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RESUMO 

Nos últimos anos tem-se observado um aumento na preocupação com relação à hábitos de 
vida saudável e doenças relacionadas ao consumo de certos tipos de alimentos, como 
intolerância à lactose. Dentro deste cenário destacam-se os alimentos funcionais, como os 
probióticos e os prebióticos, que além de fornecer nutrientes promovem benefícios à saúde. 
Atualmente a maioria dos alimentos probióticos disponíveis são de origem láctea, 
entretanto a soja pode ser considerada um bom substituto, uma vez que contém todos os 
aminoácidos essenciais. A soja verde é da mesma espécie que a soja comum (Glycine max 

(L.) Merrill), mas colhida quando os grãos ainda estão imaturos, resultando em grãos 
maiores, com sabor mais adocicado e menor quantidade dos oligossacarídeos rafinose e 
estaquiose. A fermentação do extrato hidrossolúvel de soja por bactérias láticas e 
probióticas reduz o teor de oligossacarídeos e melhora as características sensoriais deste 
tipo de produtos, oferecendo um produto com melhor digestibilidade para o consumidor. O 
presente trabalho visou estudar o processo de obtenção e fermentação de extrato 
hidrossolúvel de soja verde, e avaliar as suas características físico-químicas. Adicionalmente, 
estudou-se a influência da adição de fruto – oligossacarídeo (FOS) e inulina no processo de 
fermentação do extrato hidrossolúvel de soja verde, e na sobrevivência dos microrganismos 
nas bebidas fermentadas durante 28 dias de armazenamento a 5 °C. Foram utilizadas duas 
variedades de soja verde, uma nacional, cultivar BRS 232 da Embrapa Soja, e uma importada, 
marca Veggie. Diferentes condições de processo foram estudadas, a fim de obter um extrato 
com teor de proteínas de 3%. Para a fermentação foi utilizada a cultura probiótica ABT – 4 
(Christian Hansen, Dinamarca), composta pelos microrganismos: Lactobacillus acidophilus 
(La-5), Bifidobacterium animalis subsp. lactis (Bb-12) e Streptococcus thermophilus. Os 
ingredientes prebióticos utilizados foram FOS Orafti®P 95, (Orafti, Bélgica), inulina de 
chicória Orafti®GR (Orafti, Bélgica), e inulina de agave BioAgaveTM (Ingredion, México). Os 
extratos obtidos com a soja verde nacional e importada apresentaram um teor médio de 
proteínas de 2,6 ±0,1 e 3,11 ± 0,08% respectivamente. Para as bebidas produzidas com soja 
verde BRS 232, a adição de prebióticos não influenciou o tempo de fermentação, e o pH 
atingiu o valor estabelecido de 4,8 em 3,2 ± 0,2 h. Entretanto, para a bebida produzia com 
soja verde importada, houve a necessidade de suplementação com ingredientes prebióticos 
para que o pH reduzisse a 4,8. Os prebióticos, inulina e FOS, não influenciaram 
significativamente a sobrevivência de B. animalis em nenhuma das bebidas avaliadas 
(p > 0,05). Por outro lado, na bebida fermentada sem prebióticos, produzida com a soja 
verde BRS 232, a contagem de L. acidophilus foi superior do que nas bebidas fermentadas 
com FOS e/ou inulina (p < 0,05). O teor de estaquiose diminuiu em torno de 0,15 g/L após a 
fermentação do extrato produzido com soja verde BRS 232, enquanto o teor de rafinose 
reduziu 0,13 g/L. Durante o armazenamento, não houve alteração nos teores de 
oligossacarídeos. O extrato hidrossolúvel de soja verde apresentou grande potencial como 
base para o desenvolvimento de bebidas probióticas, pois em uma porção diária de 100 mL 
de bebida fermentada, a população total de probióticos revelou-se maior que 1010 UFC, 
independente da variedade do grão de soja verde utilizada. Além disso, a fermentação do 
extrato hidrossolúvel de soja verde pelas bactérias Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

acidophilus – La 5 e Bifidobacterium animalis – Bb 12 reduziu o teor de oligossacarídeos, 
oferecendo um produto com melhor digestibilidade para o consumidor. 

Palavras – chave: Soja verde, Soja, Probiótico, Prebiótico, Bebida fermentada.



 

ABSTRACT 

In the last years people are more concerned about health and diseases related to 
consumption of certain type of foods, like lactose intolerance. Within that background, we 
highlight functional foods, like probiotics and prebiotics, that beyond the nutritional aspects, 
promote benefits to health. Nowadays, the most available kind of probiotic foods are dairy 
products, however, soybeans are considered a good substitute because it contains all 
essential amino acids. The vegetable soybeans are the same species as the common ones 
(Glycine max (L.) Merrill), but harvested still immature, resulting in larger grains, with more 
sweet taste and lower  amount of raffinose and stachyose. The fermentation of soymilk by 
lactic acid and probiotic bacterias reduces the oligosaccharides content and improves the 
sensory characteristics of this type of food, offering a product with better digestibility. This 
study evaluated the process of obtaining and fermentation of soymilk made with vegetable 
soybeans and their physicochemical characteristics. Furthermore, the influence of 
frutooligosaccharide (FOS) and inulin in the fermentation process and the survival of the 
microorganisms in the fermented beverages during 28 days of storage at 5 ° C were 
evaluated. Two varieties of vegetable soybeans were used, a national one, BRS 232 from 
Embrapa Soja, and an imported from China, Veggie brand. Different conditions were studied 
to obtain a soymilk with 3% of protein content. For the fermenting process was used the 
probiotic culture ABT - 4 (Christian Hansen, Denmark) containing the microorganisms 
Lactobacillus acidophilus (La-5), Bifidobacterium animalis susbsp. lactis (Bb-12) and 
Streptococcus thermophilus. The prebiotics ingredients used were FOS Orafti®P95 (Orafti, 
Belgium), inulin Orafti®GR (Orafti, Belgium) and inulin BioAgaveTM (Ingredion, Mexico). The 
soymilk made with national and imported vegetable soybeans had an average protein 
content of 2.6 ± 0.1% and 3.11 ± 0,08% respectively. No influence was detected in the 
addition of prebiotics on the fermentation of soymilk produced with national vegetable 
soybeans and pH 4.8 was reached after 3.2 ± 0.2 h of fermentation. On the other hand, for 
the soymilk produced with imported vegetable soybeans, was necessary the 
supplementation with prebiotics ingredients to reduce the pH to 4.8. Prebiotics, inulin and 
FOS, did not influence the survival of B. animalis for none of the beverages (p > 0,05). 
Nonetheless, for the beverage without prebiotics produced with the BRS 232 vegetable 
soybeans, the count of L acidophilus was higher than in the fermented beverages with FOS 
and/or inulin (p < 0,05). The stachyose contents decreased by  0.15 g/L after fermentation of 
the beverage produced with national vegetable soybeans, while the raffinose content 
decreased 0.13 g/L. During the storage period no changes on the oligosaccharides content 
were observed . The soymilk made with vegetable soybeans had great potential as a basis 
for the development of probiotic foods. In a daily serving portion of 100 ml of fermented 
beverage, the total population of probiotics was greater than 1010 CFU, for all the varieties of 
vegetable soybean studied. Furthermore, the fermentation of soymilk made with vegetable 
soybeans by Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus  La-5 and Bifidobacterium 

animalis Bb-12 reduced the content of oligosaccharides, providing a product with better 
digestibility for the consumer. 

Key - words: Vegetable soybeans, Soybeans, Probiotic, Prebiotic, Fermented beverage. 
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INTRODUÇÃO 

Os hábitos alimentares vêm se alterando com o tempo e a tendência atual do consumidor é 

a busca por uma alimentação saudável, prática e saborosa. A descoberta de diversas 

doenças relacionadas ao consumo de certos alimentos também tem contribuído para que os 

consumidores se tornem cada vez mais exigentes (VIALTA et al., 2010).  

Alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecer nutrientes promovem benefícios à 

saúde. Estes alimentos podem ser naturalmente funcionais ou terem sofrido adição ou 

aumento da biodisponibilidade de componentes, ou, ainda, a combinação de um ou mais 

fatores (ROBERFROID, 2002).  

Microrganismos probióticos, ingredientes prebióticos, fibras alimentares e compostos 

fenólicos têm sido adicionados em novos alimentos desenvolvidos pela indústria para a 

promoção da saúde intestinal do consumidor (PUUPPONEN-PIMIA et al., 2002). 

Atualmente, a maioria dos alimentos probióticos são de origem láctea, como por exemplo,  

leites fermentados utilizando microrganismos como Bifidobacterium e Lactobacillus 

acidophilus. Entretanto, com o aumento do número de pessoas com intolerância à lactose 

ou alergia às proteínas do leite, novas alternativas como cereais, frutas e vegetais têm sido 

consideradas para o desenvolvimento de alimentos probióticos (GRANATO et al., 2010; 

MARTINS et al., 2013). 

A soja é considerada um substituto das proteínas de origem animal, pois contém todos os 

aminoácidos essenciais, além de apresentar menor teor de gordura, principalmente gordura 

saturada (HENKEL, 2012). O consumo diário de 25 g de proteína de soja, aliado a dietas com 

baixo teor de gorduras saturadas e colesterol ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas 

(FDA, 2009). 
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As bebidas produzidas com extrato de soja tem sido uma alternativa aos produtos lácteos 

devido ao elevado teor de proteínas. Entretanto, seu consumo pode apresentar algumas 

restrições sensoriais e nutricionais, devido à presença de oligossacarídeos não digeríveis. A 

fermentação do extrato hidrossolúvel de soja por bactérias láticas e probióticas melhora as 

características sensoriais da bebida e alia os benefícios à saúde do consumo de soja e de 

microrganismos probióticos (Champagne et al., 2009). A combinação de ingredientes 

prebióticos, como fruto-oligossacarídeo e inulina, e microrganismos probióticos, resultando 

nos produtos denominados simbióticos, é uma estratégia utilizada para agregar 

propriedades funcionais aos alimentos (Roberfroid, 2007). 

A soja verde é da mesma espécie que a soja comum (Glycine max (L.) Merrill), mas colhida 

quando os grãos ainda estão imaturos (MCWILLIAMS et al., 2004). Esta colheita antes do 

tempo resulta em grãos maiores do que sua versão após o amadurecimento e com teores de 

amido, sacarose e frutose mais elevados, conferindo sabor mais adocicado (MENDONÇA; 

PANIZZI, 2003). Possui, também, menor quantidade dos oligossacarídeos rafinose e 

estaquiose (TSOU; HONG, 1991) e, como consequência os problemas de má digestibilidade 

do produto são reduzidos (RAJAN, 2009).  

Tendo em vista a demanda dos consumidores por produtos alternativos ao leite, e a 

crescente busca por produtos que confiram saudabilidade, o desenvolvimento de uma 

bebida simbiótica de soja verde é extremamente interessante do ponto de vista sensorial e 

funcional. 

Os objetivos deste trabalho foram: 1) estudar o processo de obtenção de extrato de soja 

verde; 2) avaliar as características físico-químicas do extrato de soja verde, como teor de 

proteínas e oligossacarídeos, 3) avaliar o processo de fermentação do extrato de soja verde 

por bactérias probióticas (Bifidobacterium animalis e Lactobacillus acidophilus) e bactéria de 

iogurte (Streptococcus thermophilus); 4) avaliar a influência da adição de fruto-

oligossacarídeo e inulina no processo de fermentação e sobrevivência dos microrganismos 

durante o armazenamento da bebida fermentada; 5) avaliar as características físico-químicas 

das bebidas fermentadas, como, pH, teor de oligossacarídeos e ácidos orgânicos.
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 SOJA 

A soja é um dos produtos agrícolas mais importantes na economia brasileira. Em 2013, com 

uma colheita em torno de 80 milhões de toneladas (safra 2012/2013), o Brasil passou a ser o 

maior produtor e exportador mundial, posição ocupada anteriormente pelos Estados Unidos 

(PEREIRA, 2013). A previsão para a safra de 2015 é de 94,58 milhões de toneladas, 9,8% a 

mais do que no ano anterior (CONAB, 2015). 

O consumo de alimentos de soja pode conferir diversos benefícios à saúde como menor 

incidência de doenças coronarianas, arteriosclerose, diabetes tipo dois, diminuição do risco 

de câncer de mama e de próstata, promoção da saúde óssea e ainda amenizar os sintomas 

da menopausa (XIAO, 2008).  

A presença de saponinas na soja, glicosídeos que possuem sabor amargo e adstringente, 

contribui para redução do risco de câncer e do nível de colesterol no sangue (TARADE et al., 

2006).  

Embora a soja apresente vários benefícios à saúde, em sua composição estão presentes 

fatores antinutricionais como os inibidores de protease, que impedem a digestão de 

proteínas no trato gastrointestinal. Os principais tipos de inibidores de protease encontrados 

na soja são o inibidor de tripsina Kunitz (KTI) e Bowman-Birk (BBI) (XIAO et al., 2012). 

