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RESUMO:  

Kefir é um alimento fermentado por uma colônia de microrganismos, semelhante a um 

iogurte natural. Além disso, foi notado que a bebida em si apresenta um sabor e uma 

consistência bastante agradáveis. A bebida ganhou o nome de kefir, termo que se origina 

do eslavo keif e significa bem-estar ou bem viver. 

Tem seus benefícios para o organismo, como: facilitar a digestão, emagrecer, fortalecer o 

sistema imunológico, consta publicações que afirmar seu potencial em redução da pressão 

arterial entre outros benefícios. Ele tem como característica, ser um grão gelatinoso, e que 

possui vários gêneros de lactobacillus.  

Sabemos que muitas pessoas tomam diferentes tipos de leite. E como dito, existem vários 

tipos de leite, o de caixinha, saquinho, de marcas diferentes. Sabendo que a maioria dos 

indivíduos tomam leite, será que os jovens tomariam leite fermentado por 

grãos de Kefir sabendo dos benefícios que ele proporciona? Acredita-se que identificando 

qual leite é mais utilizado e consumido pelas pessoas, consiga iniciar os testes nestes leites 

relatados e assim verificar o desenvolvimento dos grãos e ao final poder oferecer essa 

alternativa ao público alvo. Diante disso, o trabalho tem como objetivo identificar o leite de 

preferência dos alunos 7º MA e 8° MA do Colégio Interativa. Acompanhar o 

desenvolvimento dos grãos em dois tipos de leite, com e sem chocolate. Espera-se que os 

grãos se desenvolvam em ambos dando opção para os jovens de tomar a bebida conforme 

a sua preferência, podendo se beneficiar das propriedades que ele oferece.  

A partir dos experimentos montados e a aplicação dos testes, a análise de ambos os grãos 

apresentou coloração branca, o que indica que a acidez do leite se encontra acima de 18 

graus Dornic, o que nos mostra que o leite fermentado tem como resultado o leite normal 

(fresco) com equivalência de pH 6,6 - 6,8.  

Além do teste de Dornic, foi realizado o teste de PH. Os dois grãos deram 4, isso significa 

que a acidez do leite estava boa, diferentemente do leite comum, que ficou 7, resultado 

neutro, onde não é nem ácido e nem base.  



 
Por meio de testes realizados, existe a possibilidade de cultivar o grão com diferentes tipos 

de leite. Houve algumas mudanças nos dois cultivos. Com achocolatado não teve um 

desenvolvimento tão grande, ou seja, a colônia não cresceu, diferentemente do sem 

achocolatado que é o cultivo padrão, onde utilizamos apenas o leite integral, nele o grão se 

desenvolveu melhor.  

Ocorreram poucas mudanças nos cultivos, o com achocolatado teve um gosto menos 

azedo, o cheiro estava bom e como o sem achocolatado, estava com uma textura grossa, 

sendo assim, nos mostrando que não teve tanta diferença.  
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INTRODUÇÃO 

Kefir é uma bebida fermentada por uma colônia de microrganismos, é um alimento 

bem semelhante a um iogurte natural e também é constituído por bactérias São 

encontrados no grão de kefir Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, além disso, dentro 

dele existem as bactérias acéticas e as leveduras. A presença de micro-organismos 

probióticos conferem o seu efeito benéfico à saúde. E que foi identificado como origem, 

nas montanhas do Cáucaso, ficou “popular” no País da Europa, e foi se expandindo ao 

mundo, porém, em alguns outros países, não é conhecido.  

          Tem seus benefícios, como: facilitar a digestão, emagrecer, fortalecer o sistema 

imunológico, ajuda a controlar a pressão arterial e mais outros inúmeros benefícios. Porém, 

existem malefícios, como por exemplo: inchaço, náusea, gases, entre outros; E que são 

efeitos que passam após o consumo contínuo. Os grãos têm como característica, ser 

gelatinoso, e que possui vários gêneros de lactobacillus, de acordo com pesquisas, existem 

16 "tipos" de lactobacillus. O leite de Kefir apresenta um sabor azedo. O consumo varia de 

acordo com o gosto da pessoa que o possui, algumas preferem tomá-lo batido com frutas, 

fazendo vitaminas.  

          Para cultivá-lo de uma forma recomendada, é indicado colocar seu Kefir em um local 

com temperatura ambiente e utilizar um leite de boa qualidade, que nutre o grão, como por 

exemplo: leite de vaca, cabra, entre outros. Os grãos possuem um método padrão para o 

cultivo e de acordo com uma médica nutróloga chamada Marcela Voris, diz que se não for 

cultivado de uma forma correta, o risco de o Kefir ser contaminado e de a pessoa sofrer 

uma infecção é alto.  

