamatório, 

inibidoras da tirosina fosfatase A de Mycobacterium tuberculosis e propriedades 

antifúngicas (BOECK et al., 2005). Souza (2011), indica que as antraquinonas, presentes 

no extrato do cacau, possuem atividades laxativas, hepatoprotetora e anti-inflamatória, 

e as saponinas, presentes no extrato do maracujá-do-mato, de acordo com Alves & Silva 

(2002), apresentam em seu espectro, ação vasoprotetora, antisséptica, antimicrobiana e 

anti-irritante por ação esteroide. 

Este trabalho pode afirmar que o produto biotecnológico final contribui para 

saúde e bem-estar do ser humano, por possuir várias atividades farmacológicas tanto no 

iogurte de kefir, como na composição química dos frutos selecionados.  
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