A soja (Glycine Max (L.) Merril) é uma matéria-prima muito utilizada nas indústrias 

alimentícias devido ao seu alto teor de óleo e proteínas. As cultivares de soja, em função da 

utilização, podem ser classificados em dois grupos principais: 1) utilizadas para extração de 

óleo e produção de farelo de soja, e 2) as que são utilizadas como alimento, podendo ser 

consumidas verdes ou maduras. As variedades utilizadas para produção de óleo ou farelo 

possuem tamanho médio, com peso de 100 sementes (PCS) entre 12 e 19 g, enquanto que 

os grãos utilizados como alimento podem ser pequenas ou grandes, com PCS menor que 

10 g ou superior a 20 g respectivamente (OLIVEIRA et al., 2010). 
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O desenvolvimento da planta é dividido em duas fases, vegetativa e reprodutiva. Na fase 

reprodutiva, que é dividida em oito estádios (R1 a R8), ocorre a diferenciação entre a soja 

verde e madura. Em R1 e R2 ocorre a floração da planta, e em R3 e R4 o crescimento das 

vagens. Os estádios R5 e R6 são caracterizados pelo desenvolvimento das sementes, e R7 e 

R8 pela maturação completa da planta. É no estádio R6, quando o desenvolvimento das 

sementes está completo, que ocorre a colheita da soja verde, e após aproximadamente 30 

dias, no estádio R8, ocorre a colheita da soja comum (McWilliams et al., 2004). 

A figura 1 representa os estádios do desenvolvimento da soja até o ponto de colheita da soja 

verde. 

Figura 1: Estádios de desenvolvimento da soja verde 

 

Fonte: Adaptado de BROWN-RYTLEWSKI, 2009. 

 

A soja verde possui teores de umidade e carboidratos significativamente maiores que na 

soja madura. O alto teor de carboidratos na soja verde se deve à grande quantidade de 

amido, que está presente nos cotilédones, e é encontrado na fase inicial da maturação. O 

oposto ocorre com a quantidade de proteína que é ligeiramente maior na soja madura. O 

teor de lipídeos na soja verde não apresenta diferença significativa em relação à soja madura 

(SALDIVAR et al., 2011) . A tabela 1 apresenta a composição química das sojas verde e 

madura. 
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Tabela 1: Principais componentes das sojas verde (edamame) e madura (comum) 
em base seca. 

Composição química Soja verde Soja madura 

Amido (g/100g) 10 ± 3 1 ± 1 

Sacarose (mg/g) 80 ± 15 68 ± 24 

Glicose (mg/g) 2,6 ± 1,7 1,9 ± 0,2 

Frutose (mg/g) 1,6 ± 0,9 0,4 ± 0,2 

Rafinose (mg/g) 0,3 ± 0,1. 5,3 ± 2,8 

Estaquiose (mg/g) 0,1 ± 0,1 27 ± 22 

Proteína (g/100 g) 41 ± 1 46 ± 1 

Lipídeos (g/100 g) 17 ± 1 18 ± 1 

             Fonte: adaptado de Saldivar et al. (2011) 

 

Nos vários tipos de genótipos de soja estudados, os teores de monossacarídeos e 

dissacarídeos tendem a diminuir durante o amadurecimento dos grãos, enquanto que a 

quantidade de oligossacarídeos aumenta (SALDIVAR et al., 2011). Os teores de rafinose e 

estaquiose são muito baixos antes do estádio de maturação R7, portanto na soja verde, 

colhida no estádio R6, a quantidade desses oligossacarídeos é mínima, melhorando o sabor e 

digestibilidade dos produtos à base de soja. (DORNBOS Jr.; MCDONALD Jr., 1986). 

O intestino humano não possui a enzima α-galactosidase, responsável por metabolizar estes 

oligossacarídeos que chegam intactos no intestino grosso, onde são fermentados por 

bactérias intestinais, ocorrendo a produção de gases, causando desconfortos abdominais 

como cólicas, flatulência e diarreia (MENDONÇA & CARRÃO-PANIZZI, 2003; BRASIL et al., 

2010).  

A soja madura, embora apresente menor concentração de carboidratos, em torno de 10% e 

38% para os grãos maduros e verdes respectivamente, possui teores significativamente 

maiores de fibras, em torno de 16%, em relação aos grãos imaturos, em torno de 9% 

(REDONDO-CUENCA et al.,2006). 
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Com relação aos minerais encontrados na soja, a quantidade ferro, em base seca, 

praticamente não varia com a maturação, em torno de 0,17 mg/g para a soja madura e 

0,11 mg/g para a soja verde. Já o teor de cálcio é o dobro na soja verde, em torno de 

6,06 mg/g (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

Os teores de vitaminas A e C, em base seca, são muito mais elevados na soja verde, 

0,27 µg/g e 0,89 mg/g respectivamente, enquanto que na soja madura estes teores são em 

torno de 0,01 µ/g para vitamina A e 0,066 mg/g para vitamina C (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014). 

1.2 EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA 

Para que se possa utilizar a alegação de alimento com soja, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA, 2000) exige que o produto seja composto principalmente por proteínas 

provenientes da soja como: extrato de soja (integral ou desengordurado), proteína 

concentrada de soja, proteína isolada de soja, proteína texturizada de soja, e outras fontes 

que não o farelo tostado de soja. A farinha de soja ou o grão in natura podem ser utilizados 

desde que tenham sofrido tratamento térmico e as enzimas tenham sido inativadas. 

O consumo de alimentos de soja ainda é limitado devido ao sabor residual característico 

deste tipo de produto. Este fato está relacionado à presença de enzimas lipoxigenases. 

Análise sensorial do extrato hidrossolúvel de soja preparado com diferentes cultivares de 

soja mostrou que a aceitação é maior quando os grãos utilizados não tem a enzima presente 

(ALVES et al., 2012). Da mesma forma, SILVA et al. (2007) compararam a aceitação entre o 

extrato de soja em pó produzido com cultivar de soja sem lipoxigenase e produtos 

comerciais, concluindo que a ausência da enzima melhora o sabor desse tipo de alimento. 

Quanto maior o teor de sacarose no grão de soja, melhor a qualidade sensorial do extrato de 

soja, pois o sabor adstringente de “feijão cru” é mascarado, bem como de outras substâncias 

como saponinas e isoflavonas (OLIVEIRA et al., 2010). 
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Existem diversos métodos de produção de extrato hidrossolúvel de soja madura, um deles 

proposto por Champagne et al. (2009) consiste em macerar os grãos de soja por 16 h a 25 °C, 

na proporção de 250 g de soja para 1 L de água. Depois, tritura-se 190 g de grãos com 500 

mL de água por 3 minutos. O extrato deve ser filtrado em papel de filtro e fervido por 5 

minutos. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cada tipo de produto proteico de soja 

deve conter uma quantidade mínima de proteínas. Para extrato hidrossolúvel de soja essa 

quantidade é de 3,0% (ANVISA, 2005). 

O teor proteico do extrato hidrossolúvel de soja está diretamente ligado ao pH utilizado para 

a extração das proteínas durante o seu preparo. A faixa de pH com menor solubilidade 

(ponto isoelétrico) da proteína de soja está entre 4,2 e 4,6. Dessa forma, para a extração das 

proteínas, o pH alcalino é mais utilizado, uma vez que a extração ácida deve ocorrer em pH 

abaixo de 2, sendo inviável do ponto de vista sensorial. A solubilidade das proteínas da soja 

aumenta significativamente a partir de pH 7 (VISHWANATHAN; SINGH; SUBRAMANIAN, 

2011). 

1.3 PROBIÓTICOS 

Os probióticos são definidos como “microrganismos vivos que administrados em 

quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro” (FAO/WHO, 2002). 

Para um produto ser considerado funcional probiótico, deve oferecer uma quantidade 

mínima de 108 a 109 UFC por porção diária recomendada pelo fabricante (ANVISA, 2008).   

Atualmente no Brasil os microrganismos com alegação de probióticos aprovados são: 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei shirota, Lactobacillus casei rhamnosus, 

Lactobacillus casei defensis, Lactobacillus paracasei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum e 

Enterococcus faecium (ANVISA, 2008). 
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Os microrganismos probióticos devem ser comprovadamente seguros, ou seja, não devem 

causar nenhum efeito prejudicial à saúde do hospedeiro, e serem resistentes ao ambiente 

ácido do estômago e aos sais biliares presentes no intestino delgado, sobrevivendo à 

passagem pelo trato gastrointestinal (COLLINS; THORTON; SULLIVAN, 1998; PUUPPONEN-

PIMIA et al., 2002)  

Dentre os benefícios à saúde comprovados atribuídos aos microrganismos probióticos, 

destaca-se a modulação da microbiota intestinal, devido à competição com bactérias 

patogênicas pelos sítios de adesão e nutrientes, além da acidificação local e produção de 

substâncias antimicrobianas (SAAD et al., 2013). A figura 2 resume as principais 

características desejáveis de um micro-organismo probiótico. 

Figura 2: Propriedades desejadas em bactérias probióticas 

Fonte: Adaptado e traduzido de PUUPPONEN-PIMIA et al., 2002 
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Algumas espécies de Lactobacillus possuem capacidade de formar um biofilme, facilitando a 

colonização do trato gastrointestinal, além de inibir a multiplicação de bactérias patogênicas 

como E. coli e S. aureus (TULUMOGLU et al., 2013). O estudo realizado por SAVARD et al. 

(2011) mostrou que a ingestão diária de 100 g iogurte com 109 UFC/100 g de Lactobacillus 

acidophilus (LA-5) e 109 UFC/100 g de Bifidobacterium animalis ssp. lactis (BB-12), durante 

quatro semanas por adultos saudáveis, elevou a quantidade de bactérias benéficas e reduziu 

as patogênicas, em torno de 12% no caso de Enterococci, indicando benefícios à saúde 

destes microrganismos. A regulação da microbiota intestinal pode ter efeito terapêutico 

para a Síndrome do Intestino Irritável, uma das principais doenças relacionadas à saúde do 

trato gastrointestinal (VERDU & COLLINS, 2004). 

Os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium são os probióticos mais utilizados 

industrialmente e a tolerância aos sais biliares e ao pH do trato gastrointestinal varia de 

acordo com a espécie (ANDRIANTSOANIRINA, 2013; GUCHTE et al., 2012; TULUMOGLU et 

al., 2013; WILLIAMS, 2010). Enquanto que cepas de Lactobacillus acidophilus são 

homofermentativas, ou seja, produzem ácido lático a partir da fermentação de carboidratos, 

cepas de Bifidobacterium produzem tanto ácido lático quanto acético (YEO & LIONG, 2010). 

Em estudo realizado com diferentes cepas de Bifidobacterium, puras ou isoladas de leites 

fermentados comerciais, Martínez-Villaluenga & Gómez (2007) avaliaram a taxa de 

crescimento, o tempo de geração, acidez titulável, atividade enzimática e a concentração de 

lactose ou oligossacarídeos necessária para a fermentação de leite desnatado UHT. Os 

autores relacionaram maiores taxas de multiplicação e menor tempo de geração à maior 

tolerância ao oxigênio e à acidez, fator interessante para indústrias de leites fermentados. 

Os microrganismos que apresentaram maior taxa de multiplicação foram Bifidobacterium 

lactis Bb-12 e Bifidobacterium breve C-4. Bifidobacterium lactis Bb-12 foi o microrganismo 

que apresentou maior atividade da enzima α-galactosidase. 
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A sobrevivência dos microrganismos probióticos nos alimentos está diretamente relacionada 

ao pH do produto, a presença de outros microrganismos, a temperatura de estocagem e a 

presença de substâncias antimicrobianas (COLLINS; THORTON; SULLIVAN, 1998). Os 

alimentos probióticos geralmente são de origem láctea, principalmente leites fermentados, 

queijos e iogurte (REID, 2008; WILLIAMS, 2010). 

1.4 PREBIÓTICOS 

Os prebióticos são definidos como, “ingredientes seletivamente fermentáveis que permitem 

modificações específicas na composição e/ou na atividade da microbiota gastrintestinal que 

resultem em benefícios à saúde do hospedeiro” (ROBERFROID, 2007). Caracterizam-se como 

carboidratos complexos que passam diretamente ao cólon, onde são utilizados como 

substrato para as bactérias residentes (GIBSON & ROBERFROID, 1995). 

Dentre os ingredientes reconhecidos como prebióticos destacam-se a inulina, os 

oligossacarídeos e a lactulose (ROBERFROID, 2007; SAAD, 2006).  

A inulina pertence ao grupo dos frutanos, cadeias poliméricas lineares ou ramificadas de 

frutose, que possuem ligação β (2→1) (ROBERFROID, 2002). O grau de polimerização (GP) é 

o número de unidades de frutose, podendo variar de 2 até 70 (CARABIN; FLAMM, 1999), 

sendo em média 10 ou mais no caso da inulina. O termo oligofrutose é utilizado para 

descrever frutanos de cadeia curta, com GP inferior a 10. Fruto-oligossacarídeo (FOS) e 

oligofrutose são considerados sinônimos, embora o termo fruto-oligissacarídeo seja utilizado 

para frutanos de cadeia curta, obtidos sinteticamente a partir da sacarose e oligofrutose 

para polímeros obtidos a partir da hidrólise enzimática da inulina (ROBERFROID, 2005; SAAD, 

2006). 
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Industrialmente pode-se extrair inulina em larga escala a partir de três plantas: agave (Agave 

azul tequilana), alcachofra de Jerusalem (Helianthus tuberosus) e chicória (Cichorium 

intybus). Enquanto a inulina de chicória é extraída da raiz da planta e o GP médio é de 12, a 

inulina de agave é extraída do caule, com grau de polimerização entre 3 e 29. (CARABIN; 

FLAMM, 1999; LOPEZ; MANCILLA - MARGALLI; MENDOZA - DIAZ, 2003; ROBERFROID et al., 

2010).  

