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RESUMO 
 
DEZIDERIO, M. A. Desenvolvimento de bebida fermentada funcional de origem 
vegetal. 2019. f 91. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
 
Os alimentos funcionais têm conquistado o mercado consumidor em virtude dos 

notáveis benefícios que promovem a saúde. No atual cenário de crescente interesse 

por bebidas alternativas ao leite, o objetivo da presente pesquisa consistiu na 

elaboração de bebidas láticas fermentadas funcionais a base de aveia, amêndoas, 

soja, castanha-do-brasil e arroz, empregando-se as culturas de Bifidobacterium BB-

12, Lactobacillus acidophilus LA-5 e Streptococcus thermophilus.  Os extratos 

vegetais, com e sem suplementação com sacarose foram fermentados a 37 °C por 

12 horas. As bebidas elaboradas foram acondicionadas em garrafas de polietileno 

de alta densidade (PEAD) e estocados a 5°C na ausência de luz. Determinaram-se o 

pH, a acidez e a viabilidade das bactérias láticas após 1, 7, 15, 21 e 28 dias. 

Adicionalmente, determinou-se a composição centesimal das bebidas formuladas. 

Os valores de pH medidos no início e ao término da fermentação dos extratos 

variaram de 6,45 a 7,07 e de 4,10 a 4,97, respectivamente. Os índices de acidez, 

expressos em percentagem de ácido lático, variaram entre 0,01 e 0,06 g/100 mL no 

início e entre 0,02 e 0,33 g/100 mL ao final da fermentação. Os extratos fermentados 

apresentaram contagens de bactérias láticas acima dos valores mínimos 

estabelecidos pela legislação (106 UFC/mL) ao longo do estudo, para a maioria das 

amostras avaliadas. A suplementação com sacarose não interferiu na taxa de 

desenvolvimento das bactérias. Este estudo mostrou que a substituição total dos 

ingredientes lácteos por extratos vegetais hidrossolúveis é tecnologicamente viável, 

podendo disponibilizar ao consumidor uma bebida funcional sem conteúdo lácteo e 

com alta viabilidade probiótica. 

 
 
Palavras-chave: Bactérias láticas, probióticos, oleaginosas, cereais.  
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ABSTRACT 
 
DEZIDERIO, M. A. Development of plant-based functional fermented beverage. 
2019. f 91. Dissertation Master - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
 
Functional foods have conquered the consumer market because of their remarkable 

health benefits. In the current scenario of growing market interest in alternative 

beverages to milk, the present study targeted the development of functional 

fermented lactic beverages formulated with oats, almonds, soybeans, Brazil chestnut 

and rice. Bifidobacterium BB-12, Lactobacillus acidophilus LA-5 and Streptococcus 

thermophilus were used as probiotic cultures. Regular and sucrose supplemented 

plant-based extracts were fermented at 37 °C for 12 h. The end product was filled 

into high density polyethylene (HDPE) bottles and stored at 5 °C in the dark. 

Measurements of pH, acidity and viability of lactic acid bacteria after 1, 7, 15, 21 and 

28 days were carried out. Additionally, the centesimal composition was determined. 

The pH values measured in different plant-based beverages at the beginning of the 

fermentation ranged from 6.45 to 7.07, and from 4.10 to 4.97 at the end. The 

titratable acidity, expressed in lactic acid percentage, varied between 0.01 and 0.06 

g/100 mL at the beginning, and between 0.02 and 0.33 g/100 mL after 28 days. The 

fermented extracts achieved lactic bacteria counts greater than the minimum 

threshold value set by Brazilian Regulation (106 CFU/mL) throughout the study, for 

most samples. Sucrose supplementation did not affect the lactic bacteria growth. The 

findings of this study showed that dairy ingredient's replacement by water-soluble 

plant extracts is technologically feasible. This may provide a functional beverage to 

consumers with dairy ingredients free and high probiotic viability as well. 

 
Keywords: Lactic bacteria, probiotics, oilseeds, cereals. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

A conscientização da população em relação a dietas e hábitos saudáveis 

despertou uma notável e crescente demanda por novos produtos alimentícios. A 

adesão a este estilo de vida depende de uma alimentação saudável e da prática 

regular de exercícios físicos, promovendo a qualidade de vida, prevenção de 

doenças degenerativas como câncer, diabetes dentre outras enfermidades, e 

ampliando a expectativa de vida (SANTOS et al., 2011; RATHORE; SALMERÓN; 

PANDIELLA, 2012; PANGHAL et al., 2018). 

A Indústria de Alimentos, preocupada em atender as exigências do mercado 

consumidor, tem investido no desenvolvimento de alimentos nutritivos e funcionais. 

Esse melhoramento inclui a substituição de ingredientes, incorporação de nutrientes, 

e diminuição de fatores antinutricionais (GUTIERREZ; ZIBORDI; SOUZA, 2012). O 

termo antinutricional aplica-se a compostos endógenos de origem vegetal, que 

podem comprometer o valor nutricional do alimento, interferindo na digestão e na 

redução de aminoácidos essenciais e minerais (BENEVIDES et al., 2011).  

O mercado de alimentos e bebidas funcionais tem crescido 

consistentemente. Segundo Granato et al. (2018) a previsão de crescimento para 

ingredientes e suplementos probióticos foi de 36,7 bilhões em 2018 e US$ 48 

bilhões em 2019, com uma taxa anual de 6,2%. Estes dados demonstram que a 

Indústria Alimentícia está cada vez mais investindo e desenvolvendo produtos que 

melhor respondam aos anseios dos consumidores.  

O conceito de alimentos funcionais surgiu no Japão na década de 1980, 

estabelecendo-se em 1991. No Brasil, essa categoria foi regulamentada em 1999 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução nº 

18, de 30 de abril de 1999 (PRADO et al., 2008). Segundo Brasil (2009) “Alimentos 

funcionais são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, 

além de suas funções nutricionais básicas”. Atuam, por exemplo, na diminuição dos 

riscos do surgimento de doenças crônico-degenerativas. A incorporação de 

probióticos junto a bactérias ácido láticas convencionais visa um melhoramento em 

produtos já existentes. Os principais probióticos utilizados são do gênero 

Lactobacillus acidophilus e do gênero Bifidobacterium (GALLINA, 2011; PRADO et 

al., 2008).  
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Os produtos lácteos são a categoria com mais probióticos disponíveis no 

mercado. O desenvolvimento da funcionalidade em produtos lácteos consiste em 

modificar e/ou enriquecer a base original. Produtos lácteos com bactérias 

probióticas, produtos fermentados, como iogurte, leite fermentado e bebidas 

fermentadas de soro, compõem a grande parte dos alimentos contendo culturas 

probióticas (GRANATO et al., 2018).        

Os probióticos estão relacionados com a humanidade desde que ela começou 

a consumir alimentos fermentados. Eles podem ser definidos como micro-

organismos viáveis que, após a ingestão em determinada concentração, exercem 

um papel benéfico para a saúde além de seu valor nutritivo (PRADO et al., 2008). 

Para que os probióticos exerçam suas funções, um número elevado de células (106 a 

107 UFC/mL) deve estar viável até o momento do consumo. Outro requisito para ser 

considerado probiótico é ter a capacidade de resistir às condições do trato 

gastrointestinal humano (KANDYLIS et al., 2016; RATHORE; SALMERÓN; 

PANDIELLA, 2012). Porém, a população de probióticos pode variar de acordo com a 

cepa utilizada, ressaltando a importância da informação sobre os níveis de bactérias 

efetivas existentes no produto (MATIAS, 2011).  

Bactérias probióticas são disponibilizadas sob a forma de cápsulas, mas 

também podem ser adicionadas em alimentos fermentados, especialmente em 

lácteos. Entretanto, a possibilidade do uso de produtos vegetais como 

transportadores de probióticos também vem sendo investigada (KANDYLIS et al., 

2016). Cereais, frutas, nozes, grãos e legumes podem ser opções mais saudáveis 

para o desenvolvimento de novos produtos funcionais, uma vez que eles podem 

apresentar vantagens em relação aos produtos lácteos, tais como ausência de 

lactose, de proteínas potencialmente alergênicas e gorduras. Ademais, respondem à 

demanda do mercado por alternativas vegetarianas, restrições alimentares e 

ideologias (RATHORE; SALMERÓN; PANDIELLA, 2012; MÄKINEN et al., 2015; 

SHORI, 2016).  

Há uma grande variedade de bebidas vegetais fermentadas e não alcoólicas 

utilizando cereais como matérias-primas. Boza é um exemplo de bebida fermentada 

muito popular em países como Albânia, Bulgária, Turquia e Romênia, feita de 

centeio, milho, trigo e outros cereais misturados com açúcar. Pozol é uma bebida a 

base de milho consumida no México. Na Índia, a Anarshe é um fermentado de arroz 

(PRADO et al., 2008). No Brasil, recentemente, vem sendo consumido de modo 
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caseiro uma bebida chamada kefir, que é uma cultura microbiana constituída 

principalmente por bactérias láticas e leveduras (NOGUEIRA et al., 2016).  

O mercado alternativo de produtos não lácteos está em pleno 

desenvolvimento. A Packged Facts estima que o mercado americano de substituto 

de leite teria alcançado cifras próximas a US$1,7 bilhão em 2016. Produtos a base 

de soja ainda lideram o mercado, mas novas opções como coco, aveia e amêndoas 

estão ingressando neste negócio (MÄKINEN et al., 2015). Um estudo feito na 

Europa demonstrou que 15% dos consumidores evitam produtos lácteos por 

diversos fatores, dentre os quais estão estilo de vida vegetariana, alergias causadas 

pelo leite de vaca e intolerância a lactose (MÄKINEN et al., 2015). 

Segundo Shori (2016) “a preparação de bebidas vegetais fermentadas tem 

um grande potencial na elaboração de um novo produto funcional”. Frutas, hortaliças 

e cereais podem ser utilizadas como substratos para substituição da fonte láctea, 

porém estudos devem ser feitos para determinação de espécies apropriadas, 

viabilidade celular e a sobrevivência dos micro-organismos ao longo da estocagem, 

bem como a aceitabilidade sensorial (SHORI, 2016). 

