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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Microrganismos. 

 

DO QUE É FEITO O IOGURTE? 

 

O iogurte é um alimento amplamente consumido por jovens e adultos, seja puro ou com açúcar, 

mel ou frutas. Apesar disso, muitas pessoas não sabem como esse produto é feito e imaginam 

apenas que há leite, açúcar e alguns frutos. O que muitos não sabem é que, além desses produtos, 

existem bactérias! 

As bactérias são organismos bem simples que são encontrados em praticamente todos os locais 

do planeta. Conhecidas principalmente por causarem doenças, tais como pneumonia, tétano e 

tuberculose, esses seres vivos não causam apenas prejuízos ao homem. 

As bactérias também são importantes para a fabricação de alimentos, tais como os iogurtes, queijos, 

coalhadas e vinagres; na produção de insulina, que é usada no tratamento de diabetes.  

No que diz respeito ao iogurte, elas são usadas para transformar o açúcar encontrado no leite 

(lactose) em ácido lático, que é responsável por coagular o leite. Esse processo é conhecido como 

fermentação. 

Basicamente, duas bactérias são usadas no processo de fabricação de iogurtes, a Lactobacillus 

bulgaricus e a Streptococcus thermophilus. A primeira está mais relacionada com a cremosidade e 

o cheiro do iogurte, enquanto o Streptococcus thermophilus está mais relacionado com a 

fermentação. 

 

O iogurte, além de saboroso, possui várias outras qualidades. Os lactobacilos usados em sua 

produção são importantes, por exemplo, contra doenças do intestino.  

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/do-que-e-feito-o-iogurte.htm | Acessado em 08/06/20 
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Compreendendo os significados 

 Organismo: 

Qualquer ser vivo. 

 

 Insulina: 

Hormônio usado no tratamento e controle do diabetes. 

 

 Coagular: 

Tomar corpo ou forma. 

 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Para entender um pouco mais sobre como é feito o iogurte, se possível, acesse o vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=k2v5-QENcw0 

 

 

 

Agora é com você! 

 

1- Qual é a função das bactérias no processo de fabricação do iogurte? 

  

  

 

2- Além do iogurte, cite dois outros alimentos que possuem bactérias no processo de 

fabricação? 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=k2v5-QENcw0
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3- Descubra no caça-palavras outros dois ingredientes que podem ser utilizados na fabricação 

do iogurte: 

 

C B I O P M 

L E I T E O 

W S D E Y I 

A V M K P T 

A Ç Ú C A R 
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