Os prebióticos são considerados fibras alimentares, já que não são absorvidos no intestino 

delgado. Além disso, são carboidratos fermentáveis que servem de substrato para as 

bactérias no intestino grosso, favorecendo os microrganismos probióticos (PUUPONEM-

PIMIA et al., 2002). Segundo o estudo de Bonnema et al. (2010), a dose diária recomendada 

é de 5 g por porção para inulina de cadeia curta ou de até 10 g por porção para inulina de 

cadeia longa para que não ocorram problemas gastrointestinais como flatulência, inchaço ou 

diarreia. Os autores sugeriram que as fibras de cadeia curta são fermentadas mais 

rapidamente em relação à fermentação das fibras de cadeia longa, produzindo mais gases. 

Allsopp et al. (2013) realizaram experimentos in vitro simulando o trato gastrointestinal 

humano, e concluíram que a população de bifidobacterias aumenta com a adição de inulina 

de agave na dieta de um adulto saudável. Além disso, observaram que após o tratamento, 

quando a inulina foi retirada da dieta, a população do probiótico voltou ao nível inicial. 

Segundo Roberfroid (2007a), o consumo de inulina ou FOS modula as funções do cólon, 

órgão do trato gastrointestinal responsável por diversas funções fisiológicas e relacionadas à 

imunidade. A acidificação do meio, através da fermentação dos prebióticos por bactérias 

benéficas, facilita a absorção de cálcio e outros minerais, melhorando a saúde óssea. Além 

disso, previne a colonização do cólon por bactérias patogênicas, aumentando a imunidade e 

reduzindo o risco de doenças como câncer de cólon e obesidade. Alguns estudos também 

sugerem que a produção de ácidos graxos de cadeia curta pode diminuir a produção de 

triglicerídeos e colesterol (ROBERFROID, 2007a; SANGEETHA et al., 2005). 
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Nos alimento simbióticos, os prebióticos podem auxiliar a sobrevivência de microrganismos 

probióticos durante o período de armazenamento e também na passagem pelo trato 

gastrointestinal. Além disso, servem como nutrientes, mantendo os microrganismos 

metabolicamente ativos, para que se multipliquem e confiram os benefícios à saúde. 

(CHAMPAGNE; GARDNER; ROY, 2005; COLLINS; THORTON; SULLIVAN, 1998). 

1.5 FERMENTAÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA 

A digestibilidade de bebidas à base de soja pode ser melhorada pela fermentação por 

bactérias de iogurte e probióticas. Wang et al. (2003) estudaram a fermentação de extrato 

hidrossolúvel de soja por Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium infantis. Os autores 

observaram que os teores de frutose, glicose e galactose aumentam enquanto que as 

quantidades de rafinose e estaquiose diminuem, comprovando a ação catalítica das enzimas 

α – e β - galactosidase produzidas por esses microrganismos. 

O comportamento de bactérias de iogurte em bebidas à base de soja foi avaliado por vários 

autores. Donkor et al. (2007) comprovaram a melhor adaptação de Streptococcus 

thermophilus em relação a Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Ao final do processo, as 

populações atingiram 8,24 UFC/mL e 7,88 UFC/mL respectivamente. Os autores 

relacionaram o fato à incapacidade de Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus fermentar a 

sacarose, além de possuir baixa atividade da enzima α-galactosidade, necessária para 

metabolizar outros carboidratos presentes na soja.  

No estudo realizado por Farnworth et al. (2007), Streptococcus thermophilus se multiplicou 

mais rapidamente em extrato hidrossolúvel de soja do que no leite. Também foi observado 

que, após 6 h de fermentação, o pH do extrato hidrossolúvel de soja havia reduzido para 5,0, 

enquanto que o leite (de vaca) ainda permanecia com pH maior que 6,0. Segundo os 

autores, o fato pode ser relacionado à proteína do leite ter maior capacidade tamponante 

em relação à proteína da soja.  
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A variação do pH durante o processo de fermentação de extrato hidrossolúvel de soja 

depende das espécies utilizadas. Wang et al. (2003) reportaram que as bebidas fermentadas 

por S. thermophilus isolada ou em conjunto com Bifidobacterium levaram cerca de 16 horas 

para atingir pH 4,9, enquanto que as bebidas fermentadas com L. acidophilus, com ou sem 

Bifidobacterium não conseguiram reduzir o pH abaixo de 5,6 mesmo após 32 horas de 

fermentação. Por outro lado, Farnworth et al. (2007) estudaram a fermentação de extrato 

hidrossolúvel de soja por bactérias de iogurte, com ou sem adição de probióticos, e 

reportaram que a presença de probióticos não influenciou o pH final das bebidas, que 

ficaram em torno de 4,3 após 12 horas de fermentação a 41 °C. 

Bedani et al. (2013) avaliaram a sobrevivência de Bifidobacterium animalis e Lactobacillus 

acidophilus em bebida fermentada de soja. Embora o pH tenha reduzido significativamente 

(p < 0,05) ao longo dos 28 dias de armazenamento, cerca de 0,3 unidades, a população de 

Bifidobacterium animalis e Lactobacillus acidophilus se manteve acima de 8 Log UFC/mL, 

mostrando que o extrato hidrossolúvel de soja pode ser utilizado como substrato na 

produção de alimentos probióticos. 

A fermentação do extrato hidrossolúvel de soja pode aumentar os benefícios à saúde 

relacionados ao consumo de alimentos de soja. Lai et al. (2013) verificaram, através de 

experimentos in vitro, que o extrato hidrossolúvel de soja fermentado por Streptococcus 

thermophilus e Bifidobacterium infantis possuía maior capacidade de inibir a proliferação de 

células de câncer de cólon em relação à bebida não fermentada. Além disso, o teor de 

compostos fenólicos na bebida aumentou em 30% após a fermentação, e as concentrações 

dos componentes antinutricionais saponinas e ácido fítico foram reduzidos em 47% e 29%, 

respectivamente. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

2.1.1 SOJA VERDE 

Foram utilizadas duas variedades de soja verde, uma importada e uma nacional. 

A variedade importada é chinesa, pré-cozida e congelada da marca Veggie, disponível 

comercialmente. 

A variedade nacional, da cultivar BRS 232, colhida no estágio R6 de maturação, foi fornecida 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Soja. 

A soja fornecida pela Embrapa Soja foi colhida mecanicamente, em março de 2013, e as 

vagens retiradas dos galhos manualmente. As vagens foram branqueadas em água fervente 

por 3 minutos, imediatamente após serem retirada dos galhos, para inativação enzimática, e 

armazenadas em refrigerador a 5 °C. A debulha foi realizada manualmente, e a soja 

embalada em sacos plásticos selados termicamente. Os grãos de soja verde foram 

congelados em congelador a -18 °C por 24 horas, e transportados em caixas de isopor para o 

Instituto Mauá de Tecnologia, onde permanecem armazenados em câmara fria a -17 °C. 

2.1.2 INGREDIENTES PREBIÓTICOS 

Os ingredientes prebióticos utilizados foram fruto-oligossacarídeo (FOS), inulina de chicória e 

inulina de agave. 

O FOS utilizado foi Orafti®P 95, (Orafti, Bélgica). Derivado da hidrólise enzimática parcial da 

inulina de chicória, contém 93% de oligofrutose com grau de polimerização entre 2 e 8, e 

teor de fibras em torno de 90% (anexo A). 

 



30 
 

A inulina de chicória Orafti®GR (Orafti, Bélgica), possui grau de polimerização médio igual a 

10. Composição de 92% de inulina e 8% de glicose, frutose e sacarose. É estável quanto à 

hidrólise em pH igual ou superior a 4,5. Em temperaturas inferiores a 10 °C, a hidrólise não 

acontece (anexo B). 

A inulina de agave utilizada foi a BioAgaveTM (Ingredion, México), com cadeia longa 

ramificada e 91% de fibras (anexo C). 

2.1.3 CULTURA PROBIÓTICA 

Para a fermentação do extrato hidrossolúvel de soja verde foi utilizada a cultura liofilizada 

ABT-4 (Christian Hansen, Dinamarca), composta pelos microrganismos: Lactobacillus 

acidophilus (La-5), Bifidobacterium animalis subsp. lactis (Bb-12) e Streptococcus 

thermophilus. A cultura foi armazenada a -18°C até o momento da utilização. 

2.2 PRODUÇÃO DA BEBIDA FERMENTADA UTILIZANDO SOJA VERDE 

IMPORTADA 

2.2.1 PREPARO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE 

A legislação brasileira determina que extrato hidrossolúvel de soja contenha, no mínimo, 

3,0% de proteínas (ANVISA, 2005). Neste contexto, estudaram-se diferentes condições de 

processo, a fim de obter um extrato hidrossolúvel de soja verde que atendesse essa 

exigência.  

O preparo do extrato hidrossolúvel de soja consistiu nas seguintes etapas: maceração, 

cominuição e filtração (figuras 3 e 4). As variáveis avaliadas foram: A) tempo e temperatura 

de maceração; B) maceração dos grãos inteiros ou triturados; C) pH do meio na etapa de 

cominuição; D) relação entre a massa de grãos de soja e água na etapa de cominuição. 
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A maceração foi realizada antes (Figura 3) ou após (Figura 4) a etapa de cominuição, na 

proporção de 300 g de grãos de soja verde congelada para 1 L de água. O tempo e 

temperatura de maceração foram estudados em três níveis: I) 100 °C por 5 minutos; II) 5 °C 

por 12 horas; III) 100 °C por 30 minutos. Quando a maceração foi realizada antes da 

cominuição a água de maceração foi descartada. 

A condição 100 °C por 5 minutos foi definida de acordo com a recomendação da empresa 

fornecedora do produto (Veggie). A condição 5 °C por 12 horas foi definida com base em 

trabalhos publicados na literatura que utilizaram 12 h de maceração para obtenção de 

extrato de soja a partir do grão maduro (WANG et al., 2003; CHAMPAGNE et al., 2009). 

Porém devido ao elevado teor de água na soja verde, para evitar a contaminação, a 

maceração foi realizada a 5 °C. A maceração a 100 °C por 30 minutos foi definida segundo 

indicação do fabricante do equipamento Thermomix para produção de extrato de soja e 

também para aumentar a extração da proteína do grão, conforme descrito no trabalho de 

Vishwanathan et al. (2011).  

O pH do meio na etapa de cominuição foi avaliado em três níveis: I) água mineral, pH 6,5; II) 

solução de citrato de sódio 0,2%, pH 7,3; III) solução de citrato de sódio 0,5%, pH 8,2. Nesta 

etapa do processo também foi estudada a relação mássica de grãos de soja e água em três 

níveis: I) 3:20; II) 3:10 e III) 3:7. Os grãos foram triturados em liquidificador por três minutos, 

em água ou solução de citrato de sódio. 

Após as etapas de maceração e cominuição, o extrato obtido foi filtrado em chapéu chinês, 

com abertura de poro de 500 µm, figura 5. 
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Figura 3: Diagrama de blocos do processo de obtenção do extrato hidrossolúvel de soja verde, 
utilizando soja verde importada, com cominuição após maceração. 

 

 

Figura 4: Diagrama de blocos do processo de obtenção do extrato hidrossolúvel de soja verde, 
utilizando soja verde importada, com cominuição antes da maceração. 
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Figura 5: Chapéu chinês 

 

Na tabela 2 estão apresentadas as condições dos oito processos (tratamentos) avaliados 

(combinação dos níveis dos fatores avaliados), para obtenção do extrato hidrossolúvel de 

soja verde, utilizando a variedade importada do grão. 

Tabela 2: Condições dos tratamentos para obtenção do extrato hidrossolúvel de soja verde 
utilizando soja verde importada 

Processo 

Etapa de Maceração Etapa de Cominuição 

Tempo Temperatura Grãos inteiros 
ou triturados 

pH Relação mássica 
soja: água 

PA 5 minutos 100 °C Inteiros 6,5 3:10 

PB 12 horas 5 °C Inteiros 6,5 3:10 

PC 30 minutos 100 °C Inteiros 6,5 3:10 

PD 30 minutos 100 °C Triturados 6,5 3:10 

PE 5 minutos 100 °C Inteiros 8,2 3:10 

PF 5 minutos 100 °C Inteiros 7,3 3:10 

PG 5 minutos 100 °C Inteiros 6,5 3:20 

PH 5 minutos 100 °C Inteiros 6,5 3:7 

A composição centesimal do extrato hidrossolúvel de soja verde foi determinada no produto 

com até 2 dias de armazenamento a 5 °C 

2.2.2 FERMENTAÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE 

O extrato hidrossolúvel de soja verde que apresentou maior teor de proteínas foi 

selecionado para a produção da bebida fermentada. 



34 
 

Os prebióticos, fruto-oligossacarídeos, inulina derivada de chicória e inulina derivada de 

agave foram adicionados, separadamente, ao extrato hidrossolúvel na concentração de 8 g 

por 100 mL de extrato. A concentração utilizada foi baseada no trabalho de Griffin et al. 

(2003), que reportou um aumento na absorção de cálcio com o consumo de 8 g/dia de 

oligossacarídeos. Foram realizados 4 tratamentos, em triplicata, conforme apresentado na 

tabela 3. 