Os produtos vegetais probióticos representam um grande potencial de 

crescimento para a Indústria de Alimentos podendo ser assim, explorados por meio 

do melhoramento dos novos ingredientes, processos e produtos. 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e a 

viabilidade de culturas mistas de bactérias láticas contendo Lactobacillus acidophilus 

LA-5, Bifidobacterium BB-12 e Streptococcus thermophilus, destinadas à elaboração 

de bebidas vegetais fermentadas com extratos de aveia, arroz, soja, castanha-do-

brasil e amêndoas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1 Bactérias  
 

As bactérias estão presentes no ar, na água, no solo, nos animais, nos 

vegetais e nos seres humanos. São causadoras de doenças, responsáveis pela 

deterioração de alimentos, mas também podem atuar favoravelmente na elaboração 

de muitos produtos alimentícios (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008). As bactérias são 

micro-organismos de estrutura simples quando comparadas com outros seres vivos, 

apresentam diferentes formas e tamanhos, com dimensões que variam de 0,2 µm a 

10 µm (CARVALHAL; ALTERTHUM, 2005). Possuem diferentes formas tais como 

bacilos (formato de bastão), cocos (esféricos) e os espirilos (formato de saca-rolhas 

ou curvados). São capazes de formar cadeias, pares ou outros agrupamentos 

característicos de cada espécie (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). São envolvidas 

por uma membrana celular que é constituída principalmente de um material 

complexo formado por carboidratos e proteínas conhecido como peptideoglicano, 

que envolve e protege a célula (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

As bactérias podem ou não se desenvolver na presença de oxigênio. Aquelas 

que necessitam de oxigênio são chamadas de aeróbias e as que não o requerem 

são denominadas de anaeróbias. No entanto, existem aquelas que se desenvolvem 

na ausência ou presença do oxigênio, as anaeróbias facultativas (GAVA; DA SILVA; 

FRIAS, 2008). O desenvolvimento bacteriano não depende somente do oxigênio, 

mas pode ser afetado por diversos fatores físicos e químicos, como apresentado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Fatores fundamentais para o crescimento bacteriano. 

Fatores físicos  Fatores químicos  

Temperatura Fontes de carbono, nitrogênio, enxofre, 
fósforo, oligoelementos, oxigênio. 
 

Pressão osmótica Fontes orgânicas de crescimento 
(vitaminas, aminoácidos, purinas, 
pirimidinas). 
 

pH --------------- 

Fonte: GAVA, J. A; DA SILVA, C. A. B; FRIAS, J, R. G. Tecnologia de alimentos: princípios e 
aplicações. São Paulo: Nobel, 2009. p. 94-105.    
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Quando as bactérias são submetidas a condições favoráveis, seu 

desenvolvimento é promissor, ocorrendo multiplicação das células, conduzida pela 

divisão de duas células a partir de uma célula mãe, processo denominado fissão 

binária (ENGELKIRK Paul, ENGELKIRK Janet, 2012; TORTORA, FUNKE, CASE, 

2012). 

As bactérias possuem estrutura translúcida, o que dificulta sua identificação 

por meio de microscopia. Para facilitar o reconhecimento de sua forma e arranjo, são 

submetidas à coloração, sendo as mais utilizadas “Gram” e “Ziehl-Neelsen” 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

O pioneiro da técnica de coloração foi Cristian Gram, que desenvolveu o 

método de coloração de Gram. Esse sistema permite a identificação de dois grupos 

bacterianos distintos: as Gram positivas e as Gram negativas, cuja diferença se dá 

pela cor adquirida. As bactérias Gram positivas adquirem a cor roxo azulado e as 

Gram negativas, coloração avermelhada. O fator que determina a coloração das 

bactérias é a composição química da sua parede celular (CARVALHAL; 

ALTERTHUM, 2005). As bactérias Gram positivas apresentam uma maior espessura 

de peptidioglicano em sua parede celular, o que dificulta a saída do corante. As 

Gram negativas possuem uma camada mais fina de peptidioglicano que permite o 

desbotamento da cor empregada (ENGELKIRK Paul; ENGELKIRK Janet, 2012; 

TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

A despeito do grande número de bactérias existentes na natureza, poucas 

são de interesse para a Tecnologia de Alimentos (FRANCO; LANNGRAF, 2008). 

Contudo, são essenciais para a produção e conservação de alguns tipos de 

alimentos, por meio de processos fermentativos (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008; 

GOLDONI José; GOLDONI Cristiano, 2008). 

 

2.1.1 Bactérias ácido láticas (BAL) 
 

As bactérias ácido láticas (BAL) são largamente utilizadas na produção de 

alimentos. Elas exercem uma função decisiva nos processos fermentativos, não 

apenas empregados para a conservação, mas também para conferir sabor, aroma e 

textura aos alimentos (HUERTAS, 2010). São agentes necessários na produção de 

bebidas lácteas, leites fermentados, queijos e até mesmo na fermentação de 

vegetais, entre outros produtos. Este grupo de bactérias é composto por diversos 
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gêneros, tais como Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, 

Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Paralactobacillus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, Weissella (BLANDINO et al., 2003; 

JAY; LOESSNER; GOLDEN, 2005; EMBRAPA, 2011). Possuem fisiologia uniforme, 

são Gram-positivas, microaerófilas, não esporuladas e catalase negativa. Alguns 

fatores podem afetar o seu desenvolvimento durante a fermentação, sendo a 

temperatura e os fatores nutricionais os mais relevantes para seu desenvolvimento 

(HUERTAS, 2010). As bactérias láticas podem se desenvolver em um pH limite de 

3,5 e em temperaturas na faixa mesofílica (30 – 35 ºC) e termofílica (40 – 50 ºC) 

(FORSYTHE, 2002). 

Os processos fermentativos podem ser regidos por bactérias, bolores, e/ou 

leveduras (RAY; BHUNIA, 2008). Em fermentações láticas, utilizam-se as bactérias 

láticas, chamadas desta maneira por gerarem uma grande quantidade do metabólito 

ácido lático, mas também produzem peróxido de hidrogênio, bacteriocinas e 

microbicidas entre outros subprodutos (FORSYTHE, 2002). O ácido lático pode ser 

produzido por meio da fermentação da lactose que é consumida, originando o gosto 

ácido dos leites fermentados. Além de serem responsáveis pelo sabor, inibem o 

desenvolvimento de um grande número de micro-organismos potencialmente 

patogênicos, reduzem a quantidade de lactose do meio e desempenha ação 

probiótica (HUERTAS, 2010). 

Determinadas espécies de bactérias láticas podem produzir um único produto 

e/ou um produto principal. As homofermentativas produzem em maior proporção 

ácido lático a partir da glicose ou outros açúcares, enquanto as heterofermentativas  

geram outros metabólitos além do ácido lático, tais como acetato, etanol, CO2 entre 

outros subprodutos em proporções similares. A Tabela 2 classifica algumas 

bactérias láticas homofermentativas e heterofermentativas (FORSYTHE, 2002; JAY; 

LOESSNER; GOLDEN, 2005; HUERTAS, 2010). 
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Tabela 2 - Classificação das bactérias láticas. 

Homofermentativas Heterofermentativas 

Lactobacillus Lactobacillus 
 

Lactotococus Leuconostoc 
 

Paralactobacillus Carnobacterium 
 

Pediococcus Oenococcus 
 

Streptococcus Weissella 
 

Tetragenococcus  
 

Vagococcus  

    Fonte: Adaptado de JAY; LOESSNER; GOLDEN, 2005. 

 

Os micro-organismos atuantes na fermentação podem originar do ambiente, 

do próprio substrato ou serem adicionados. Produtos com fermentação natural 

incluem uma microbiota mista e complexa, podendo agir de forma paralela ou serial. 

Os gêneros de bactérias mais comuns neste tipo de fermentação são Bacillus, 

Lactobacillus, Leuconostoc, Micrococcus, Pedicoccus e Streptococcus. Esse tipo de 

fermentação resulta em um universo dominado BAL (BLANDINO et al., 2003). 

As bactérias láticas são proteolíticas e quando o leite é utilizado como 

substrato, a proteólise é um pré-requisito para o desenvolvimento microbiano. Os 

micro-organismos utilizam peptídeos e hidrolisam as proteínas do leite para 

obtenção dos aminoácidos necessários. Há gêneros como os Lactococcus e 

Lactobacillus que requerem até 15 aminoácidos. As BAL baseiam-se praticamente 

no sistema proteolítico para a elaboração de um bom produto lácteo fermentado 

(JOHNSON; STEELE, 1997). 

Na fermentação de cereais, as amilases dos grãos fornecem açúcares 

fermentescíveis, disponibilizando para as bactérias láticas a energia necessária para 

seu desenvolvimento (BLANDINO et al., 2003). As BAL estão presentes como 

principais componentes em processos fermentativos artesanais e novos iniciadores 

industriais e também possuem um papel importante na concepção de novos 

alimentos funcionais devido às propriedades probióticas de algumas linhagens 

(GARCIA; RENDUELES; DÍAS, 2019).  

 



20 
 

2.2 Probióticos 

 

A palavra probiótico significa “para a vida” e é considerado um termo novo, 

utilizado para intitular bactérias que promovem benefícios à saúde humana e animal, 

quando ingeridas em quantidades adequadas (FAO/WHO, 2006; PANGHAL et al., 

2018). Por auxiliar em funções metabólicas e fisiológicas, os probióticos são 

classificados como um composto funcional.  

Probióticos são micro-organismos vivos que podem ser adicionados em 

medicamentos, suplementos e alimentos, podendo ser de diferentes tipos. Os 

gêneros mais utilizados como probióticos são Bifidobacterium e Lactobacillus. 

Entretanto, outras espécies como Saccharomyces cerevisiae, e algumas espécies 

de Bacillus também podem ser usadas como probióticos. Os Lactobacillus foram 

utilizados durante milhares de anos para a conservação de alimentos por meio de 

fermentação (WGO, 2017). A maioria dos probióticos é pertencente ao grupo das 

bactérias láticas (BINNS, 2013). 

Um cientista russo, prêmio Nobel e professor do Instituto Pasteur, Élie 

Metchnikoff, postulou que as bactérias ácido láticas (BAL) apresentavam efeitos 

benéficos à saúde (WGO, 2017). Em 1917, Alfred Nissle isolou uma cepa de 

Escherichia coli não patogênica, que foi utilizada para tratar transtornos do trato 

intestinal na modificação da microbiota, sendo a Escherichia coli não patogênica um 

dos poucos probióticos que não é BAL (WGO, 2017). Henry Tissier isolou pela 

primeira vez uma Bifidobacterium de um lactente saudável alimentado com leite 

materno e observou que crianças com diarreia tinham um menor número de 

Bifidobacterium, ao contrário das crianças saudáveis. Desta maneira, indicou-se 

Bifidobacterium para pacientes que padeciam com diarreia para a restauração da 

microbiota do intestino (FAO/WHO, 2006). Fundamentou-se, portanto, que os 

probióticos contribuem para um melhor funcionamento do sistema digestivo, bem 

como a flora intestinal e a prevenção de distúrbios gastrointestinais (RANADHEERA; 

BAINES; ADAMS, 2010; SHORI, 2016; PANGHAL et al., 2018). 