 

Figura 1: Grãos de Kefir. 

https://www.biologianet.com/biodiversidade/reino-ou-dominio-bacteria.htm


 
Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/18/kefir-5-motivos-para-

incluir-a-bebida-fermentada-na-sua-alimentacao.htm  

OBJETIVO  

Objetivo geral:  

Avaliar o crescimento da colônia de Kefir em diferentes meios de cultivo.   

Compartilhar os benefícios do Kefir, e influenciar principalmente os jovens a cultivarem o 

Kefir com leite que preferem/gostam de tomar.  

Objetivos específicos: Testar dois diferentes tipos de meio no cultivo dos grãos.  

Verificar as opiniões das pessoas sobre o leite.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Muitas pessoas consomem leite, cada um com as suas preferências. Mesmo assim 

tem seus benefícios, são: facilitar a digestão, emagrecer, fortalecer o sistema imunológico, 

entre outros. E como é sabido, existem diferentes tipos de leite e marcas. Sendo assim, 

seria possível identificar qual leite mais consumido entre as turmas do sétimo e oitavos 

anos? E após a identificação da preferência, cultivar os grãos a fim de obter o desempenho 

dele em leites diferentes e orientar os jovens a consumi-lo a fim de se beneficiar das suas 

propriedades? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Para os testes foram necessários 20 gramas do grão de Kefir, leite, uma peneira, 

uma colher de pau, chocolate em pó, dois recipientes de vidro, dois papéis toalha, dois 

elásticos, potes de plásticos para armazenar o leite fermentado.  

Para o cultivo dos grãos em leite: os grãos foram peneirados (com acessórios de plástico 

ou silicone, para evitar contaminação) e, em seguida, colocados em um recipiente de vidro 

devidamente higienizado. As 10 gramas de grãos foram para cada tratamento e em seguida 

colocados 10 ml de leite, um com 10 gramas de chocolate e outro sem chocolate. 

O recipiente com os grãos e o leite foi tampado com papel-toalha e prendido com 

elástico, pois o processo de fermentação gera gás carbônico. Se o vidro estiver totalmente 

vedado, pode explodir. Os recipientes permaneceram em um local em temperatura 

ambiente por 24 horas. Durante a fermentação, as bactérias foram se alimentando da 

lactose, o açúcar do leite. Após esse tempo, o processo foi repetido, voltando com a 

peneiração do leite que após o período de será armazenado e o um novo leite com e sem 

chocolate será adicionado.  

Esse cultivo terá duração de 15 dias, ao longo desse tempo os grãos foram 

pesados diariamente para obtenção da massa total ao final do período, obtendo assim em 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/18/kefir-5-motivos-para-incluir-a-bebida-fermentada-na-sua-alimentacao.htm
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qual dos tratamentos os grãos mais se desenvolveram. Após esse período, as amostras 

passam por análises. Será realizado teste de Dornic e teste de pH, para obtenção do nível 

de acidez do meio. Espera-se que os grãos se desenvolvam nos dois tipos de meios e que 

estejam ácidos apresentando eficácia dos microrganismos presentes nele.  

   

Fontes: autor, 2021 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos experimentos montados e a aplicação dos testes, a análise dos grãos 

em leite sem o achocolatado apresentou coloração branca, o que indica que a acidez do 

leite se encontra acima de 18 graus Dornic, o que nos mostra que o leite fermentado tem 

como resultado o leite normal (fresco) com equivalência de pH 6,6 - 6,8.  

Já os grãos com achocolatado, apresentou a coloração branca, ou seja, demonstrou 

ser acima de 18 graus Dornic. Pode-se observar essas semelhanças nos dois leites 

fermentados.  

Além do teste de Dornic, foi realizado o teste de PH. Onde ambos os resultados 

deram 4, isso significa que a acidez do leite estava boa, diferentemente do leite comum, 

que deu 7, resultado neutro, onde não é nem ácido e nem base.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de testes realizados, existe a possibilidade de cultivar o grão com diferentes 

tipos de leite. Houve algumas mudanças nos dois cultivos. Com achocolatado não teve um 

desenvolvimento tão grande, ou seja, o grão não aumentou, diferentemente do sem 

achocolatado que é o cultivo padrão, onde utilizamos apenas o leite integral, nele o grão 

cresceu mais e houve um desenvolvimento melhor.  



 
Porém, acredita-se que ocorreram poucas mudanças nos cultivos, o com 

achocolatado teve um gosto menos azedo, o cheiro estava agradável e doce, o sem 

achocolatado, estava com uma textura grossa, mostrando que não teve tanta diferença.  
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