Tabela 3: Prebióticos adicionados ao extrato produzido com soja verde 
importada antes da fermentação. 

 

 

 

 

Após a adição do ingrediente prebiótico, 700 mL de cada bebida foram acondicionadas em 

diferentes béqueres de vidro de 1 L, previamente esterilizados. A pasteurização foi realizada 

a 75 °C por 15 s e, em seguida, as bebidas foram resfriadas a 37 °C e inoculadas com a 

cultura ABT-4, na concentração de 0,02 g/100 mL. Os béqueres foram tampados com filme 

plástico e incubados a 37 °C. 

A fermentação foi monitorada pela medida de pH e acidez titulável, no início da 

fermentação, após 3 h, e depois a cada 1 h, até atingir pH 4,7-4,8. Essa faixa de pH foi 

definida  pois, durante o armazenamento  das bebidas em refrigeração a fermentação 

continua lentamente e o pH é reduzido , podendo diminuir a viabilidade dos microrganismos 

probióticos, que são mais sensíveis ao pH. Além disso, do ponto de vista sensorial, bebidas 

com pH muito ácido são indesejadas (THAMER & PENNA, 2006). Após o término da 

fermentação, as bebidas foram envasadas em frascos plásticos de 100 mL, previamente 

higienizados, e armazenadas a 5 °C. Análises microbiológicas, de pH e acidez titulável foram 

realizadas com 1, 8, 15, 22 e 29 dias de armazenamento. 

 

Tratamento Prebiótico  

A Sem adição de prebiótico 

B FOS 

C Inulina de chicória 

D Inulina de agave 
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2.2.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A Análise de Variância (ANOVA) foi utilizada para a análise dos resultados e o teste de 

Tuckey para a comparação das médias, considerando um nível de significância de 5%. A 

análise de resíduos foi realizada para verificar a Normalidade dos dados. Foi utilizado o 

programa Minitab, versão 16. 

2.3 PRODUÇÃO DA BEBIDA FERMENTADA UTILIZANDO SOJA VERDE – 

BRS 232 

2.3.1 PREPARO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE  

Os experimentos com a soja verde nacional foram realizados na Escola Superior de 

Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, para possibilitar o transporte 

as amostras foram liofilizadas (Liofilizador modelo Enterprise I, TERRONI) por 36 horas, 

aproximadamente, em condições de processo aproximadas de -40 °C e pressão de               

10-1 mmHg. 

O preparo do extrato hidrossolúvel de soja verde, utilizando a variedade nacional está 

apresentado na figura 6. 

A soja verde liofilizada foi macerada em temperatura ambiente por 10 minutos para que os 

grãos fossem hidratados. Logo após, a água com os grãos foi aquecida a 85 °C e os grãos 

juntamente com a água foram triturados em liquidificador por 3 minutos em velocidade 

máxima. A mistura foi mantida sob agitação a 85 °C, por 5 minutos, e, em seguida, filtrada 

em chapéu chinês. 
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Figura 6: Diagrama de blocos do processo de obtenção do extrato hidrossolúvel de soja verde, 
utilizando soja verde nacional 

 

2.3.2 FERMENTAÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE 

Diversos trabalhos indicam diferentes doses diárias de FOS ou inulina, variando entre 2 - 8 g 

por dia, sendo que acima de 15 g por dia foram relatados desconfortos gastrointestinais 

como flatulência e diarreia (CARABIN & FLAMM,1999; SANGEETHA et al., 2005; GRIFFIN et 

al., 2003). A partir dessas informações, os prebióticos, fruto-oligossacarídeos (FOS), inulina 

derivada de chicória foram adicionados ao extrato hidrossolúvel de soja verde de acordo 

com o planejamento fatorial apresentado na tabela 4. Os quatro tratamentos foram 

realizados em triplicata. 
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Tabela 4: Planejamento fatorial para a fermentação do extrato 
hidrossolúvel produzido com soja verde nacional. 

 

 

 

Após a adição do ingrediente prebiótico as bebidas foram pasteurizadas a 75 °C por 15 s, 

resfriadas a 37 °C e inoculadas com a cultura ABT-4, na concentração de 0,02 g/100 m. As 

bebidas foram distribuídas em frascos estéreis de 50 mL com tampa e incubados a 37 °C. 

A fermentação foi monitorada pela medida de pH a cada 1 h até atingir pH 4,7-4,8. Após o 

término da fermentação, o extrato foi armazenado a 5 °C. Análises microbiológicas e de pH 

foram realizadas com 1, 4, 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento. 

Análises dos teores de ácido lático e acético foram realizadas nas bebidas antes da 

fermentação, e nas bebidas fermentadas com 1, 4, 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento.  

Os teores de oligossacarídeos foram avaliados nos grãos de soja verde, no extrato 

hidrossolúvel de soja verde e na bebida fermentada sem prebiótico com 1, 14, 21 e 28 dias 

de armazenamento. 

2.3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise do planejamento fatorial foram consideradas três variáveis: concentração de 

FOS; concentração de Inulina; e tempo de armazenamento da bebida. Os tratamentos foram 

realizados em três blocos. A influência de cada fator e da interação entre eles foram 

avaliadas, por meio de Análise de Variância (ANOVA) para um nível de significância de 5%. A 

análise de resíduos foi realizada para verificar a Normalidade dos dados. Foi utilizado o 

programa Minitab, versão 16. 

Tratamento FOS (g/100 mL) Inulina (g/100 mL) 

A 0 0 

B 4 0 

C 0 4 

D 4 4 
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2.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

2.4.1 DETERMINAÇÃO DO pH E ACIDEZ TITULÁVEL 

O pH do extrato hidrossolúvel de soja verde e das bebidas fermentadas foi determinado em 

potenciômetro (TECNAL) conforme descrito na A.O.A.C. (2011). 

A acidez titulável foi determinada segundo o Instituto Adolfo Lutz (2008). 

2.4.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NOS GRÃOS DE SOJA VERDE 

O teor de umidade nos grãos de soja verde foi determinado por secagem direta em estufa a 

105 °C (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

2.4.3 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS NO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA 

VERDE 

O teor de sólidos no extrato hidrossolúvel de soja verde foi determinado pela análise de 

resíduo seco em estufa à 105 °C (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

2.4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS 

O teor de cinzas foi determinado pelo método de incineração em mufla a 550 °C (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008). 

2.4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNA 

Para a determinação do teor de proteína foi utilizado o método de micro Kjeldahl 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). Foi utilizado o fator 6,25 para a conversão de nitrogênio 

em proteínas (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008, p. 122; ANVISA, 2005). 
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2.4.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE GORDURA 

A determinação de gordura nos grãos de soja verde nacional, fornecidas pela EMBRAPA Soja, 

previamente liofilizados, foi realizada pelo método de extração direta em Soxhlet 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), com adaptações. O solvente utilizado foi hexano ao invés 

de éter, e o tempo de extração foi de 6 h. 

No entanto, devido ao alto teor de umidade presentes nos grãos de soja verde congelados 

da variedade importada, marca Veggie, não foi possível realizar a determinação de gordura 

pelo método de Soxhlet, e portanto foi empregado o método de Bligh Dyer (BLIGH & DYER, 

1959), descrito a seguir. 

O teor de lipídeos no extrato hidrossolúvel de soja verde e no extrato fermentado também 

foi determinado pelo método de Bligh Dyer (BLIGH & DYER, 1959). 

2.4.7 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE ÁCIDO LÁTICO E ÁCIDO ACÉTICO 

Os teores de ácido lático e acético, em g/L, foram determinados por cromatografia líquida de 

alta eficiência segundo Rivas et al. (2012).  

As bebidas foram centrifugadas (Hettich, Universal 320R), em tubos de 50 mL, à 5000 rpm 

por 5 minutos, o sobrenadante foi transferido para outro tubo e o precipitado descartado. O 

processo de centrifugação foi repetido. O sobrenadante foi diluído em água deionizada na 

proporção volumétrica de 50%. 

As amostras diluídas foram filtradas em membranas de diâmetro de poro de 0,20 µm e 

injetadas diretamente no cromatógrafo (Agilent 1200 series) com detector de índice de 

refração (Agilent, Waldbronn, Alemanha). A coluna utilizada foi Aminex HPX-87H (BioRad, 

Hercules, CA, EUA) e a fase móvel ácido sulfúrico 0,003 mol/L, a 50 °C, com vazão de 0,6 

mL/min. 
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2.4.8 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE OLIGOSSACARÍDEOS 

Os teores dos oligossacarídeos estaquiose e rafinose foram determinados nos grãos de soja 

verde, nacional e importado, no extrato hidrossolúvel de soja verde e bebidas fermentadas 

produzidas com a variedade nacional de soja verde.  

O preparo da amostra dos grãos de soja foi realizado segundo Oliveira et al. (2010), com 

adaptações. A soja verde liofilizada foi triturada em processador de alimentos, e depois 

peneirada em chapéu chinês. Pesou-se 2,50 g de cada amostra em diferentes tubos plásticos 

de 50 mL, aos quais foram adicionados 50 mL de solução de etanol 80%. A mistura foi 

homogeneizada em agitador de tubos por 2 minutos. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas (Hettich, Universal 320R), a 5000 rpm por 10 minutos, o sobrenadante foi 

reservado para quantificação dos oligossacarídeos, e o precipitado descartado. 

Para análise dos teores de oligossacarídeos no extrato hidrossolúvel de soja verde e nas 

bebidas fermentadas, as amostras foram centrifugadas (Hettich, Universal 320R), em tubos 

plásticos de 50 mL, a 5000 rpm por 5 minutos, o sobrenadante foi transferido para outro 

tubo e o precipitado descartado. O processo de centrifugação foi repetido. Em seguida, o 

sobrenadante foi diluído em água deionizada na proporção volumétrica de 50%, e 

neutralizado com carbonato de bário. Foi realizada nova centrifugação a 5000 rpm por 5 

minutos, o precipitado descartado, e o sobrenadante reservado para a quantificação dos 

oligossacarídeos. 

Para a quantificação de estaquiose e rafinose foi utilizada cromatografia líquida de alta 

eficiência segundo Rivas et al. (2012). Em membranas de acetato de celulose com 

porosidade de 0,20 µm, os sobrenadantes de cada amostra foram filtrados, e injetados no 

cromatógrafo (Hewlett – Packard, 1100 series) equipado com detector de índice de refração 

operado a 50 °C. A separação foi realizada em coluna CARBOsep CHO 682 de 300×7,8 mm 

(Transgenomic, Glasgow, U.K.) a 80°C, utilizando água destilada como fase móvel a uma 

vazão de 0,4 mL/min. A identificação dos picos correspondentes para cada açúcar foi feita 

pela comparação com padrões da marca Sigma – Aldrich. 
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2.5 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

As análises microbiológicas foram realizadas nas bebidas fermentadas semanalmente a 

partir de 1 dia de armazenamento a 5 °C. 

Amostras de 10 g foram diluídas em 90 g de solução salina 0,85% estéril, seguida de 

homogeneização em stomacher (SEWARD) por 1 minuto a 260 rpm. 

A partir da amostra diluída foram realizadas sucessivas diluições decimais em solução salina 

0,85% estéril. 

2.5.1 Bifidobacterium animalis 

A contagem de Bifidobacterium animalis foi realizada segundo Oliveira e Jurkiewicz (2009), 

utilizando a técnica de inoculação em profundidade. Alíquotas de 1 mL de diluições 

adequadas foram transferidas para placas de Petri, e o meio cultura agar MRS (Oxoid) 

suplementado com 0,5 % de solução de dicloxacilina sódica monohidratada (Sigma-Aldrich) 

(10 mg / 100 mL), 1 % de solução de cloreto de lítio (Synth) a 10 % e 0,5 % de solução de L-

cisteína (Synth) a 10 %, foi adicionado. As placas foram incubadas em anaerobiose 

(Anaerogen, Oxoid) a 37 °C durante 72 horas em estufa de cultura (Fanem). 

2.5.2 Lactobacillus acidophilus 

A contagem de Lactobacillus acidophilus foi realizada segundo Oliveira e Jurkiewicz (2009), 

utilizando a técnica de inoculação em superfície. Alíquotas de 0,1 mL de diluições adequadas 

foram transferidas para placas de Petri contendo agar MRS e espalhada com o auxílio de 

uma alça de Drigalski estéril. As placas foram incubadas em anaerobiose (Anaerogen, Oxoid) 

a 43 °C durante 72 horas em estufa incubadora B.O.D. (MA 415, Maroni). Colônias brancas 

opacas, chatas com borda irregular foram quantificadas como L. acidophilus e confirmadas 

por exame microscópico.  
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2.5.3 Streptococcus thermophilus 

A contagem de Streptococcus thermophilus foi realizada segundo Richter & Vedamuthu 

(2001), utilizando a técnica de inoculação em profundidade com adição de sobrecamada. 

Alíquotas de 1 mL de diluições adequadas foram transferidas para placas de Petri, e o agar 

M17 (Oxoid) suplementado com 5% de solução de lactose a 10%, foi adicionado. Após a 

solidificação adicionou-se uma fina sobrecamada de meio. As placas foram incubadas a 37 °C 

durante 72 horas em estufa de cultura (Fanem). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 COMPOSIÇÃO DOS GRÃOS DE SOJA VERDE 

O teor de umidade nos grãos de soja verde da variedade chinesa (marca Veggie) e nacional 

(BRS 232, Embrapa) foram 69,7 ± 0,3 g/ 100 g e 69,6 ± 0,3 g/ 100 g, respectivamente. Na 

tabela 5 está apresentada a composição dos grãos de soja verde utilizados no presente 

trabalho. 