Estudos mostram que determinados probióticos ativam o desenvolvimento 

das células imunológicas, destacando-se o aumento de citocinas e anticorpos, 

tornando-se mais efetivo na proteção contra patógenos. Os resultados imunológicos 

estimulados pelos probióticos se dão especialmente em indivíduos saudáveis com o 

estado imunológico pouco comprometido, por exemplo, idosos, neonatos e 
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gestantes, pessoas com maiores riscos a doenças infecciosas. Pesquisas 

demonstraram que idosos que incluíram probióticos em sua dieta obtiveram níveis 

elevados de bactérias intestinais e uma intensificação na resposta imune não 

especificada (SANDERS et al., 2010). A ingestão diária de probióticos, por meio de 

suplementos e alimentos, vem sendo estimulada por conta de estudos que apóiam 

sua eficiência na promoção à saúde, incentivando a utilização desses micro-

organismos como terapêuticos na prevenção de diferentes enfermidades (PANGHAL 

et al., 2018).  

A eficácia de probióticos tem sido demonstrada sobre diferentes patologias 

como inflamações intestinais, prevenção e controle de diarréias, doenças 

urogenitais, síndrome do intestino irritável, diminuição de alergias alimentares, 

redução da intolerância a lactose e redução no colesterol. Há estudos que 

relacionam o uso dos probióticos em conjunto com medicações em determinados 

tratamentos clínicos como no tratamento de portadores de HIV (RANADHEERA; 

BAINES; ADAMS, 2010). O intestino possui uma barreira de defesa natural que 

impede a invasão de células patogênicas. Quando o organismo é infectado pelo 

vírus HIV essa barreira é prejudicada causando inflamações que provocam o 

aumento da passagem de agentes patogênicos na corrente sanguínea por meio da 

translocação (MONACHESE et al., 2011). Segundo Monachese et al. (2011) os 

probióticos podem ajudar no reparo da barreia epitelial danificada e prevenir a 

translocação de patógenos. Um estudo realizado no Brasil avaliou o desempenho 

imuno estimulatório de crianças de 2 a 12 anos infectadas com HIV, suplementadas 

com probióticos por meio de uma mistura de Bifidobacterium bifidum e 

Streptococcus thermophilus, administrados junto com fármacos antivirais, e 

demonstrou que a carga viral foi reduzida e o número de células CD4+ T aumentou, 

retardando o estado clínico da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

(MONACHESE et al., 2011).  

Segundo a ANVISA (2008) “A quantidade mínima viável para os probióticos 

deve estar na faixa de 108 a 109 UFC na porção diária recomendada do produto para 

o consumo”. Valores menores podem ser aceitos desde que o fabricante comprove 

sua eficiência (ANVISA, 2008). No Brasil, Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus e 

Streptococcus salivaris ssp. thermophilus foram removidos da listagem de 

probióticos por serem consideradas espécies fundamentais na produção de iogurte e 

não há evidências cientificas suficientes acerca de seu eventual efeito funcional 
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(ANVISA, 2008). Os probióticos aprovados pela ANVISA estão apresentados na 

Tabela 3. 

  

Tabela 3 - Probióticos aprovados pela ANVISA. 

Probióticos 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus casei shirota 

Lactobacillus casei variedade rhamnosus 

Lactobacillus casei variedade defensis 

Lactobacillus paracasei 
 
Lactococcus lactis 
 
Bifidobacterium bifidum 
 
Bifidobacterium animalis (incluindo a subespécie B. 
lactis) 
 
Bifidobacterium longum 
 
Enterococcus faecium 
 
Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 2008. 

 
 

As bactérias probióticas podem beneficiar à saúde, contudo seu efeito é 

passageiro e se desvanecem em dias quando a sua ingestão é interrompida. Para 

um efeito positivo, os probióticos precisam atender alguns requisitos como suportar 

as enzimas salivares, o ácido gástrico, secreções e enzimas do intestino delgado, ou 

seja, tolerar todas as condições às quais serão submetidos e sobreviverem até ao 

local onde desempenharão suas funções (BINNS, 2013). 

Probióticos podem ser veiculados em comprimidos, cápsulas e sachês com 

as bactérias liofilizadas. Porém, os veículos mais habituais são produtos lácteos e 

alimentos enriquecidos com derivados de leite. A porção essencial de probióticos 

depende da cepa e do produto (WGO, 2017). Fatores como acidez, oxigênio 

dissolvido, influência de outras espécies no mesmo meio e condições de estocagem 

vêm sendo investigados em alimentos lácteos que veiculam tais bactérias, para que 

se possam definir condições adequadas para a sua sobrevivência ao longo do 

tempo de vida útil pretendido (GALLINA, 2011). A estocagem refrigerada ajuda a 
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estabilizar as culturas probióticas. Contudo, entre as limitações da incorporação de 

culturas probióticas em iogurtes e bebidas fermentadas, cita-se o baixo pH. 

Preconiza-se a manutenção do pH a 4,6 e selecionar cepas probióticas mas 

resistentes à acidez, afim de evitar problemas pós-acidificação (GRANATO et al., 

2018).    

 

2.3 Alimentos fermentados 

 

O consumo mundial de alimentos fermentados varia entre 20 e 40%, 

tornando-se relevante nos anos 70, quando estes produtos foram considerados 

saudáveis e nutritivos (GOLDONI José; GOLDONI Cristiano, 2008). O aumento do 

consumo de produtos fermentados se deu pela importância dada ao consumidor por 

alimentos mais saudáveis (RAY; BHUNIA, 2008). 

A fermentação natural é a técnica mais antiga para obter produtos com 

propriedades alimentares melhoradas e com capacidade de conservação durante a 

estocagem. Alimentos fermentados são produzidos e consumidos a milhares de 

anos por civilizações antigas, podendo ser definidos como alimentos ou bebidas que 

sofrem modificações por meio do desenvolvimento microbiano. Os alimentos 

fermentados podem ser de diversas categorias como carnes, peixes, laticínios, 

hortaliças, cereais, pães, etc (MARCO et al., 2017; GARCIA; RENDUELES; DÍAS, 

2019), conforme apresentado na Tabela 4. A maioria dos processos fermentativos 

envolve culturas mistas estabelecidas naturalmente, nas quais se evidenciam as 

bactérias iniciadoras e a microbiota não inicial que contribuem para a definição das 

características do produto (GARCIA; RENDUELES; DÍAS, 2019). Ademais, 

metabólitos microbicidas, como ácidos e peróxidos, produzidos por bactérias láticas 

impedem o desenvolvimento de patógenos (FORSYTHE, 2006). Para a produção de 

metabólitos e produtos finais, ocorrem diversas transformações nas proteínas, 

lipídeos e carboidratos do alimento (FELLOWS, 2006). 
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Tabela 4 – Fermentações láticas comuns em alimentos. 

Alimento Micro-organismo envolvido Temperatura 
ideal (°C) 

Carne Pediococcus cerevisiae* 
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus curvatus 

15 – 26 

 
Hortaliças 

 
Lactobacillus mesenteroides 
Lactobacillus brevis 
Penicillium cerevisiae 
Lactobacillus plantarum 
 

Ambiente 

 
Leite 

 
Streptococcus thermophilus* 
Lactobacillus bulgaricus* 

 
40 – 45 

 
 

Mandioca Corynebacterium spp. 
Geotrichum spp. 
 

Ambiente 

Milho Corynebacterium spp. 
Aerobacter spp. 
Saccharomyces cerevisiae 
Lactobacillus ssp. 
Candida mycoderma 
 

Ambiente 

Queijo cottage Streptococcus diacetylactis* 
 

22 

Queijo Camembert e 
brie 

Streptococcus cremoris* 
Streptococcus lactis* 
Penicillium caseicalum* 
 

32 

Peixe Bacillus pumilus* 
Bacillus licheniformis* 

Ambiente 

  (*) Inóculo preparado.  
  Fonte: Adaptado de FELLOWS, 2006.  

 

Muitos produtos fermentados são submetidos a processos para que os micro-

organismos viáveis estejam ausentes no momento do consumo. Entretanto, há 

fermentados como kefir, leite fermentado, iogurte, queijos entre outros, que 

normalmente contêm elevada população de células viáveis que variam entre 106 e 

109 UFC/g ou UFC/mL. Grande parte das células resiste à passagem pelo trato 

digestivo humano. Tais exposições microbianas são fundamentais para o progresso 

natural do sistema imunológico. Compreendendo cada vez mais que determinados 

alimentos fermentados beneficiam a saúde humana não diretamente atribuída às 

matérias primas, mas aos resultados de seu processo e ao aporte dos micro-
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organismos, podendo viabilizar atributos adicionais além da nutrição básica (MARCO 

et al., 2017). 

Em diversos países foram documentados diferentes tipos de bebidas 

fermentadas, a citar: 

 

Amasi 

Consumido no Zimbábue e produzido a partir do leite fresco bovino, 

fermentado naturalmente no ambiente em recipientes de barro por três dias. Neste 

produto foram detectados Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc e Enterococcus 

(PRADO, 2008). 

 

Ergo 

Leite fermentado muito consumido na Etiópia, semelhante ao iogurte, que 

possui leveduras, bolores e bactérias Gram-positivas (PRADO, 2008). 

 

Kefir 

Bebida fermentada de origem caucasiana, tem se popularizado em todo 

mundo. O produto final fermentado é resultado de uma mistura complexa de 

leveduras e bactérias, chamada “grãos” que é uma fonte de polissacarídeos 

(MARSH et al., 2014; NOGUEIRA et al., 2016). 

Leite fermentado e bebidas fermentadas probióticas são uma categoria 

estabelecida, pois as culturas probióticas geralmente apresentam contagens 

elevadas durante toda a vida de prateleira do produto (GRANATO et al., 2018). 

Entretanto, há aplicações de probióticos em outras bases alimentares, como por 

exemplo, sucos de cereais, frutas e hortaliças. Essas novas matrizes surgiram para 

atender pessoas que possuem hábitos alimentares alternativos (veganos, 

vegetarianos, etc) e com restrições alimentares (intolerantes à lactose e alérgicos a 

proteínas do leite) que impossibilitando assim a ingestão de bebidas lácteas ou leites 

fermentados (SHORI, 2016).  
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2.4 Bebidas lácteas 

 

Bebidas lácteas são produtos a base de leite in natura ou que tenham sofrido 

processo fermentativo, soro de leite, mel, polpas de frutas, bactérias ácido láticas e 

aditivos autorizados (GVS/SUSA, 2015).  