Tabela 5: Composição dos grãos de soja verde em base seca 

Constituinte 

g/100 g de peso seco 

Variedade chinesa 

(Marca Veggie) 

Variedade nacional 

(BRS 232, Embrapa) 

Proteínas 39,7 ± 0,2 41,9 ± 1,1 

Gordura 13,7 ± 0,6 21,4 ± 0,5 

Cinzas 4,5 ± 0,1 5,3 ± 0,1 

Carboidratos (por diferença) 42,0 31,3 

Rafinose 0,11 0,28 ± 0,05 

Estaquiose 0,09 0,48 ± 0,01 

As composições das duas variedades do grão estão muito próximas, diferindo somente no 

teor de gordura. Os resultados estão de acordo com o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014), que determinou 

para soja verde uma composição de 39,85 g de proteínas, 20,92 g de gordura, 5,23 g de 

cinzas e 34,00 g de carboidratos em 100 g de peso seco.  

Outros autores também reportaram composição de soja verde muito próxima ao presente 

trabalho, com exceção do teor de gordura da soja chinesa (CZAIKOSKI, 2011; MENDONÇA & 

CARRÃO – PANIZZI, 2003). Por outro lado, Song et al. (2003) avaliaram a composição da 

variedade Seokryang de soja verde, muito comum na Coreia, e apresentaram teor de 

gordura muito próximo ao da variedade chinesa do presente trabalho, 13 g/100 g de peso 

seco. 
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Barros et al. (2014), avaliou a composição de três cultivares de soja madura. A variedade do 

grão, assim como em outros trabalhos, influenciou a sua composição, entretanto, quando 

comparado com a soja verde, o teor de proteínas para a soja madura é ligeiramente inferior 

enquanto o que de gordura é ligeiramente superior, em média. O teor de cinza não 

apresentou diferença em relação ao da soja verde, entretanto o teor de carboidrato é muito 

superior na soja verde do que na soja madura. 

Oliveira et al. (2010) avaliaram o teores de açúcares e oligossacarídeos em diferentes 

cultivares de soja, originárias de diferente locais. Houve diferença na composição entre as 

cultivares. Para a cultivar BRS 232, a mesma avaliada no presente estudo, o grão maduro 

apresentou 0,85 g/ 100 de peso seco e 3,70 g/ 100 de peso seco, para rafinose e estaquiose, 

respectivamente. Assim como esperado, os valores são superiores em relação à soja verde 

da mesma cultivar. 

Saldivar et al. (2011) também avaliaram os teores de diferentes açúcares solúveis durante a 

maturação de vários cultivares de soja, e verificaram que a variedade e o grau de maturação 

dos grãos influenciaram a composição dos açúcares. Para algumas variedades, não foi 

detectado estaquiose e rafinose no estádio de maturação R6, quando é colhida a soja verde, 

enquanto que para outras cultivares o teor de rafinose variou entre 0,01 – 0,05 g/ 100 g de 

peso seco e o teor de estaquiose entre 0,01 – 0,07 g/ 100 g de peso seco, para o mesmo 

período, valores muito menores que os encontrados no presente trabalho. Entretanto, em 

apenas uma semana, os teores desses açúcares dobraram ou até triplicaram, indicando que 

a dia da colheita é de extrema importância para esse tipo de análise. 

A diferença na composição de oligossacarídeos entre as variedades estudadas pode  estar 

relacionada ao local de cultivo e a variedade do grão. Além disso, a variação no período da 

colheita também pode ter influenciado os teores de estaquiose e rafinose nos grãos de soja 

verde. 
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3.2 BEBIDA FERMENTADA PRODUZIDA COM SOJA VERDE IMPORTADA 

3.2.1 EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE  

Na tabela 6 estão apresentados teores de proteínas obtidos em cada tratamento avaliado. 

Tabela 6: Teor de proteínas obtido nos diferentes processos de obtenção de extrato hidrossolúvel de 
soja verde produzido com soja verde importada em base úmida (média de 2 réplicas). 

Processo 

Etapa de Maceração Etapa de Cominuição 
Teor de proteínas 

(%) Tempo Temperatura pH 
Relação mássica 

soja: água 

PA 5 minutos 100 °C 6,5 3:10 2,42 ± 0,11
b
 

PB 12 horas 5 °C 6,5 3:10 1,72 ± 0,13
c
 

PC 30 minutos 100 °C 6,5 3:10 1,80 ± 0,07
c
 

PD* 30 minutos 100 °C 6,5 3:10 1,12 ± 0,01
e
 

PE 5 minutos 100 °C 8,2 3:10 2,22 ± 0,24
b
 

PF 5 minutos 100 °C 7,3 3:10 2,27 ± 0,06
b
 

PG 5 minutos 100 °C 6,5 3:20 1,46 ± 0,09
d
 

PH 5 minutos 100 °C 6,5 3:7 3,11 ± 0,08
a
 

* Maceração realizada após a cominuição, sem descarte da água de maceração.  
Médias com letras diferentes apresentam diferença significativa (p < 0,05). 

A influência do tempo e da temperatura de maceração, no teor de proteína no extrato de 

soja hidrossolúvel, processos PA, PB e PC, foi avaliada mantendo os grãos inteiros, a 

proporção mássica, soja:água em 3:10, e o pH em 6,5 na etapa de cominuição.  

Segundo Lima et al. (2014), o aumento da temperatura de maceração aumenta a taxa de 

lixiviação das proteínas solúveis e, de fato, a maceração dos grãos de soja por 12 h a 5 °C 

(PB) resultou em um teor proteico no extrato de 1,72%, enquanto no processo em que a 

maceração ocorreu a 100 °C por 5 minutos (PA) o teor de proteínas foi de 2,42%, um 

aumento de 41%.  
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Entretanto, o aumento do tempo de maceração de 5 min (PA) para 30 min (PC), para uma 

temperatura de 100 °C reduziu o teor proteico no extrato de soja de 2,42% para 1,80%, 

indicando a desnaturação das proteínas pelo aquecimento excessivo e possível perda na 

etapa de filtração. Dentre as condições de processo de maceração avaliadas, a temperatura 

de 100 °C por 5 minutos resultou no maior teor de proteínas no extrato hidrossolúvel de soja 

verde. 

A cominuição dos grãos antes da maceração (PD) resultou na redução do teor de proteínas 

no extrato de soja em 38%, quando comparado com o processo em que os grãos de soja 

foram macerados inteiros (PC). Em ambos os processos as demais condições foram mantidas 

constantes, tempo de 30 minutos, temperatura de 100 °C, pH em 6,5 e a proporção mássica, 

soja:água em 3:10. A maceração faz com que os nutrientes migrem para a superfície dos 

grãos permitindo a maior extração das proteínas na etapa de cominuição. Por isso que, 

quando a cominuição foi realizada antes da maceração, o teor de proteínas no extrato foi 

menor, a proteína ainda estava ligada à estrutura do grão. 

Embora a proteína da soja seja mais solúvel em pH alcalino (VISHWANATHAN; SINGH; 

SUBRAMANIAN, 2011), o aumento do pH de 6,5 (PA), para 7,3 (PF) e 8,2 (PE) não contribuiu 

significativamente  (p > 0,05) para o aumento do teor proteico, resultando em extratos com 

2,42, 2,27 e 2,22% de proteínas, respectivamente.  

A redução da proporção de grãos de soja e água de 3:20 (PG) para 3:10 (PA) resultou em um 

aumento no teor de proteínas de 1,46% para 2,42%, correspondendo a uma diferença de 

66%. Entretanto o extrato não apresentou o teor mínimo de proteínas (3%) estabelecido 

pela legislação (ANVISA, 2005). Já a redução da proporção mássica de grãos de soja e água 

de 3:10 (PA) para 3:7 (PH), aumentou o teor de proteínas no extrato de 2,42 pra 3,11%, ou 

seja, 29%. 

O processo PH, em que o de extrato hidrossolúvel de soja verde foi obtido através da 

maceração a 100 °C por 5 min, cominução dos grãos em água (pH 6,5) na proporção mássica 

soja:água de 3:7, apresentou teor proteico de (3,11 ± 0,08) %, superior aos 3% estabelecido 

(ANVISA, 2005). Este método foi empregado nas etapas seguintes do trabalho. 
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A composição centesimal do extrato hidrossolúvel de soja verde, produzido de acordo com o 

processo PH, está apresentada na tabela 7. 

Tabela 7: Composição centesimal do extrato 
hidrossolúvel de soja verde produzido com soja 
verde importada em base úmida. 

 

 

 

 

Além do extrato de soja verde apresentar o teor de proteínas mínimo exigido pela legislação, 

destaca-se o reduzido teor de lipídeos quando comparado a alguns produtos comerciais à 

base de soja, sendo uma alternativa no desenvolvimento de produtos neste segmento. 

3.2.2 FERMENTAÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE 

A variação do pH e da acidez titulável, expressa em % de ácido lático, durante o processo de 

fermentação do extrato hidrossolúvel de soja verde, contendo diferentes prebióticos, estão 

apresentados nas figuras 7 e 8, respectivamente: 

Constituinte (g/100 g) 

Proteínas 3,11 ± 0,08 

Lipídeos 0,53 ± 0,01 

Cinzas 0,27 ± 0,03 

Sólidos Totais 8,0 ± 0,1 

Carboidratos 4,06 
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Figura 7: pH do extrato hidrossolúvel de soja verde importada durante o processo de fermentação. 

 
(A) Sem prebiótico, (B) FOS, (C) Inulina de Chicória, (D) Inulina de Agave. 

 

Figura 8: Acidez titulável, expressa em % de ácido lático, do extrato hidrossolúvel de soja verde 
importada durante o processo de fermentação. 

 
 (A) Sem prebiótico, (B) FOS, (C) Inulina de Chicória, (D) Inulina de Agave. 

 

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

0 1 2 3 4 5 6 7

p
H

Tempo (h)

A

B

C

D

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0 1 2 3 4 5 6 7

%
 d

e
 Á

ci
d

o
 L

át
ic

o

Tempo (h)

A

B

C

D



49 
 

Quando o extrato hidrossolúvel de soja verde foi fermentado sem a adição de prebióticos, 

após 4 h de fermentação o pH estabilizou em torno de 5,1 mesmo após 6 h de fermentação, 

ficando superior ao pH definido para o término do processo, entre 4,7 e 4,8 (Figura 7). Por 

outro lado, com a adição de prebióticos, o pH atingiu 4,8 após 5 h de fermentação, não 

havendo diferença significativa (p > 0,05) entre os processos com diferentes prebióticos 

avaliados. 

Os resultados são semelhantes aos obtidos por Rinaldoni et al. (2012), que produziram 

bebida fermentada de soja utilizando como cultura starter Lactobacillus delbruckii subsp. 

bulgaricus e Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e verificaram que nas bebidas 

fermentadas sem inulina o pH não atingiu valores abaixo de 4,9. Além disso, a fermentação 

das bebidas com adição de inulina (10 a 70 g/100 mL) levaram em média 4 horas para atingir 

pH 4,65. 

O fato pode estar relacionado à deficiência em algum nutriente no extrato de soja verde e 

pelo Streptococcus thermophilus não metabolizar proteínas nem carboidratos complexos. A 

diferença no tempo de fermentação e no pH final das bebidas fermentadas, quando foi 

adicionado FOS ou inulina, poderia ser explicada pela ação do Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium animalis, que metabolizaram estes oligossacarídeos e disponibilizaram 

nutrientes para a fermentação pelo S. thermophilus. 

A acidez final do extrato de soja verde fermentado com adição de inulina de chicória ou 

agave foi de 0,30%, não apresentando diferença significativa (p > 0,05) da acidez final do 

extrato de soja contendo FOS (0,33%). Assim como observado para o pH, a acidez do extrato 

de soja fermentado sem adição de prebiótico estabilizou em 0,28%, diferindo 

significativamente (p < 0,05) dos extratos de soja fermentado com prebióticos (figura 8). Yeo 

& Liong (2010) também que observaram que a adição de prebióticos aumentou a produção 

de ácidos orgânicos durante a fermentação de extrato hidrossolúvel de soja.  

O tempo final de fermentação para os extratos de soja com a adição de FOS ou inulina foi de 

5 horas, independentemente do prebiótico adicionado. 
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Os valores de pH e da % de ácido lático nas bebidas fermentadas, produzidas com e sem a 

adição de prebióticos, conforme definido na tabela 3, durante o armazenamento a 5 °C 

estão apresentados nas tabelas 8 e 9, respectivamente. 

Tabela 8: Valores de pH das bebidas fermentadas produzidas com soja verde importada durante o 
armazenamento a 5°C. 

Tempo (dias) 

pH 

A 
Sem prebiótico 

B 
FOS 

C 
Inulina de Chicória 

D 
Inulina de Agave 

1 5,2 ± 0,1
A a

 4,80 ± 0,04
A ab

 4,6 ± 0,1
A b

 4,8 ± 0,2
A ab

 

8 5,21 ± 0,03
A a

 4,71 ± 0,04
A b

 4,5 ± 0,2
A b

 4,6 ± 0,2
A b

 

15 5,2 ± 0,1
A a

 4,70 ± 0,04
A b

 4,5 ± 0,1
A b

 4,6 ± 0,2
A b

 

22 5,2 ± 0,1
A a

 4,6 ± 0,1
A b

 4,5 ± 0,2
A b

 4,5 ± 0,2
A b

 

29 5,17 ± 0,05
A a

 4,6 ± 0,1
A b

 4,5 ± 0,2
A b

 4,7 ± 0,2
A b

 

Médias com letras maiúsculas diferentes, na mesma coluna, apresentam diferença significativa; 
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma linha, apresentam diferença significativa 
(p<0,05). 

Tabela 9: Acidez em ácido lático (%) nas bebidas fermentadas produzidas com soja verde importada 
durante o armazenamento a 5°C. 

Tempo (dias) 

Acidez (% ácido lático) 

A 
Sem prebiótico 

B 
FOS 

C 
Inulina de Chicória 

D 
Inulina de Agave 

1 0,28 ± 0,02
A b

 0,34 ± 0,02
A ab

 0,39 ± 0,03
A a

 0,38 ± 0,02
A a

 

8 0,26 ± 0,03
A b

 0,34 ± 0,02
A ab

 0,44 ± 0,03
A a

 0,42 ± 0,05
A a

 

15 0,26 ± 0,01
A b

 0,36 ± 0,04
A ab

 0,41 ± 0,05
A a

 0,38 ± 0,06
A a

 

22 0,28 ± 0,02
A b

 0,36 ± 0,03
A ab

 0,44 ± 0,04
A a

 0,42 ± 0,06
A a

 

29 0,29 ± 0,02
A b

 0,36 ± 0,04
A ab

 0,48 ± 0,04
A a

 0,43 ± 0,07
A a

 

Médias com letras maiúsculas diferentes, na mesma coluna, apresentam diferença significativa; 
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma linha, apresentam diferença significativa (p < 
0,05). 

Durante o armazenamento a 5°C o pH e a acidez das bebidas não sofreu alteração 

significativa (p > 0,05) em nenhuma das condições estudadas (tabelas 8 e 9). Entretanto, nas 

bebidas com adição de prebióticos o pH permaneceu em pH 4,6, em média, enquanto que 

na bebida sem prebiótico o pH se manteve em 5,2.  
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Embora o pH da bebida com FOS tenha sido menor em relação a bebida sem prebiótico, a 

porcentagem de ácido lático não diferiu significativamente (p > 0,05). Entretanto, a adição 

de inulina resultou em bebidas com menor pH, 0,6 unidade em média, e maior acidez, 0,15% 

em média, em relação à bebida controle.  

Nas tabelas 10, 11 e 12 estão apresentadas as contagens de Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus acidophilus La - 5 e Bifidobacterium animalis Bb - 12, respectivamente, durante 

o armazenamento das bebidas fermentadas de extrato de soja verde a 5 °C. 

Tabela 10: Contagem de Streptococcus thermophilus, durante o armazenamento das bebidas 
fermentadas produzidas com soja verde importada a 5 °C. 

Médias com letras maiúsculas diferentes, na mesma coluna, apresentam diferença significativa; 
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma linha, apresentam diferença significativa 
(p<0,05). 

Tabela 11: Contagem de Lactobacillus acidophilus La - 5, durante o armazenamento das bebidas 
fermentadas produzidas com soja verde importada a 5 °C. 

Médias com letras maiúsculas diferentes, na mesma coluna, apresentam diferença significativa; 
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma linha, apresentam diferença significativa 
(p<0,05). 

 

Tempo (dias) 

log UFC / mL 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina de Chicória 

D 

Inulina de Agave 

1 7,5 ± 0,4
A a

 7,9 ± 0,4
A a

 8,0 ± 0,3
A a

 7,9 ± 0,3
A a

 

8 7,5 ± 0,4
A a

 7,7 ± 0,2
AB a

 7,9 ± 0,3
A a

 7,8 ± 0,2
A a

 

15 7,4 ± 0,5
A a

 7,4 ± 0,3
ABCa

 7,4 ± 0,5
AB a

 7,5 ± 0,2
AB a

 

22 7,1 ± 0,6
A a

 6,5 ± 0,5
BC a

 6,8 ± 0,5
AB a

 6,5 ± 0,1
AB a

 

29 7,4 ± 0,1
A a

 6,2 ± 0,7
C a

 6,5 ± 0,3
B a

 6,2 ± 0,3
B a

 

Tempo (dias) 

log UFC / mL 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina de Chicória 

D 

Inulina de Agave 

1 7,24 ± 0,04
A a

 6,9 ± 0,2
A a

 6,8 ± 0,2
A a

 6,9 ± 0,3
A a

 

8 7,2 ± 0,1
A a

 6,9 ± 0,2
A a

 6,6 ± 0,5
A a

 6,9 ± 0,3
A a

 

15 7,2 ± 0,1
A a

 6,9 ± 0,2
A a

 6,86 ± 0,01
A a

 6,8 ± 0,2
A a

 

22 7,1 ± 0,1
A a

 6,8 ± 0,2
A a

 6,8 ± 0,1
A a

 6,7 ± 0,4
A a

 

29 6,9 ± 0,1
A a

 6,7 ± 0,3
A a

 6,83 ± 0,01
A a

 6,7 ± 0,3
A a
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Tabela 12: Contagem de Bifidobacterium animalis Bb - 12, durante o armazenamento das bebidas 
fermentadas produzidas com soja verde importada a 5 °C. 

Médias com letras maiúsculas diferentes, na mesma coluna, apresentam diferença significativa; 
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma linha, apresentam diferença significativa 
(p<0,05). 

A contagem inicial de S. thermophilus não diferiu significativamente (p > 0,05) nas diferentes 

bebidas avaliadas, variando de 7,5 a 8,0 log UFC/mL. Durante os 29 dias de armazenamento, 

nas bebidas contendo prebióticos a contagem de S. thermophilus diminuiu 

significativamente (p < 0,05), em torno de 1,6 log, enquanto na bebida sem prebiótico a 

população se manteve constante (tabela 10).  

Um dos principais fatores para sobrevivência dos microrganismos nos alimentos é o pH. No 

presente estudo, durante o armazenamento, as bebidas com prebióticos apresentaram pH 

inferior (em torno de 4,6) ao da bebida controle, sem prebiótico, (5,2), o que poderia 

explicar a maior redução da população do microrganismo durante o armazenamento. 

As bebidas fermentadas com e sem prebiótico apresentaram uma contagem inicial de 

Lactobacillus acidophilus de cerca de 7,0 log UFC/mL, não havendo diferença significativa 

(p > 0,05) entre os quatro tratamentos (tabela 11). Ao longo dos 29 dias de armazenamento 

a redução na população do microrganismo, nas diferentes bebidas, não foi significativa 

(p < 0,05).  

Para a população de Bifidobacterium animalis também não houve diferença significativa 

entre os tratamentos. A contagem do microrganismo se manteve constante em 8,0 log 

UFC/mL durante todo o período de armazenamento, nas bebidas com e sem prebiótico 

(tabela 12).  

Tempo (dias) 

log UFC / mL 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina de Chicória 

D 

Inulina de Agave 

1 8,1 ± 0,3
A a

 8,0 ± 0,3
A a

 7,9 ± 0,1
A a

 7,9 ± 0,4
A a

 

8 8,1 ± 0,2
A a

 8,2 ± 0,5
A a

 7,7 ± 0,2
A a

 7,9 ± 0,3
A a

 

15 8,1 ±0,4
A a

 8,0 ± 0,4
A a

 7,8 ± 0,1
A a

 7,9 ± 0,2
A a

 

22 8,0 ±0,4
A a

 7,9 ± 0,5
A a

 7,8 ± 0,2
A a

 7,62 ± 0,01
A a

 

29 8,2 ± 0,4
A a

 7,5 ± 0,3
A a

 7,7 ± 0,1
A a

 7,7 ± 0,3
A a
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Outros autores também avaliaram adição de prebióticos na sobrevivência de 

microrganismos probióticos em bebidas fermentadas de soja durante o armazenamento e 

pela passagem no trato gastrointestinal. No trabalho realizado por Bedani et al. (2013) a 

adição de inulina não influenciou a população de B. animalis e L. acidophilus durante o 

armazenamento, nem na simulação in vitro da passagem pelo trato gastrointestina. Por 

outro lado, Bianchi et al. (2014) reportaram que a adição de FOS beneficiou a sobrevivência 

de Lactobacillus casei durante a simulação in vitro da passagem pelo trato gastrointestinal  

Uma possível explicação para o fato das populações de B. animalis e L. acidophilus não 

terem sido influenciadas pela adição de FOS ou inulna pode ser a composição do extrato de 

soja verde, uma vez que a soja verde possui maiores teores de carboidratos, como sacarose, 

glicose e frutose, em relação à soja madura. Os microrganismos provavelmente consumiram 

estes açúcares, que são mais fáceis de serem metabolizados devido a sua estrutura 

molecular, do que carboidratos  complexos como as fibras. 

3.3 BEBIDA FERMENTADA PRODUZIDA COM SOJA VERDE – BRS 232 

3.3.1 EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE 

A composição centesimal do extrato hidrossolúvel de soja verde produzido com soja verde 

BRS 232 está apresentada na tabela 13  

 

Tabela 13: Composição centesimal do extrato 
hidrossolúvel de soja verde produzido com soja 
verde BRS 232 em base úmida. 

 

 

 

 

 

Constituinte (g/100 g) 

Proteínas 2,6 ± 0,1 

Lipídeos 2,1 ± 0,2 

Cinzas 0,55 ± 0,07 

Sólidos Totais 7,3 ± 0,4 

Carboidratos 2,1 
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Embora o teor proteico do extrato hidrossolúvel de soja verde não tenha atingido o mínimo 

de 3% estabelecidos pela legislação, o termo “alimento com soja” ainda poderia ser 

utilizado, pois são utilizados os grãos in natura para a produção das bebidas, que são 

considerados fonte de proteína de soja (ANVISA, 2000). 

Maia et al. (2006) avaliaram a composição centesimal de extrato hidrossolúvel de soja 

produzido com a variedade Foscarim e de bebidas comerciais. Os teores de proteína 

apresentados variaram entre 2,79% e 3,31%, ligeiramente superiores ao do extrato 

hidrossolúvel de soja verde produzido com a variedade nacional no presente trabalho. 

3.3.2 FERMENTAÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA VERDE 

A variação do pH e o teor de ácido lático e acético durante o processo de fermentação do 

extrato hidrossolúvel de soja verde produzido com soja verde nacional, contendo diferentes 

prebióticos, estão apresentados nas figuras 9 e 10: 

Figura 9: pH do extrato hidrossolúvel de soja verde BRS 232 durante o processo de fermentação. 

(A) Sem prebiótico, (B) FOS, (C) Inulina de Chicória, (D) Inulina + FOS 
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Figura 10: Teor de ácidos orgânicos nas bebidas fermentadas produzidas com soja verde BRS 232. 

 
(A) Sem prebiótico, (B) FOS, (C) Inulina de Chicória, (D) Inulina + FOS 

 

O pH das bebidas fermentadas atingiu 4,8 em 3,2 ± 0,2 h, não apresentando diferença 

significativa entre os tratamentos avaliados (p > 0,05). Após a fermentação do extrato 

hidrossolúvel de soja verde os teores de ácido lático e ácido acético aumentaram 

significativamente (p < 0,05). Entretanto, a bebida fermentada adicionada somente de FOS 

apresentou menor teor de ácido lático (p < 0,05), 1,79 ± 0,04 g/L, em relação a bebida sem 

prebióticos, 2,1 ± 0,1 g/L. Por outro lado, o teor ácido acético não apresentou diferença 

significativa (p > 0,05) entre os tratamentos avaliados, ficando em torno de 0,49 ± 0,04 g/L.  

No estudo de Donkor et al. (2006), não houve diferença significativa no teor de ácido lático e 

de ácido acético entre os leites fermentados  produzidos somente com bactérias de iogurte, 

ou em conjunto com microrganismos probióticos, indicando que S. thermophilus e 

L. delbruekii ssp. bulgaricus produzem grande parte dos ácidos orgânicos durante a 

fermentação.  
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Champagne et al. (2009) compararam a fermentação de leite e extrato hidrossolúvel de soja 

por Streptococcus thermophilus (ST5) isoladamente ou em conjunto com Lactobacillus 

helveticus (R0052) ou Bifidobacterium longum (R0175). O pH reduziu mais rapidamente na 

bebida de soja do que no leite, segundo os autores, provavelmente pela menor capacidade 

de tamponamento do extrato hidrossolúvel de soja em comparação com o leite. Além disso, 

reportaram que foram necessárias em torno de 10 horas de fermentação para o extrato 

hidrossolúvel de soja atingir pH 4,5. Por outro lado, no estudo realizado por Farnworth et al. 

(2007) foram necessárias em torno de 7 horas para fermentar o extrato hidrossolúvel de soja 

por bactérias de iogurte e/ou probióticas 

Os teores de estaquiose e rafinose no extrato hidrossolúvel de soja verde e na bebida 

fermentada sem adição de prebiótico estão apresentados na figura 11. A análise de 

oligossacarídeos não foi realizada nas bebidas fermentadas com prebióticos, pois através da 

análise dos cromatogramas observou-se que o tempo de retenção destes era próximo ao da 

estaquiose e rafinose, causando interferência nos resultados. 