De acordo com Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebidas, 

define-se bebida láctea como um produto resultante da mistura do leite (in natura, 

pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, em pó, integral, 

semidesnatado ou parcialmente desnatado e desnatado) e soro de leite (líquido, 

concentrado e em pó) adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) 

alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos 

selecionados e outros produtos lácteos. A base láctea deve representar pelo menos 

51% (m/m) do total de ingredientes do produto. Estes produtos apresentam uma 

textura líquida com diferentes viscosidades, determinada por sua composição, e 

coloração branca. Suas características sensoriais dependem dos ingredientes e 

aditivos eventualmente incorporados à mistura (BRASIL, 2005). 

Em bebidas lácteas fermentadas, o número mínimo de bactérias totais viáveis 

é de 106 UFC/g no produto acabado e durante toda a validade (BRASIL, 2005). 

 

2.5 Leite fermentado 

 

De acordo com a Instrução Normativa n° 46, de 23 de outubro de 2007, por 

meio do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados, 

entende-se por Leites Fermentados os produtos adicionados ou não de outras 

substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou 

reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação lática 

mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos. Estes micro-organismos 

específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu 

prazo de validade (BRASIL, 2007).  

Os leites fermentados são classificados e denominados de acordo com seus 

micro-organismos aplicados e apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Descrição dos diferentes tipos de leite fermentado. 

Produto Fermentação e Micro-organismo 

Iogurte, Yogur ou 
Yoghurt 
 
 

culturas protossimbióticas de Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus, que podem 
acompanhar, de forma complementar, outras 
bactérias ácido láticas que, por sua atividade, 
contribuem no produto final. 

Leite fermentado ou 
cultivado 
 

um ou várias dos seguintes culturas: Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium 
sp., Streptococcus salivarius subsp. thermophilus 
e/ou outras bactérias acido láticas que, por sua 
atividade, contribuem para a determinação das 
características do produto final  

Leite acidófilo ou 
acidofilado 

exclusivamente com culturas de Lactobacillus 
acidophilus. 

Kumys culturas de Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus e Kluyveromyces marxianus. 

Coalhada ou Cuajada culturas individuais ou mistas de bactérias 
mesófilas produtoras de ácido lático. 

Kefir cultura de bactérias láticas dos grãos de Kefir, que 
contém Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros 
Leuconostoc, Lactococcus e Acetobacter com 
produção de ácido lático, etanol e dióxido de 
carbono. Os grãos de Kefir são constituídos 
também por leveduras fermentadoras de lactose 
(Kluyveromyces marxianus) e leveduras não 
fermentadoras de lactose (Saccharomyces 
omnisporus e Saccharomyces cerevisiae e 
Saccharomyces exiguus) e as bactérias 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp. E 
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus. 

    Fonte: Brasil, 2007. 

 

O leite fermentado também pode ser classificado de acordo com sua matéria 

gorda, de acordo com a Tabela 6. 
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Tabela 6- Classificação por conteúdo de matéria gorda em leite fermentado. 

Produto Matéria gorda máxima (g/100g) 

Creme 6 

Integral 3 

Parcialmente desnatado 2,9 

Desnatado 0,5 

    Fonte: BRASIL, 2007. 
 

O iogurte é considerado um alimento funcional, sendo um dos leites 

fermentados mais populares do mundo e um dos alimentos funcionais mais 

consumidos no Brasil (RANDAZZO et al., 2016). A fermentação do leite é promovida 

por bactérias ácido láticas como Streptococcus salivaris subsp. thermophilus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, que também podem unir-se a outras 

bactérias láticas (GALLINA, 2011). O iogurte é um alimento com grandes fontes 

nutritivas, além de ser saudável é um ótimo veículo para o consumo de probióticos e 

possui uma excelente aceitação sensorial entre os consumidores (GUTIERREZ; 

ZIBORDI; SOUZA, 2012).   

Os leites fermentados podem ser definidos como produtos agregados ou não 

de outras substâncias alimentícias, reconstituídos ou não, obtidos por meio de 

coagulação e diminuição do pH, incluídos ou não de outros componentes lácteos, 

mediante a fermentação lática, intermediado por micro-organismos específicos. Tais 

micro-organismos devem estar ativos e presentes em elevadas concentrações no 

produto fermentado durante o tempo de vida útil (BRASIL, 2007). 

Produtos fermentados, em particular o iogurte é um dos produtos mais 

populares e consumidos no Brasil, por conta de alegações funcionais, e seus efeitos 

benéficos à saúde, sendo relacionado com a ação dos metabólicos produzidos pelo 

micro-organismo utilizados na fermentação. Estudos apontam a utilização de 

agentes probióticos como Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium, como 

elementos terapêuticos para a melhoria do iogurte após sua acidificação (GALLINA, 

2011).  
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2.6 Fermentados não lácteos 

 

Os fermentados não lácteos são produzidos a partir de uma matriz que não 

contenha leite em sua base, a exemplo de cereais como o milho, aveia, centeio, 

trigo, arroz, sorgo e cevada. Assim como na fermentação do leite, os cereais são 

fermentados a partir de micro-organismos do ambiente. Há uma grande variedade 

de bebidas fermentadas que utilizam cereais como substratos Tabela 7 (MARSH et 

al., 2014). Porém, não são devidamente explorados como probióticos em potencial 

devido à escassez de estudos científicos (PANGHAL et al., 2018).      

O arroz é muito utilizado na Ásia e América do sul, sendo a Haria é uma 

bebida fermentada encontrada na Índia que possui um teor alcoólico baixo; nesta 

bebida foram identificadas bactérias láticas, Bifidobacterium ssp., leveduras e 

bolores. Os micro-organismos transformam os amiláceos do arroz em carboidratos 

fermentescíveis, tornando assim a bebida final muito rica em antioxidantes e 

elementos bioativos. Na América do Sul; a Chicha é uma bebida comum que 

também utiliza o arroz como base, constituída por bactérias láticas e Bacillus ssp. 

(KANDYSLIS et al., 2016). 

Os cereais são fontes de proteínas dietéticas, carboidratos, vitaminas, 

minerais e fibras que são fundamentais na dieta humana, porém possuem algumas 

desvantagens quando comparados ao leite e seus derivados, em quantidades de 

proteínas, aminoácidos e antinutrientes. Diferentes métodos foram testados para seu 

melhoramento. Entretanto, a fermentação produziu vantagens, como na síntese de 

aminoácidos em vitaminas do complexo B, redução dos teores de oligossacarídeos 

não digeríveis, degradação enzimática de fitatos que impedem a absorção de 

minerais como o ferro, zinco e cálcio pelo organismo (BLANDINO et al., 2003). O 

efeito da fermentação pode variar de acordo com a matéria-prima utilizada, quando 

se trata de valores nutricionais, porém, há comprovações que neste processo há 

melhorias relevantes. A fermentação dos cereais tem a capacidade de produzir 

diversos compostos voláteis, que auxiliam no aroma do produto, tornando-os mais 

atrativos (BLANDINO et al., 2003).  
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Tabela 7 – Exemplos de bebidas não lácteas fermentadas. 

Produto  Substrato  Região Microflora  

Amazake arroz Japão Aspergillus ssp 

Boza cevada, aveia, 
centeio, milho, trigo 
ou arroz  

Turquia e 
Bulgária  

BAL: Leuconostoc, 
Lactobacillus; Saccharomyces, 
Pichia fermentans, Candida 
ssp. 

 
Bushera 

 
sorgo, farinha de 
milho 

 
Uganda  

 
Lactobacillus, Streptococcus, 
Enterococcus e fungos não 
caracterizados. 

 
Kvass 

 
pão de centeio, 
centeio, farinha de 
cevada  

 
Rússia  

 
BAL: Lactobacillus casei, 
Leuconostoc mesenteroides;  
Saccharomyces cerevisiae. 

 
Pozol 
 
 

 

 
Milho 

 
 

 
México  
 
 
 
 

 
L. lactis, Streptococcus suis, 
Lactocabacillus, 
Bifidobacterium, Enterococcus; 
e fungos não identificados. 

Togwa farinha de milho, 
malte de milho 

Tanzânia BAL: Lactobacillus ssp.; 
Saccharomyces cerevisiae, 
Candida ssp. 
 

 
Kefir de 
água 

 
água e açúcar 

 
México 

 
Lactobacillus (Lb. casei, Lb. 
Hilgardii, Lb. brevis, Lb. 
plantarum, Lb. lactis), 
Leuconostoc mesenteroides, 
Zymomonas; Dekkera (D. 
anomola, D. bruxellensis),  

Hardaliye Uva, semente de 
mostarda e ácido 
benzóico, 
adicionados de 
cravo ou gengibre   

Turquia  Lactobacillus casei subsp. 
pseudo plantarum, 
Lactobacillus casei subsp. 
paracasei, L. sanfranciscensis, 
L. brevis, L. pontis, L. 
acetotolerans e L. 
vaccinostercus.  

 
Tempoyak 

 
Fruta durian 

 
Malásia  

 
Bactérias ácido láticas: L. mali, 
L. brevis, L. mesenteroides e L. 
fermentum. 

BAL – Bactéria ácido lática 
Fonte: MARSH et al., 2014; PANGHAL et al., 2018. 
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A partir de novas matérias-primas como a soja, frutas, coco, amêndoas e 

cereais novas bebidas vegetais funcionais, têm sido desenvolvidas (KANDYSLIS et 

al., 2016; CHAVAN et al., 2018). Como a maioria das bebidas fermentadas 

probióticas são à base de leite, as bebidas à base de frutas, hortaliças e cereais 

estão conquistando um grande espaço e se tornando uma nova opção (SHORI, 

2016; PANGHAL et al., 2018).  

Para que se possam suprir as necessidades do mercado consumidor, a 

Indústria de Alimentos almeja estender sua gama de produtos na aplicação de 

bebidas fermentadas probióticas, incluindo os extratos vegetais, que possuem 

elevados valores nutricionais e elementos prebióticos. Diferentes tipos de extratos 

vegetais já estão no mercado, destacando-se os provenientes das amêndoas, que 

são nozes ricas em proteínas vegetais, minerais, ácidos graxos polifenóis e 

fitoesteróis. (BERNAT et al., 2014). 

Os vegetais podem se tornar ótimos substratos para o desenvolvimento 

microbiano, visto que neste grupo há uma grande quantidade de nutrientes, 

minerais, vitaminas e carboidratos simples e complexos (KANDYSLIS et al., 2016; 

CHAVAN et al., 2018).  

No entanto, a aplicação de determinados micro-organismos tornou-se um 

grande desafio. Pesquisas anteriores relatam que o desenvolvimento de bactérias 

probióticas nas bebidas de frutas e hortaliças depende da espécie e as condições 

oferecidas (SHORI, 2016). O extrato aquoso de amêndoas possui níveis de 

carboidratos reduzidos quando comparados aos de leite de origem bovina e ao 

extrato aquoso de soja. O extrato de amêndoas atinge níveis de aproximadamente 

0,3g/100 mL de carboidratos, contra 4-5g/100 mL no leite de vaca e 1,7g/100 mL no 

extrato de soja. Desta maneira, o baixo teor de carboidratos dificulta a acidificação 

do meio. Para que esse problema fosse superado, foi necessária a complementação 

do extrato de amêndoas com carboidratos fermentescíveis para o melhoramento do 

desenvolvimento microbiano e do teor de acidez (BERNAT et al., 2014).  

Os consumidores estão à procura de alimentos alternativos ao leite devido a 

restrições alimentares (intolerância à lactose, alergias e colesterol elevado) e 

ideologias (vegetarianismo e veganismo). Essa tendência tecnológica está 

expandindo as empresas de alimentos com novos desenvolvimentos alternativos 

não lácteos, como carnes, sucos, geleias, granolas e outros produtos vegetais 

(GRANATO et al., 2018). Há, porém, desafios que podem limitar a produção de 
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alimentos e bebidas probiótica em escala industrial, como características sensoriais, 

e sobre tudo a viabilidade das bactérias probióticas durante a estocagem. O 

desenvolvimento e o uso de bactérias probióticas em produtos não lácteos são 

desafiador e importante para a indústria e para a comercialização destas bebidas 

(PANGHAL et al., 2018; GARCIA; RENDUELES; DÍAS, 2019).     

 

2.7 Dietas vegetarianas e potencial mercadológico 

 

Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) (2017), “é considerado 

vegetariano todo aquele que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne, aves 

e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos”.  

Há também uma dieta chama macrobiótica que consiste em um método 

filosófico de vida bem peculiar, a qual não é considerada um regime vegetariano. O 

macrobiotismo é baseado em uma alimentação onde prevalecem os produtos de 

origem vegetal, sendo os cereais a matriz da dieta. Diferentemente do vegetariano, 

essa dieta pode ou não incluir carnes, na maioria carne branca e não se recomenda 

o consumo de ovos, leite e derivados, pois estes alimentos se encontram no topo da 

pirâmide macrobiótica, consumo que pode ser feito opcionalmente, esporadicamente 

ou apenas na fase de transição (DGS, 2016). A Tabela 9 apresenta os regimes 

vegetarianos.  

 

Tabela 8– Classificação dos regimes vegetarianos. 

Classificação  Regime  

Ovolactovegetariano Dieta vegetariana que utiliza ovos, leite e 
laticínios na alimentação. 
 

Lactovegetariano Dieta vegetariana que não utiliza ovos, mas 
faz uso de leite e laticínios. 
 

Ovovegetariano Dieta vegetariana que não utiliza laticínios, 
mas consome ovos. 
 

Vegetariano estrito 
 

Deita vegetariana que não utiliza nenhum 
derivado animal na sua alimentação. 

Vegano Dieta vegetariana estrita que não utiliza 
nenhum derivado animal como alimentos, 
roupas e produtos testados em animais. 

Fonte: Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 2017. 
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A dieta vegetariana pode ser motivada por diferentes fatores, como por 

exemplo, ética, saúde, meio ambiente, filosofia, religião ou até mesmo por paladar 

(DGS, 2016). 

Uma pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE) apontou que no Brasil 8% da população se considera 

vegetariana, o que equivale a 16 milhões pessoas com hábitos vegetarianos. 

Acredita-se que esse número tenha aumentado, baseando-se em pesquisas 

realizadas em outros países, pois não foram efetuados novos estudos do gênero no 

País (SVB, 2017). Segundo SVB (2017), “No Reino Unido, houve um crescimento de 

360% no número de veganos entre 2005 e 2015. Nos Estados Unidos, o número de 

veganos dobrou em seis anos no período entre 2009 e 2015”.  

O mercado brasileiro tende a acompanhar as tendências mundiais.  Existem 

aproximadamente 240 restaurantes vegetarianos e veganos no Brasil. Além das 

opções de pratos e lanches encontradas em restaurantes tradicionais, nos 

supermercados também podem ser encontrados diferentes versões vegetarianas e 

veganas substituindo lácteos e cárneos, como nuggets, salsichas, sorvetes e 

requeijões (SVB, 2017). Essas tendências acompanham o volume de produtos e 

serviços destinados a esse determinado grupo. Por exemplo, 14% dos novos 

produtos lançados na Europa em 2015 são vegetarianos e estes produtos cresceram 

150% no Continente entre 2013 a 2015 (SVB, 2017). Segundo uma consulta feita 

pelo jornal Folha de São Paulo em julho de 2016, aos empresários do ramo, o 

mercado de produtos vegetarianos teve um aumento de 40% nas vendas do último 

ano (RANGEL, 2016). 

Mesmo não havendo pesquisas específicas do mercado de produtos 

veganos, a Associação Brasileira de Supermercados declara que há mais demanda 

de produtos vegetarianos do que o mercado brasileiro pode oferecer (SVB, 2017).  
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo central da presente pesquisa consistiu no desenvolvimento de 

bebidas láticas fermentadas a base de extratos vegetais. 

 

3.2 Objetivos Específicos  
 

a) Avaliar a cinética da fermentação dos extratos de amêndoas, arroz, aveia, 

castanha-do-brasil e soja. 

b) Determinar as características físico-químicas (pH, acidez titulável, sólidos 

solúveis) e composição centesimal (extrato seco, cinzas, lipídeos, proteína e 

carboidratos) dos fermentados de extratos vegetais. 

c) Avaliar a estabilidade físico-química dos extratos vegetais fermentados e a 

viabilidade microbiológica durante a estocagem refrigerada do produto, utilizando 

leite fermentado como amostra controle.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Culturas bacterianas 

 

Para a elaboração dos diferentes tipos de bebida vegetal fermentada utilizou-

se o fermento lácteo de uso direto da marca BioRich® que contém as culturas 

liofilizadas de Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus LA-5® e 

Bifidobacterium BB-12®, produzido pela Chr. Hansen A/S da Dinamarca e importado 

pela Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda de Valinhos – SP, Brasil. As culturas foram 

adquiridos em supermercados da cidade de Mogi Mirim – SP.  

 

4.2 Matérias-primas 

 

Para a elaboração dos extratos vegetais utilizaram-se cinco fontes de matéria-

prima: aveia, arroz, amêndoas, castanha-do-brasil e soja, adquiridas em lojas 

especializadas de produtos naturais, nas cidades de Mogi Guaçu e Aguaí, São 

Paulo. Utilizou-se açúcar refinado (União®) para ajustar e padronizar o teor de 

sólidos solúveis dos extratos a 4,0 °Brix. Leite integral longa vida Ultra High 

Temperature (UHT) foi utilizado como controle.   

Os extratos foram preparados separadamente de maneira similar, com auxílio 

de uma balança analítica, liquidificador, termômetro, recipientes de aço inoxidável, 

coador de pano de algodão e frascos de vidro Schott®.  

 
 
4.3 Preparo dos extratos vegetais 

 
4.3.1 Extrato de amêndoas e castanha-do-brasil  

 

Para a elaboração dos extratos de amêndoas e de castanha-do-brasil, 

utilizaram-se 100 g de cada noz. Primeiramente, a matéria-prima foi hidratada por 

imersão em água potável durante 12 horas. Após esse período, a água foi 

descartada, as castanhas foram lavadas e as amêndoas descascadas e lavadas. 

Posteriormente, as castanhas e as amêndoas foram trituradas, individualmente, com 

água mineral a 37 °C, utilizando-se um liquidificador doméstico, por 5 minutos, até a 

obtenção de uma mistura homogênea. A proporção utilizada de água foi de 10% 
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(m/m). Em seguida, as misturas foram filtradas em filtros de pano de algodão 

previamente higienizados (Figuras 1 e 2).  Os filtrados foram coletados em recipiente 

de vidro e pasteurizados (PAESE et al., 2016). 

 

4.3.2 Extrato de aveia  

 

O extrato de aveia foi obtido pela trituração da aveia com água mineral, na 

proporção de 8% (m/m), a temperatura ambiente 25° C, por 5 minutos em 

liquidificador doméstico, até a obtenção de uma mistura homogênea Figura 3. 

Realizou-se então a filtração em pano de algodão, com coleta do filtrado em frasco 

de vidro que foram estocados e pasteurizados (BERNAT et al., 2014).  

 

4.3.3 Extrato de soja 

 

O extrato de soja foi preparado na proporção de 10% (m/m). Primeiramente 

foi realizada a inativação das enzimas lipoxigenases (que confere sabor de “feijão 

cru” aos grãos) em água em ebulição durante 5 minutos. Em seguida, os grãos 

foram separados com auxílio de uma peneira doméstica e lavados em água corrente 

a temperatura ambiente. 

Após a inativação enzimática, os grãos foram cozidos em água fervente por 

mais 5 minutos. A mistura foi resfriada até aproximadamente 40 °C e realizada a 

trituração em liquidificador por 5 minutos até atingir consistência homogênea. O 

extrato foi novamente cozido por mais 10 minutos e filtrado em pano de algodão e 

armazenado em frasco de vidro e pasteurizados, (Figura 4) (MANDARINO; 

CARRÃO-PANIZZI, 1999).   

 

4.3.4 Extrato de arroz 

 

Para obtenção do extrato de arroz, procedeu-se ao cozimento dos grãos 

utilizando-se uma proporção 1:2 m/m (arroz/água de cozimento), por 20 minutos a 

100 ºC. Após o cozimento, drenou-se o excesso da água e os grãos foram triturados 

com água mineral a temperatura ambiente, utilizando liquidificador doméstico, na 

proporção de 10% (m/m), por 5 minutos, até obter uma mistura homogênea. O 
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extrato obtido foi filtrado e armazenado como os anteriores (Figura 5) (CARVALHO 

et al., 2011).  

Os extratos produzidos (Figuras 1 a 5) foram pasteurizados a 80°C/5 min, em 

recipientes de vidro Schott®, para eliminar micro-organismos deteriorantes e 

patogênicos não esporulados (MALDONADO et al., 2017). Após a pasteurização os 

extratos foram estocados a 5 °C.  

 
Figura 1 – Extrato de 

amêndoas. 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 2 – Extrato de 
castanha-do-brasil. 

 
      Fonte: Autor, 2019 

Figura 3 – Extrato  
de aveia. 

 Fonte: Autor, 2019 

Figura 4 - Extrato de  
soja. 

 
Fonte: Autor, 2019 

 
 

 
Figura 5 – Extrato de arroz. 