Figura 11: Teor de oligossacarídeos no extrato hidrossolúvel de soja verde e na bebida fermentada 
sem adição de prebiótico produzidos com soja verde BRS 232. 

BF – T14) Bebida fermentada com 14 dias de armazenamento, BF – T21) Bebida fermentada com 
21 dias de armazenamento, BF – T28) Bebida fermentada com 28 dias de armazenamento 
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Observa-se na figura 11 que o teor de estaquiose foi reduzido em 0,15 g/L após a 

fermentação do extrato hidrossolúvel de soja verde (p < 0,05). Durante o período de 

armazenamento os teores de estaquiose não diferiram significativamente (p > 0,05), 

mantendo-se em torno de 0,48 g/L. Os resultados se assemelham com o estudo realizado 

por Champagne et al. (2009), no qual a fermentação de extrato de hidrossolúvel de soja por 

culturas mistas de Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium longum reduziu o teor de 

estaquiose em torno de 0,1 g/L.  

O teor de rafinose no extrato de soja foi reduzido significativamente (p < 0,05) de 0,38 g/L 

para 0,21 g/L  bebida fermentada com 14 dias de armazenamento. Durante os 28 dias de 

armazenamento da bebida fermentada o teor de rafinose não sofreu alteração significativa 

(p > 0,05).  

Hou et al. (2000) avaliaram a mudança no perfil de açúcares durante a fermentação de 

extrato hidrossolúvel de soja por Bifidobacterium infantis (CCRC 14633) e 

Bifidobacterium longum (B6). Após 12 horas de fermentação os teores de rafinose e 

estaquiose reduziram em torno de 9,4% e 13,4 % respectivamente, em contraste com o 

presente trabalho em que o teor de estaquiose e rafinose foram reduzidos em 24 % e 50 % 

respectivamente. Pode-se concluir que a fermentação do extrato hidrossolúvel de soja pode 

reduzir os teores desses oligossacarídeos, oferecendo um produto com menor probabilidade 

de causar transtornos gastrointestinais. 

Na tabela 14, estão apresentados os valores de pH das bebidas fermentadas durante o 

armazenamento a 5 °C.  
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Tabela 14: Valores de pH das bebidas fermentadas produzidas com soja verde nacional durante o 
armazenamento a 5°C. 

Tempo 
(dias) 

Bebidas 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina 

D 

FOS + Inulina 

1 4,56 ± 0,12 4,56 ± 0,11 4,54 ± 0,11 4,53 ± 0,10 

4 4,49 ± 0,07 4,48 ± 0,08 4,44 ± 0,06 4,43 ± 0,11 

7 4,45 ± 0,05 4,43 ± 0,16 4,35 ± 0,15 4,36 ± 0,08 

14 4,50 ± 0,03 4,49 ± 0,08 4,40 ± 0,05 4,39 ± 0,07 

21 4,47 ± 0,02 4,47 ± 0,10 4,36 ± 0,06 4,37 ± 0,04 

28 4,48 ± 0,05 4,46 ± 0,09 4,40 ± 0,06 4,42 ± 0,04 

 

Na tabela 15, está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para os valores de pH das 

bebidas durante o armazenamento a 5 °C. 

Tabela 15: ANOVA para os valores de pH das bebidas fermentadas produzidas 
com soja verde nacional durante o armazenamento a 5 °C 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Soma 
Quadrática 

Média 
Quadrática 

F P 

Blocos 2 0,1631 0,0816 20,37 0,000 

FOS 1 0,00005 0,00005 0,01 0,912 

Inulina 1 0,0748 0,0748 18,67 0,000 

Tempo 5 0,1558 0,0312 7,78 0,000 

FOS*Inulina 1 0,0020 0,0020 0,50 0,483 

FOS*tempo 5 0,0019 0,0004 0,09 0,993 

Inulina*tempo 5 0,0107 0,0021 0,53 0,750 

FOS*Inulina*tempo 5 0,0022 0,0004 0,11 0,990 

Erro 46 0,1842 0,0040   

Total 71 0,5946    

 

Nas figuras 12 e 13, está representado o efeito do tempo de armazenamento e da inulina 

(fatores significativos, p < 0,05), respectivamente, no pH das bebidas fermentadas. 
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Figura 12: pH em função do tempo de armazenamento das bebidas fermentadas de 
soja verde (média de todos os tratamentos). 

 

Figura 13: pH em função da concentração de inulina nas bebidas fermentadas de soja 
verde (média dos valores de pH durante o armazenamento). 

 

Embora o tempo de armazenamento tenha apresentado influencia significativa (p < 0,05) 

sobre o pH, observa-se uma maior redução do pH nos primeiros 4 dias de armazenamento, 

em torno de 0,1 unidades (Figura 12). 
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A pós - acidificação está relacionada ao metabolismo dos microrganismos. A pequena, 

porém significativa (p < 0,05), redução do pH durante o armazenamento a 5 °C está 

relacionada à menor atividade dos microrganismos nesta temperatura (MISHRA & MISHRA, 

2013). 

As bebidas com inulina apresentaram valores de pH menores, 0,07 unidades em média, em 

relação às bebidas sem adição deste prebióticos (p < 0,05). Entretanto, não houve interação 

significativa (p > 0,05) com o tempo de armazenamento. No estudo reportado por Oliveira et 

al. (2012), a fermentação de leite por S. thermophilus e/ou B. lactis foi mais rápida em até 

49,2% com adição de inulina, indicando que o prebiótico pode estimular o metabolismo 

destes microrganismos. Por outro lado, Bedani et al. (2013) relataram que adição de inulina 

resultou em um produto de soja com valores maiores de pH em relação ao sem adição do 

prebiótico, indicando que a adição de inulina não favoreceu a multiplicação dos 

microrganismos. 

Na tabela 16, estão apresentados os teores de ácido lático nas bebidas fermentadas durante 

o armazenamento a 5 °C.  

Tabela 16: Teor de ácido lático (g/L) nas bebidas fermentadas produzidas com soja verde nacional 
durante o armazenamento a 5°C. 

Tempo 
(dias) 

Bebidas 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina 

D 

FOS + Inulina 

1 2,09 ± 0,13 1,79 ± 0,04 2,03 ± 0,07 2,13 ± 0,06 

4 2,18 ± 0,01 2,01 ± 0,05 2,36 ± 0,12 2,23 ± 0,11 

7 2,06 ± 0,04 2,05 ± 0,03 2,41 ± 0,10 2,33 ± 0,07 

14 2,15 ± 0,12 2,08 ± 0,06 2,75 ± 0,06 2,33 ± 0,02 

21 2,24 ± 0,06 2,12 ± 0,06 2,62 ± 0,09 2,38 ± 0,09 

28 2,24 ± 0,03 2,37 ± 0,03 2,59 ± 0,12 2,42 ± 0,07 

Na tabela 17, está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para os teores de ácido lático 

nas bebidas durante o armazenamento a 5 °C. 



61 
 

Tabela 17: ANOVA para os teores de ácido lático nas bebidas fermentadas 
produzidas com soja verde nacional durante o armazenamento a 5 °C 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Soma 
Quadrática 

Média 
Quadrática 

F P 

Blocos 2 0,0965 0,0483 2,53 0,091 

FOS 1 0,1144 0,1144 5,98 0,018 

Inulina 1 1,0606 1,0606 55,50 0,000 

Tempo 5 0,9425 0,1885 9,86 0,000 

FOS*Inulina 1 0,0725 0,0725 3,79 0,058 

FOS*tempo 5 0,0873 0,0175 0,91 0,481 

Inulina*tempo 5 0,1148 0,0230 1,20 0,324 

FOS*Inulina*tempo 5 0,2140 0,0428 2,24 0,066 

Erro 46 0,8791 0,0191   

Total 71 3,5816    

Nas figuras 14, 15 e 16, estão representados os efeitos dos fatores que apresentaram 

influência significativa no teor de ácido lático das bebidas fermentadas durante o 

armazenamento a 5 °C. 

Figura 14: Concentração de ácido lático em função do tempo de armazenamento 
(média de todos os tratamentos). 
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Figura 15: Concentração de ácido lático em função da concentração de FOS na bebida 
de soja fermentada (média dos valores durante o período de armazenamento). 

 

 
Figura 16: Concentração de ácido lático em função da concentração de inulina na 
bebida de soja fermentada (média dos valores durante o período de armazenamento). 
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Para todos os tratamentos, o teor de acido lático aumentou significativamente (p < 0,05) 

durante os 28 dias de armazenamento a 5 °C (Figura 14). A adição de FOS ocasionou uma 

redução na produção de ácido lático, em média 0,1 g/L (Figura 15). Por outro lado, a adição 

de inulina aumentou a produção de ácido lático durante o armazenamento, em média 0,25 

g/L (Figura 16). Este resultado explica o fato das bebidas com inulina apresentarem menores 

valores de pH durante o armazenamento. Não foi verificada interação significativa (p > 0,05) 

entre os fatores avaliados.  

Na tabela 18, estão apresentados os teores de ácido acético nas bebidas fermentadas 

durante o armazenamento a 5 °C.  

Tabela 18: Teor de ácido acético (g/L) nas bebidas fermentadas produzidas com soja verde nacional 
durante o armazenamento a 5°C. 

Tempo 
(dias) 

Bebidas 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina 

D 

FOS + Inulina 

1 0,55 ± 0,04 0,43 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,47 ± 0,02 

4 0,46 ± 0,03 0,41 ± 0,02 0,48 ± 0,01 0,40 ± 0,01 

7 0,44 ± 0,00 0,40 ± 0,01 0,42 ± 0,03 0,40 ± 0,02 

14 0,54 ± 0,02 0,41 ± 0,02 0,53 ± 0,01 0,40 ± 0,05 

21 0,60 ± 0,02 0,47 ± 0,04 0,46 ± 0,03 0,40 ± 0,03 

28 0,58 ± 0,00 0,51 ± 0,02 0,45 ± 0,02 0,37 ± 0,01 

Na tabela 19, está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para os teores de ácido 

acético nas bebidas durante o armazenamento a 5 °C. 
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Tabela 19: ANOVA para os teores de ácido acético nas bebidas fermentadas 
produzidas com soja verde nacional durante o armazenamento a 5 °C 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Soma 
Quadrática 

Média 
Quadrática 

F P 

Blocos 2 0,0300 0,0150 4,03 0,024 

FOS 1 0,0472 0,0472 12,70 0,001 

Inulina 1 0,0225 0,0225 6,05 0,018 

Tempo 5 0,0132 0,0026 0,71 0,617 

FOS*Inulina 1 0,0045 0,0045 1,22 0,274 

FOS*tempo 5 0,0041 0,0008 0,22 0,952 

Inulina*tempo 5 0,0034 0,0007 0,18 0,967 

FOS*Inulina*tempo 5 0,0079 0,0016 0,43 0,827 

Erro 46 0,1709 0,0037   

Total 71 0,3037    

Nas figuras 17 e 18, estão representados os efeitos dos fatores que apresentaram influência 

significativa no teor de ácido acético das bebidas fermentadas durante o armazenamento a 

5 °C. 

Figura 17: Concentração de ácido acético em função da concentração de FOS na 
bebida de soja fermentada (média dos valores durante o período de armazenamento). 
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Figura 18: Concentração de ácido acético em função da concentração de inulina na 
bebida de soja fermentada (média dos valores durante o período de armazenamento). 

 
 

Para nenhum dos tratamentos avaliados o tempo de armazenamento influenciou o teor de 

ácido acético nas bebidas (p > 0,05). Entretanto, as bebidas com adição de FOS e/ou inulina 

apresentaram, de modo geral, menores concentrações de ácido acético em comparação a 

bebida sem os prebióticos (Figuras 17 e 18). A menor produção de ácido acético poderia ser 

explicada pela menor atividade de Bifidobacterium animalis, cujo metabolismo de 

carboidratos gera ácido acético e lático na proporção molar de 3:2 (Wang et al., 2003). 

Embora a influência dos prebióticos tenha sido significativa (p < 0,05) as variações 

observadas nos teores de ácido acético foram inferiores a 0,05 g/L, o que representa pouca 

importância prática. 
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Os resultados são similares ao encontrado por Donkor et al. (2006), que compararam a 

produção de ácidos orgânicos e a sobrevivência de bactérias de iogurte e probióticas em 

leite fermentado durante os 28 dias de armazenamento a 4 °C. Assim como no presente 

trabalho, o teor de ácido lático aumentou e o teor de ácido acético permaneceu constante 

durante o período de estocagem. Segundo os autores, não houve diferença nos teores de 

ácido lático e acético entre as bebidas fermentadas somente por 

Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus (Lbl 466) e Streptococcus thermophilus (Stl 342) em 

comparação com as bebidas fermentadas em conjunto com bactérias probióticas, indicando 

que a maior parte dos ácidos orgânicos foram produzidos pelas bactérias de iogurte. 

Na tabela 20 estão apresentadas as contagens de Streptococcus thermophilus durante o 

armazenamento das bebidas a 5 °C. 

Tabela 20: Contagem de Streptococcus thermophilus, durante o armazenamento das bebidas 
fermentadas produzidas com soja verde nacional a 5 °C. 