 
Fonte: Autor, 2019.              
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4.3.5 Fermentação  
 
 
Os extratos obtidos foram separados em 3 grupos, a citar:  

 

• Grupo 1 – leite integral UHT (controle). 

• Grupo 2 – extratos vegetais (arroz, amêndoas, aveia, castanha-do-brasil e 

soja). 

• Grupo 3 – extratos vegetais com ajuste de sólidos solúveis (arroz, amêndoas, 

aveia e castanha-do-brasil) – neste grupo os extratos foram acrescidos de 

sacarose para padronizar o teor de sólidos solúveis com o extrato de soja que 

foi a matéria-prima vegetal com maior concentração de açúcares.  

 

Para dar início a fermentação, o fermento (em quantidade suficiente para 

concentração de 400 mg/L, de acordo com a recomendação do fabricante) foi 

pesado diretamente em frascos Erlenmeyers de 250 mL. Em seguida, o fermento foi 

dissolvido com uma alíquota de 50 mL do extrato vegetal no próprio frasco. Após 

solubilização do fermento, o meio de cultivo foi completado para 250 mL com extrato 

vegetal e os frascos fechados com tampão de algodão. Todos os extratos utilizados 

foram pré-aquecidos em banho-maria a 37 °C antes de realizar a inoculação.  

A inoculação foi realizada assepticamente no interior de uma cabina de fluxo 

de ar unidirecional ISO classe 5. Após a inoculação, a fermentação foi conduzida a 

37 ± 2 °C, sem agitação, em câmara tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand). 

Por meio da realização de testes preliminares estabeleceu-se o tempo de 12 

horas como suficiente para realização da fermentação dos extratos vegetais 

estudados. Para cada extrato foi então realizada uma cinética de fermentação com 

amostragens nos tempos de 0, 3, 6, 9 e 12 horas para realização de análises físico-

químicas (concentração de sólidos solúveis, acidez titulável e pH). Todos os extratos 

foram fermentados em triplicata.  

Após a fermentação foram coletadas amostras para a realização das análises 

físico-químicas para determinação de açúcares, cinzas, extrato seco, lipídeos e 

proteínas. Estas análises também foram aplicadas para os extratos não 

fermentados.  

Os fermentados obtidos foram acondicionados em garrafas de polietileno de 

alta densidade (PEAD) de 200 mL com tampa e estocados a 5 ± 2 °C durante 28 
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dias para avaliação da estabilidade físico-química e da viabilidade celular. Nesta 

etapa, realizaram-se análises físico-químicas (acidez titulável e pH) e contagens de 

bactérias láticas, nos tempos de 0, 7, 14, 21 e 28 dias.  

 

4.4 Métodos analíticos  
 

4.4.1 Análises físico-químicas dos fermentados  

 

A determinação de acidez titulável, expressa em porcentagem de ácido lático, 

foi baseada no método da Instrução Normativa nº 68, de 12 de dezembro de 2006 

(MAPA, 2006). Para este fim, transferiram-se 10 mL da amostra do fermentado para 

um Erlenmeyer de 125 mL, com a adição de 10 mL de água e 4 gotas do indicador 

ácido básico, fenolftaleína a 1% (m/v). A amostra foi titulada com solução 

padronizada de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L sob agitação, até identificar 

uma coloração rosada permanente por 30 segundos. 

Os valores de pH foram mensurados por meio do método potenciométrico, 

empregando-se um pHmetro digital (Digmed). O pHmetro foi calibrado com soluções 

tampões de pH 7 e 4. Para medição do pH foram utilizados 50 mL de cada amostra 

de fermentado (MAPA, 2006). 

Para a determinação da concentração de sólidos solúveis (°Brix), utilizou-se 

um refratômetro de leitura direta portátil (Instrutemp), previamente calibrado 

(GALLINA, 2012).  

 

4.4.2 Determinação da composição centesimal das bebidas  
 
 
4.4.2.1 Lipídeos  

 

Para determinação de lipídeos totais empregou-se o método Bligh-Dyer, que 

consiste na extração a frio, ou seja, a técnica não demanda aquecimento, utilizando 

a mistura de três solventes: clorofórmio, metanol e água. A amostra foi misturada 

com o metanol e clorofórmio numa proporção que formam apenas uma fase com a 

amostra. Para esse método foram utilizados de 2 a 3,5 g de amostra. Adicionado 

mais clorofórmio, promovendo a formação de duas fases, em funil de separação, 

uma fase de clorofórmio, que contendo lipídeos e outra de metanol mais água da 



40 
 

amostra, com substâncias não lipídicas. A fase do clorofórmio com a gordura é 

separada, filtrado rapidamente em funil pequeno utilizando papel de filtro, obtendo 

uma solução límpida. Uma alíquota do filtrado foi adicionado em um béquer e 

evaporado em estufa a 80 °C. Após resfriado em dessecador, obtém-se a 

quantidade de gordura por pesagem.    

 

4.4.2.2 Extrato Seco 

 

Pelo método Instrução Normativa 68 (BRASIL, 2006), a determinação de 

extrato seco foi aplicado à secagem direta por estufa. A secagem por estufa foi 

baseado na remoção da água por aquecimento em ar quente por meio da absorção 

de uma camada muito fina do alimento, partindo de 10 g de amostra em cápsula de 

porcelana ou placa de Petri, o aquecimento da amostra foi de 105 °C. 

Posteriormente, a amostra resfriada a temperatura ambiente em dessecador e 

pesada.  Este procedimento foi repetido até que ser obtido o valor constante de peso 

(AOAC, 2005; LUTZ, 2008). 

 

4.4.2.3 Cinzas  

 

O método de determinação de cinzas aplicado foi cinza seca, este método 

consistiu na incineração de 10g de amostra em cápsula de porcelana, em mufla a 

temperatura de 550 °C a 570 °C. Promovendo a evaporação da água, substâncias 

voláteis e oxidação da matéria orgânica. Se tratando de amostras líquidas elas foram 

secas antes da incineração. Após todo o procedimento as amostras foram resfriadas 

em dessecador e pesadas (AOAC, 1996; LUTZ, 2008). 

 

4.4.2.4 Proteínas 

 

A determinação de proteínas foi executada em três principais etapas: digestão 

da amostra, onde toda a matéria orgânica é oxidada e o nitrogênio orgânico é 

convertido em amônio com o emprego de ácido sulfúrico concentrado. Destilação, 

após a digestão os compostos nitrogenados são decompostos em sulfato de 

amônio, na presença de solução de hidróxido de sódio, onde foi liberado amônia, a 

qual foi destilada e coletada em solução de ácido bórico na presença de indicadores 
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de pH e por fim a titulação com ácido clorídrico. O volume consumido na titulação foi 

utilizado para determinar o teor de nitrogênio da amostra e, consequentemente de 

proteína. Em geral o nitrogênio corresponde a 16% de peso da amostra protéica 

(LUTZ, 2008). 

   

4.4.2.5 Carboidratos (glicose, frutose, sacarose) 

 

Para determinação de açúcares, as amostras foram filtradas através de um 

filtro de seringa de nylon (0,22 µm) e diluídas com um fator de diluição entre 50 a 

500x. Um looping de 50µL da amostra foi injetado e o perfil de açúcares analisado 

por cromatografia de troca iônica com detecção amperométrica pulsada (HPLC-

PAD), utilizando o cromatógrafo Dionex® (Sunnyvale, Estados Unidos) equipado 

com a coluna Carbopac PA-1 (4x250 mm), coluna de guarda Carbopac PA-1 (4x50 

mm), bomba GP50, detector eletroquímico ED40 e o software PEAKNET. As fases 

móveis utilizadas foram(a) NaOH (50 mMol) e (b) (NaOAc 500 mMol + NaOH 50 

mMol). A identificação dos picos dos compostos foi realizada por comparação com 

os tempos de retenção obtidos nos padrões injetados. Os padrões utilizados foram 

glicose, frutose e sacarose (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).  

 

4.4.3 Contagem de bactérias láticas 

 

Decorridos os tempos de estocagem, as amostras dos fermentados foram 

avaliadas nos dias 0, 7, 14, 21 e 28, em triplicatas, empregando-se a metodologia 

adaptada de Gallina (2011).  

As garrafas foram abertas em fluxo laminar e alíquotas de 1 mL de amostra 

foram adicionadas em tubos contendo 9 mL água peptonada 0,1%. Para a 

determinação de bactérias láticas, foram feitas diluições decimais seriadas, sendo 

que para leites fermentados e iogurtes recomenda-se diluições 10-6, 10-7 e 10-8, 

como ilustra a Figura 6. No presente estudo fez-se necessárias diluições até 10-9. 

Posteriormente alíquotas de 1 mL foram plaqueadas em profundidade em ágar MRS 

(deMan, Rogosa e Sharp). Após a solidificação dos meios, adicionou-se uma sobre-

camada de MRS, uma vez que as bactérias láticas são microaerófilas. As placas 

foram incubadas a 37 °C por 48 horas e as colônias enumeradas (SIQUEIRA, 1995; 

ARAÚJO et al., 2011). 
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Figura 6 - Esquema da técnica de diluição seriada. 

 
            Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

4.4.4 Análise estatística dos dados  

 

Os dados obtidos a partir dos testes físico-químicos, microbiológicos e da 

composição centesimal foram processados por meio de Análise de Variância 

(ANOVA) e teste de comparação de médias de Tukey a 5% de significância. Para 

este fim, utilizou-se o programa Microsoft Excel e Sisvar 5.6. 

A Análise de Componentes Principais (ACP) foi realizada por meio do 

software STATISTICA® versão 13.0.4.14, para verificação de correlações entre os 

parâmetros determinados para as bebidas fermentadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Estudo da cinética de fermentação dos extratos vegetais   

 

5.1.1 pH 

 

A Figura 7 apresenta os valores médios de pH das bebidas fermentadas de 

extratos vegetais obtidos com e sem ajuste de sólidos solúveis (SS). A amostragem 

foi realizada a cada 3 horas de fermentação. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 7 todos os extratos 

vegetais sofreram acidificação em ambos os tratamentos. Como esperado, os 

extratos vegetais com ajuste inicial de sólidos solúveis, padronizados a 4,0 °Brix, 

atingiram valores de pH mais baixos e com pouco variação entre eles. Isso pode ser 

atribuído ao aumento de sólidos solúveis inicial, que elevou a concentração de 

açúcares disponíveis no substrato, o que proporciona maior disponibilidade de 

substrato para os micro-organismos consumirem e produzirem metabólitos como 

ácido lático e outros ácidos orgânicos com maior velocidade e quantidade.  

Entretanto, o comportamento dos fermentados foi semelhante com relação ao 

tempo. A taxa de acidificação do meio foi superior nas primeiras três horas, período 

em que os valores de pH reduziram de 6,45 - 7,09 para 4,23 - 5,54. Após 3 horas de 

fermentação, a redução do pH ocorreu a uma taxa inferior, até estabilizar, após 9 

horas de fermentação, atingindo valores de pH de 4,10 a 4,97. 

Quando comparados os valores de pH dos fermentados de extratos vegetais 

com o valor obtido pelo controle (leite de vaca, pH final 4,26), os extratos de 

castanha-do-brasil e amêndoas com ajuste inicial de sólidos solúveis foram os 

substratos que mais se assemelharam  ao controle (pH final 4,23 e 4,24, 

respectivamente), enquanto que os demais extratos fermentados apresentaram  

valores inferiores ou superiores ao controle. 
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Figura 7 – Evolução do pH ao longo do tempo de fermentação para (a) leite (controle) e extratos 
vegetais sem ajuste inicial de sólidos solúveis e (b) extratos vegetais com ajuste inicial de sólidos 

solúveis a 4,0 °Brix. 

 
(a)  

 

 
 

(b)  

 
Fonte: Própria autoria, 2019. 
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Os valores de pH final obtidos nas formulações de extrato de amêndoas 

foram inferiores aos observados no estudo realizado por Bernat et al. (2014) onde 

extrato de amêndoas foi suplementado com inulina, glicose e frutose, e cultura mista 

de L. reuteri e S. thermophilus. Nesse estudo não foram definidos tempos de 

fermentação, sendo a mesma conduzida até pH de 4,6. Em outro estudo, Blaiotta et 

al. (2012) desenvolveram uma bebida fermentada de castanha, utilizando 

Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus casei, obtendo valores de pH abaixo de 5,0, 

após 24 horas de processo.  

O fabricante do fermento lácteo utilizado sugere que é possível fazer a 

substituição do leite de vaca por uma bebida à base de soja. Os resultados 

mostrados na Figura 7 indicam que o pH final do fermentado de soja foi de 4,41, 

ligeiramente maior do que o obtido com o leite de vaca (controle), o que confirma a 

possibilidade de substituição de substrato indicada pelo fabricante. O resultado 

obtido no presente estudo também é semelhante aos descritos por Maftei et al. 

(2013) que desenvolveram uma bebida fermentada de extrato de soja suplementado 

com xarope de espinheiro do mar, utilizando uma cultura de Lactobacillus casei ssp. 

paracasei, cujos valores de pH, após 12 horas de fermentação, variaram entre 4,6 e 

4,8. Basttisti et al. (2018) também produziram um fermentado à base de soja 

suplementado com inulina e frutooligossacarídeos, inoculado com os mesmos micro-

organismos utilizados no presente estudo e obtiveram pH de 4,8 em apenas 3 horas 

a 37° C. Essa acidificação rápida pode ter sido potencializada pela a adição de 

prebióticos à formulação. 

Os extratos de arroz e aveia sem ajuste inicial de sólidos solúveis foram os 

substratos que sofreram menor acidificação, atingindo valores de pH igual a 4,92 

para o extrato de arroz e 4,97 para o extrato de aveia. Ghosh et al. (2015) avaliaram 

o comportamento fermentativo de uma bebida à base de arroz indiano utilizando 

Lactobacillus fermentum, durante 4 dias de fermentação a 37° C. Os autores 

destacaram a diminuição do pH do meio nas primeiras 24 horas de fermentação, 

para valores próximos de 5,40. Luana et al. (2014) que produziram uma bebida à 

base de flocos de aveia fermentados com L. plantarum e reportaram redução do pH 

de 6,45 para faixa entre 4,23 e 5,12 após 12 horas de fermentação a 30 °C. Este 

resultado é similar ao obtido no presente estudo em que o pH dos fermentados de 

aveia diminuíram da faixa de 6,50 a 6,65 para 4,10 a 4,97, (Figura 7).  
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Os resultados mostraram o potencial fermentativo dos micro-organismos 

utilizados, tanto sobre o leite (controle) quanto sobre os extratos vegetais. Valores de 

pH inferiores a 4,6 restringem o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos 

e deteriorantes, aumentando a segurança e a vida de prateleira do produto 

(MATIAS, 2011).  

A Tabela 9 mostra as médias dos valores de pH determinados no início e ao 

término da fermentação.   

 

Tabela 9 – Valores médios de pH determinados no início e ao término da fermentação.   

Amostra  pHi (0 h) pHf (12 h) 

Leite (controle) 6,60 ± 0,02 c 4,26 ± 0,01 f 
Amêndoas   6,61 ± 0,07 c 4,36 ± 0,01 e 

Arroz  6,47 ±0,09 d 4,92 ± 0,06 b 
Aveia  6,65 ± 0,05 c 4,97 ± 0,05 a 

Castanha-do-brasil   7,09 ± 0,05 a 4,71 ± 0,04 c 
Soja  6,76 ± 0,06 b 4,41 ± 0,02 d 

Amêndoas CA           6,45 ± 0,03 d   4,24 ± 0,03 f, g 
Arroz CA  6,45 ± 0,04 d 4,15 ± 0,02 h 
Aveia CA 6,50 ± 0,15 d 4,10 ± 0,01 h 

Castanha- do-brasil CA  7,07 ± 0,03 a 4,23 ± 0,02 g 
    Médias com mesmo expoente, não diferem entre si a 5% de significância. 
    CA = Com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix.   
    Fonte: Própria autoria, 2019. 
 
 

Com relação à condição inicial é possível verificar a existência de 4 grupos de 

substratos com valores de pH diferentes (p ≤0,05). Porém, todos os substratos 

assemelham-se entre si pelo fato de apresentar pH elevado (6,45 a 7,07), sugerindo 

a reduzida concentração de ácidos orgânicos nas matérias-primas utilizadas. 

Também é possível verificar que o ajuste na concentração de sólidos solúveis pela 

adição da sacarose teve pouca influência nos valores de pH sendo que apenas o 

extrato de amêndoas apresentou diferença significativa entre uma forma e outra. 

Vale ressaltar que todos os extratos avaliados apresentaram pH inicial próximo do 

leite (controle), o que favorece o desenvolvimento das bactérias láticas, pois estas 

encontram ambiente semelhante ao leite, considerando-se a variável pH.  

Pela análise do pH final, destaca-se que todos os substratos com ajuste de 

sólidos solúveis de 4,0 °Brix apresentaram pH inferior e estatisticamente diferentes 

com relação ao extrato original, indicando que a suplementação realizada com 

sacarose foi um fator importante para a acidificação das bebidas produzidas. A 

influência da adição da sacarose foi significativa nos extratos de arroz e de aveia, 



47 
 

cujos valores de pH nos extratos sem ajuste foram os mais elevados enquanto que 

nos extratos suplementados foram os mais baixos na comparação geral. O maior 

número de categorias estatísticas diferentes ao final da fermentação (oito) pode ser 

creditada às diferenças nutricionais que levaram a diferentes taxas de acidificação, e 

também ao fato dos resultados obtidos nas triplicatas terem sido muito próximos 

entre si, tornando o desvio padrão muito baixo, gerando um valor de MDS (menor 

diferença significativa) bem pequeno no teste de Tukey.  

 

5.1.2 Acidez titulável 

 

A mensuração da acidez titulável permite determinar a acidez total da bebida. 

A acidez é o parâmetro mais utilizado para o controle da matéria-prima como o leite, 

expressa em porcentagem (%) de ácido lático. Os ácidos orgânicos presentes em 

alimentos influenciam no sabor, odor, cor, estabilidade e a manutenção da 

qualidade. A acidez é resultante da presença de ácidos orgânicos existentes no 

alimento, provenientes das alterações químicas e eventualmente adicionados 

(SOUZA et al., 2010). A Figura 8 apresenta os valores de acidez obtidos ao longo de 

12 horas de fermentação para os dois tratamentos utilizados. 

Todos os extratos vegetais submetidos à fermentação apresentaram aumento 

de sua acidez.  

De maneira geral, quando comparado as médias iniciais de acidez (Tabela 

10) observa-se três grupos diferentes entre si. Entretanto, todos possuem valores 

próximos (0,01 a 0,06), com exceção da amostra controle. O ajuste inicial de sólidos 

solúveis apresentou pouca interferência, exceto para o extrato de castanha-do-

brasil. Após a fermentação, os valores de acidez de todos os substratos 

apresentaram diferenças significativas entre si. Castanha-do-brasil com ajuste 

assemelhou-se a o fermentado de amêndoas ajustado. A influência do ajuste de 

sólidos solúveis foi significativa no substrato de arroz. No substrato de amêndoas 

não houve interferência com relação à acidez.       
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Figura 8 – Evolução da acidez titulável (% ácido lático) ao longo do tempo de fermentação para (a) 
leite (controle) e extratos sem ajuste inicial de sólidos solúveis e (b) extratos com ajuste inicial de 

sólidos solúveis a 4,0 °Brix.   
 

(a)  

 
 

(b) 

 
Fonte: Própria autoria, 2019. 
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A amostra controle (leite) apresentou maior índice de acidez durante todo o 

período de fermentação, inclusive em seu valor inicial, apresentando diferença 

significativa quando comparado aos valores iniciais (Tabela 10). Salienta-se que não 

é somente a presença de ácido lático que impacta na acidez, mas também outros 

componentes como, citratos, fosfatos e proteínas (BRASIL, 2013).  

O valor obtido a partir da fermentação da amostra controle no período de 12 

horas foi de 0,87 g de ácido lático/100 mL. Comparado aos demais, este apresentou 

o maior índice. Contudo, este parâmetro está em conformidade com a legislação 

vigente, que estabelece uma faixa entre 0,6 e 2,0 g de ácido lático/100g (BRASIL, 

2007). Os resultados se aproximaram do trabalho de Gallina et al. (2011) onde os 

valores obtidos com a fermentação do leite, utilizando a matéria-prima suplementada 

e não suplementada com frutooligossacarídeo (FOS), inoculada S. thermophilus, L. 

bulgaricus e bifidobactérias, foram de 0,74 a 0,78 %.  