Tempo 

log UFC / mL 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina 

D 

FOS + Inulina 

1 8,22 ± 0,13 8,16 ± 0,06 8,13 ± 0,05 8,18 ± 0,03 

4 8,23 ± 0,04 8,21 ± 0,06 8,26 ± 0,14 8,18 ± 0,14 

7 8,16 ± 0,04 8,11 ± 0,10 8,15 ± 0,08 8,22 ± 0,10 

14 8,16 ± 0,04 8,26 ± 0,11 8,16 ± 0,20 8,20 ± 0,19 

21 8,13 ± 0,07 8,12 ± 0,10 8,07 ± 0,19 8,06 ± 0,04 

28 7,90 ± 0,10 7,90 ± 0,13 8,04 ± 0,13 8,03 ± 0,18 

 

Na tabela 21, está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para a população de 

Streptococcus thermophilus nas bebidas durante o armazenamento a 5 °C. 



67 
 

Tabela 21: ANOVA para a população de Streptococcus thermophilus nas 
bebidas fermentadas produzidas com soja verde nacional durante o 
armazenamento a 5 °C 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Soma 
Quadrática 

Média 
Quadrática 

F P 

Blocos 2 0,1573 0,0769 7,77 0,001 

FOS 1 0,0000 0,0002 0,02 0,879 

Inulina 1 0,0009 0,0028 0,29 0,594 

Tempo 5 0,4927 0,0890 8,98 0,000 

FOS*Inulina 1 0,0018 0,0013 0,13 0,717 

FOS*tempo 5 0,0167 0,0036 0,36 0,873 

Inulina*tempo 5 0,0694 0,0136 1,37 0,253 

FOS*Inulina*tempo 5 0,0211 0,0042 0,43 0,827 

Erro 43 0,4259 0,0099   

Total 68 6,8693    

Observa-se na tabela 21 que os prebióticos FOS e inulina não apresentaram influência 

significativa (p > 0,05) na sobrevivência de S. thermophilus. Por outro lado, durante o 

armazenamento houve redução significativa (p < 0,05) na contagem do microrganismo nas 

bebidas fermentas. Na figura 19, está representado o efeito do tempo de armazenamento 

na população de Streptococcus thermophilus. 

Figura 19: Contagem de Streptococcus thermophilus em função do tempo de 
armazenamento (média de todos os tratamentos). 
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Embora não tenha havido diferença significativa na população de 

Streptococcus thermophilus entre os tratamentos (p > 0,05), para todas as bebidas avaliadas 

a população do microrganismo reduziu ligeiramente, em torno de 0,2 log de UFC/mL após 28 

dias de armazenamento a 5 °C (p < 0,05). Este resultado mostra que o extrato de soja verde 

é também um meio adequado para a sobrevivência da bactéria que é utilizada normalmente 

na produção de iogurte e leites fermentados. Não foi verificada interação significativa 

(p > 0,05) entre os fatores avaliados. 

Na tabela 22 estão apresentadas as contagens de Lactobacillus acidophilus La - 5 durante o 

armazenamento das bebidas a 5 °C. 

Tabela 22: Contagem de Lactobacillus acidophilus La - 5, durante o armazenamento das bebidas 
fermentadas produzidas com soja verde nacional a 5 °C. 

Tempo 

log UFC / mL 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina 

D 

FOS + Inulina 

1 7,56 ± 0,26 7,38 ± 0,19 7,35 ± 0,19 7,30 ± 0,16 

4 7,55 ± 0,24 7,39 ± 0,13 7,38 ± 0,09 7,30 ± 0,14 

7 7,37 ± 0,09 7,29 ± 0,18 7,32 ± 0,15 7,18 ± 0,07 

14 7,17 ± 0,14 6,98 ± 0,27 6,94 ± 0,16 6,85 ± 0,18 

21 7,02 ± 0,18 6,24 ± 0,07 6,20 ± 0,02 6,20 ± 0,47 

28 6,18 ± 0,28 6,05 ± 0,35 5,63 ± 0,29 6,42 ± 0,08 

 

Na tabela 23, está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para a população de 

Lactobacillus acidophilus La - 5 nas bebidas durante o armazenamento a 5 °C. Apresentaram 

influência significativa (p < 0,05) na sobrevivência do microrganismo, os prebióticos, FOS e 

inulina, e o tempo de armazenamento. Foi observada interação significativa entre FOS e 

inuina, e FOS e tempo. 
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Tabela 23: ANOVA para a população de Lactobacillus acidophilus La – 5 nas 
bebidas fermentadas produzidas com soja verde nacional durante o 
armazenamento a 5 °C 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Soma 
Quadrática 

Média 
Quadrática 

F P 

Blocos 2 0,9683 0,4096 15,08 0,000 

FOS 1 0,1956 0,1147 4,22 0,046 

Inulina 1 0,5284 0,5174 19,04 0,000 

Tempo 5 16,4173 3,2751 120,54 0,000 

FOS*Inulina 1 0,3317 0,40991 15,09 0,000 

FOS*tempo 5 0,5053 0,1325 4,88 0,001 

Inulina*tempo 5 0,3120 0,0449 1,65 0,167 

FOS*Inulina*tempo 5 0,4289 0,0858 3,16 0,017 

Erro 42 1,1411 0,0272   

Total 67 20,8286    

 

Na figura 20 está representados o efeito do tempo de armazenamento na contagem de  

L. acidophilus nas bebidas fermentadas. Na figura 21 está representado o efeito dos 

prebióticos FOS e inulina na contagem de L. acidophilus nas bebidas fermentadas (interação 

entre os fatores). 

Figura 20: Contagem de L. acidophilus em função do tempo de armazenamento (média 
de todos os tratamentos). 
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Figura 21: Contagem de L. acidophilus em função da concentração de inulina, nas 
bebidas com e sem FOS (valores médios ao longo do tempo de armazenamento). 

 

Para todos os tratamentos avaliados a população de Lactobacillus acidophilus La – 5 nas 

bebidas fermentadas diminuiu significativamente (p < 0,05) ao longo do tempo de 

armazenamento, em média a redução foi de 1,4 log UFC/mL (Figura 20). A adição de FOS e 

inulina no extrato de soja verde teve uma influência pequena, mas significativa (p < 0,05) na 

contagem de L. acidophilus nas bebidas fermentadas. Conforme se observa na figura 21 a 

maior contagem de L. acidophilus é obtida na bebida sem prebiótico, em média 

7,15 log UFC/mL, enquanto nas bebidas com prebióticos a contagem média do 

microrganismo durante o armazenamento da bebida ficou em torno de 6,9 log UFC/mL.  

Na tabela 24 a seguir estão apresentadas as contagens de Bifidobacterium animalis Bb - 12 

durante o armazenamento das bebidas a 5 °C. 
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Tabela 24: Contagem de Bifidobacterium animalis Bb - 12, durante o armazenamento das bebidas 
fermentadas produzidas com soja verde nacional a 5 °C. 

Tempo 

log UFC / mL 

A 

Sem prebiótico 

B 

FOS 

C 

Inulina 

D 

FOS + Inulina 

1 8,59 ± 0,17 8,50 ± 0,09 8,50 ± 0,08 8,49 ± 0,08 

4 8,48 ± 0,01 8,49 ± 0,07 8,31 ± 0,27 8,39 ± 0,03 

7 8,34 ± 0,13 8,39 ± 0,07 8,44 ± 0,01 8,51 ± 0,07 

14 8,13 ± 0,06 8,28 ± 0,12 8,47 ± 0,05 8,47 ± 0,09 

21 8,34 ± 0,03 8,25 ± 0,19 8,25 ± 0,23 8,21 ± 0,24 

28 8,30 ± 0,05 8,33 ± 0,14 8,44 ± 0,11 8,00 ± 0,15 

 

Na tabela 25 a seguir, está apresentada a Análise de Variância (ANOVA) para a população de 

Bifidobacterium animalis Bb - 12 nas bebidas durante o armazenamento a 5 °C. Verificou-se 

que apenas o tempo de armazenamento apresentou efeito significativo (p < 0,05) na 

sobrevivência de Bifidobacterium. A interação entre inulina e tempo também mostrou ser 

significativa (p < 0,05). 

Tabela 25: ANOVA para a população de Bifidobacterium animalis Bb - 12 nas 
bebidas fermentadas produzidas com soja verde nacional durante o 
armazenamento a 5 °C 

Fonte de Variação Graus de 
Liberdade 

Soma 
Quadrática 

Média 
Quadrática 

F P 

Blocos 2 0,0662 0,0376 2,91 0,067 

FOS 1 0,0092 0,0040 0,31 0,583 

Inulina 1 0,0003 0,0002 0,02 0,895 

Tempo 5 0,5591 0,1176 9,12 0,000 

FOS*Inulina 1 0,0175 0,0143 1,11 0,300 

FOS*tempo 5 0,1206 0,0292 2,26 0,069 

Inulina*tempo 5 0,3356 0,0648 5,02 0,001 

FOS*Inulina*tempo 5 0,1390 0,0278 2,16 0,081 

Erro 36 0,4642 0,0129   

Total 61 1,7116    

 

Na figura 22, está representada concentração de Bifidobacterium em função do tempo de 

armazenamento, considerando-se a média das contagens em todos os tratamentos. 
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Figura 22: Contagem de Bifidobacterium animalis Bb – 12 nas bebidas de soja  verde 
fermentada em função do tempo de armazenamento (média de todos os 
tratamentos). 

 

A adição de prebióticos não influenciou significativamente (p > 0,05) a população de 

Bifidobacterium animalis Bb – 12, quando comparado à bebida sem FOS e/ou inulina. 

Entretanto, para todos os tratamentos avaliados, após 28 dias de armazenamento houve 

uma redução de 0,3 log de UFC/mL, em média ( p < 0,05) (Figura 22). Ao final de 28 dias de 

estocagem em refrigeração das bebidas fermentadas de soja verde a contagem de 

Bifidobacterium permaneceu acima de 108 UFC/mL, indicando que o extrato de soja verde é 

um meio adequado para a manutenção da viabilidade da bactéria. Embora tenha havido 

interação significativa (p < 0,05) entre inulina e o tempo de armazenamento, a diferença nas 

contagens nas bebidas com e sem inulina foi inferior a 0,1 log UFC/mL, em média, durante 

todo o período de armazenamento. 

Os resultados apresentados estão de acordo com o estudo de Bedani et al. (2013), no qual 

reportaram que a adição de inulina não apresentou influência significativa na população de 

Bifidobacterium animalis Bb – 12 e de Lactobacillus acidophilus La – 5 em um alimento 

fermentado à base de soja. Entretanto, diferente do que ocorreu no presente estudo, a 

população de Streptococcus thermophillus não sofreu redução ao longo dos 28 dias de 

armazenamento. 
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Segundo Evangelista et al. (2012), a adição de FOS na fermentação de extrato hidrossolúvel 

de soja não contribuiu significativamente para a multiplicação de bactérias probióticas e de 

iogurte. Os autores ressaltaram que a utilização de FOS pelos microrganismos aumentou a 

produção de ácido lático e ácido acético durante a fermentação, reduzindo o pH das bebidas 

rapidamente e diminuindo a taxa de multiplicação dos mesmos. No presente estudo, as 

bebidas com adição de inulina apresentaram maior produção de ácido lático e menor pH, 

entretanto apenas L. acidophilus  apresentou menores contagens nas bebidas com o 

prebiótico. 

Yeo & Liong (2010) avaliaram a população de diferentes cepas de bifidobacterias e 

lactobacilos em extrato hidrossolúvel de soja com e sem adição de FOS e inulina. A reação à 

adição de prebióticos dependeu da cepa utilizada. Por exemplo, para 

Lactobacillus acidophilus FTDC 8033, a adição de inulina e FOS favoreceu a multiplicação dos 

microrganismos, enquanto que para Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 não houve 

diferença na população entre os tratamentos. Por outro lado, tanto para o 

Bifidobacterium longum FTDC 8643 quanto para Bifidobacterium FTD8943, embora a 

população tenha sido ligeiramente superior com a adição dos prebióticos, essa influência 

não foi significativa, assim como no presente estudo a adição de FOS e/ou inulina não 

apresentaram influência na população de Bifidobacterium animalis Bb – 12. 
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4 CONCLUSÕES 

O extrato hidrossolúvel de soja verde mostrou grande potencial como base para o 

desenvolvimento de bebidas probióticas, pois em uma porção diária de 100 mL de bebida a 

população total de probióticos é superior a 1010 UFC, maior que o mínimo de 108 UFC para 

conferir os benefícios ao consumidor, independente da variedade do grão de soja verde 

utilizada. Além dissso, a fermentação do extrato hidrossolúvel de soja verde pelas bactérias 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus – La 5 e Bifidobacterium animalis –

 Bb 12 reduziu o teor dos oligossacarídeos estaquiose e rafinose, oferecendo um produto 

com melhor digestibilidade para o consumidor. 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INGREDIENTE 

PREBIÓTICO FRUTO-OLIGOSSACARÍDEO ORAFTI®P95 
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ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INGREDIENTE 

PREBIÓTICO INULINA DE CHICÓRIA ORAFTI®GR 

 

 



86 
 

 



87 
 

 

 



88 
 

ANEXO C – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INGREDIENTE 

PREBIÓTICO INULINA DE AGAVE BIOAGAVE™ 
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