Dentre os extratos que atingiram acidez mais elevada citam-se os 

fermentados de soja, amêndoas e castanha-do-brasil sem e com ajuste de sólidos 

solúveis, com valores em torno de 0,27 a 0,33 g de ácido lático/100 mL. Os extratos 

de soja, amêndoas, castanha-do-brasil sem ajuste e amêndoas com ajuste 

apresentaram diferença (p ≤ 0,05), mas com valores bem próximos entre si. O 

extrato de castanha-do-brasil sem e com ajustes não obtiveram diferença 

significativa. Porém, o extrato de castanha-do-brasil com ajuste assemelhou-se com 

o extrato de amêndoas sem e com ajuste, (Tabela 10). Porém, mesmo com valores 

mais altos nenhum aproximou-se do controle. O fermentado de extrato de soja 

apresentou acidez de 0,27g de ácido lático/100 mL. Trindade et al. (2001) 

reportaram que “iogurte” desenvolvido a partir de extrato de soja sem suplementação 

atingiu valores de acidez entre 0,24% (4 horas de fermentação) e 0,33% (6 horas de 

fermentação). Marin et al. (2014) avaliaram uma bebida funcional a base de soja, 

lactossoro e (FOS), açúcar comercial e saborizada com mel, com Lactobacillus 

acidophilus, a 42 °C até atingir pH igual 4,5. A acidez obtida foi de 0,46% de ácido 

lático na amostra controle e 0,54% de ácido lático com mel. A adição do mel permite 

maior produção de ácido por conter carboidratos fermentescíveis (MACEDO et al. 

2008).  

Os resultados obtidos por Maftei et al. (2017) mostraram que a fermentação 

de extrato de soja suplementada com xarope de espinheiro do mar, durante 12 

horas a 37 °C atingiu uma acidez titulável de 1,18 g de ácido lático/100 mL. Porém, a 
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suplementação e o tipo de micro-organismo empregado podem apresentar 

diferenças de valores, como por exemplo, a adição do xarope de espinheiro do mar 

que é um fruto rico em vitaminas, flavonóides, óleos, minerais e substâncias 

bioativas. Outro estudo realizado por Costa et al. (2017) avaliaram uma bebida 

fermentada com base mista de soja, arroz, amido de milho, sacarose e goma guar e 

culturas probióticas de L. acidophilus e Bifidobacterium spp. O processo fermentativo 

ocorreu a 42 °C até atingir pH 4,5. A acidez obtida foi de 0,76 g de ácido lático/100 

mL. Esse comportamento foi distinto do ocorrido com as formulações do presente 

estudo. 

Os menores valores de acidez obtidos foram os extratos de aveia e arroz nas 

duas condições, com valores de 0,02 a 0,16 g de ácido lático/100 mL. O substrato 

de arroz apresentou diferença entre as duas condições de ajuste, com e sem 

sacarose. O extrato de aveia não apresentou diferença entre substrato original e 

suplementado com sacarose, (Tabela 10). Estes fermentados podem ter produzido 

ácidos orgânicos fracos. Isso ocorre devido à composição do extrato, que pode deter 

um volume de nutrientes limitado, o que impede a produção de ácidos fortes. Ghosh 

et al. (2014) avaliaram um fermentado de arroz indiano durante 4 dias em 

fermentação contínua a 37 °C. Os valores apresentados de acidez foram de 0,01 da 

matéria-prima e 0,84 no quarto dia de fermentação. Tais valores demonstram que 

um fermentado de extrato arroz mesmo sendo mantido em longos períodos não 

atingem altos índices de acidez. 

 Todos os fermentados vegetais, situaram-se abaixo da legislação para leites 

fermentados, na qual estabelece uma faixa de 0,6 a 2,0 g de ácido lático/100 g. 

Segundo Cunha et al. (2008) o uso de diferentes culturas, adição de soro, 

composição do leite, processamento, etapa de pós-fermentação, temperatura de 

estocagem podem modificar as propriedades químicas, microbiológicas e reológicas 

de leites fermentados. Desta forma, a utilização de extratos de diferentes fontes de 

matéria-prima com diferentes composições, poderia ocasionar tais efeitos. Segundo 

Hauly et al. (2005) os suplementos mais aplicados são soro de leite, proteínas de 

leite, lactose, frutose, sacarose, leite em pó e gelatina que podem proporcionar a 

produção de “iogurtes” com acidez que varia entre 0,70 a 0,85%. 

A ausência ou escassez de determinados suplementos na produção dos 

fermentados desenvolvidos neste estudo inviabilizou a obtenção de valores de 

acidez mais elevados. O ácido lático é o mais abundante na fermentação BAL, 
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sendo responsável por transmitir nota ácida suave aos fermentados. A concentração 

de ácido lático depende principalmente do metabolismo da cultura inicial e do 

substrato, e principalmente das condições de fermentação que podem afetar a 

viabilidade da cultura, como, temperatura, capacidade de tamponamento. Estas 

variáveis também podem determinar a extensão dos ácidos liberados no meio 

(PEYER; ZANNIN; ARENDT, 2016).  

A comparação estatística dos resultados de acidez titulável inicial e final dos 

extratos fermentados aplicando teste de média está apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Valores médios de acidez titulável (AT) (% ácido lático) determinados no início e ao 
término da fermentação a 37° C. 

Amostra ATi (t0 h) ATf (t12 h) 

Leite de vaca (controle) 0,17 ± 0,01 a 0,87 ± 0,01 a 
Amêndoas  0,01 ± 0,00 e 0,33 ± 0,01 b 

Arroz  0,02 ± 0,01 d, e 0,02 ± 0,00 g 
Aveia  0,04 ± 0,00 b, c, d  0,15 ± 0,01 e 

Castanha-do-brasil  0,06 ± 0,00 b 0,30 ± 0,00 c 
Soja  0,05 ± 0,01 b, c 0,27 ± 0,09 d 

Amêndoas CA 0,03 ± 0,00 c, d, e 0,33 ± 0,01 b 
Arroz CA 0,02 ± 0,01 d, e 0,05 ± 0,01 f 
Aveia CA 0,04 ± 0,01 b, c, d 0,16 ± 0,01 e 

Castanha-do-brasil CA  0,03 ± 0,00 c, d, e  0,32 ± 0,01 b, c 
   Médias com mesmo expoente, não diferem entre si a 5% de significância. 
   CA = Com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix.   
   Fonte: Própria autoria, 2019. 

 

5.1.3 Sólidos Solúveis (SS) 

 

A Figura 9 apresenta os teores de sólidos solúveis totais com a cinética dos 

diferentes substratos fermentados. Pode-se observar que existe efeito dos sólidos 

totais quando há o ajuste com a adição de sacarose. Os teores de sólidos solúveis 

dos extratos de arroz e aveia, nas duas condições mantiveram-se constantes ao 

longo do processo fermentativo. 

Quando comparados estatisticamente (Tabela 11), pode-se observar 3 grupos 

que diferenciaram-se entre si, o controle apresentou o maior valor de sólidos 

solúveis, se diferenciando dos substratos vegetais sem e com ajuste. Destaca-se 

que os substratos com ajustes iniciais de sólidos solúveis demonstraram valores 

diferentes com relação ao extrato original, com exceção ao extrato de soja que se 

diferenciou dos demais substratos sem ajuste, se assemelhando no grupo dos 
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substratos com ajuste, isto porque o ajuste dos substratos se deu com base no valor 

de sólidos solúveis do extrato de soja. 

A amostra controle apresentou diminuição de sólidos solúveis ao longo das 12 

horas de fermentação, de 13,0 a 7,0 °Brix, quando comparado aos extratos vegetais 

testados houve diferença significativa (Tabela 11). Os que mais obtiveram 

diminuição foram os extratos de soja, amêndoas e castanha-do-brasil com ajuste de 

sólidos solúveis, quando comparados com os demais. O extrato de soja iniciou-se a 

fermentação com 4,0 °Brix e finalizando com 1,0 °Brix, amêndoas com ajuste atingiu 

2,0 °Brix e o castanha-do-brasil com ajuste 3,0 °Brix no final de 12 horas de 

fermentação (Tabela 11). Martins et al. (2013) elaboraram um iogurte de extrato 

hidrossolúvel de soja com adição de inulina, utilizando como inóculo culturas de S. 

thermophilus, L. acidophilus e Bifidobacterium spp, e avaliaram as características 

físico-químicas. O produto obteve sólidos solúveis inicial de aproximadamente 11 

°Brix atingindo 5,0 °Brix após 12 h de fermentação. O resultado reportado apresenta-

se bem acima do valor encontrado no presente estudo. Essa diferença se dá porque 

os autores utilizaram um extrato de soja comercial, no qual o teor de sólidos solúveis 

inicial foi superior ao determinado neste estudo, o que é atribuído a suplementação 

com diferentes nutrientes. O estudo em comparação utilizou como matéria-prima 

apenas extrato de soja hidrossolúvel.  
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Figura 9 - Evolução do teor de sólidos solúveis (°Brix) ao longo do tempo de fermentação para (a) 

leite (controle) e extratos sem ajuste inicial de sólidos solúveis e (b) extratos com ajuste inicial de 
sólidos solúveis a 4,0 °Brix. 

 
(a) 

 

 
 

(b) 

 
  Fonte: Própria autoria, 2019. 
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Comparando-se os extratos de amêndoas e castanha-do-brasil sem ajuste 

como mostra a Figura 9 (a), observou-se que os teores de sólidos solúveis 

mantiveram-se constantes durante a fermentação. Desta forma, os extratos citados 

reagiram com a adição de sacarose, apresentando diferenças significativas, o que 

evidência a ação da suplementação com sacarose nestes substratos (Tabela 11). Os 

demais extratos não apresentaram efeitos com a adição de sacarose; em ambas as 

condições mostraram-se constantes em todo o tempo de fermentação. 

A diferença entre os extratos justifica-se pela composição das matérias-

primas. Analisando-se a Figura 9, mesmo sem a diminuição dos sólidos solúveis dos 

extratos de arroz e aveia, nota-se que houve acidificação com a queda do pH nas 

duas condições (Figuras 7 e 8), demonstrando que os micro-organismos utilizaram 

outros nutrientes, além de carboidratos. Segundo Tripathi e Giri (2014) um dos 

fatores que mais afetam a sobrevivência dos micro-organismos é a composição do 

substrato. A compatibilidade dos probióticos com diferentes componentes (como 

açúcares, sais, compostos aromáticos entre outros) desempenha um papel 

importante na sua sobrevivência. 

 

Tabela 11 – Teores de sólidos solúveis (SS) (°Brix) determinados no início e ao término da 
fermentação. 

Amostra  SSi (0 h)  SSf (12 h)  

Leite (controle) 13,00 ± 0,00 a 7,00 ± 0,01 a 
Amêndoas  1,00 ± 0,00 c 1,00 ± 0,00 e 

Arroz   1,00 ± 0,00 c 1,00 ± 0,00 e 
Aveia  1,00 ± 0,00 c  1,00 ± 0,01 e 

Castanha-do-brasil   1,00 ± 0,00 c 1,00 ± 0,00 e 
Soja  4,00 ± 0,00 b 1,00 ± 0,00 e 

Amêndoas CA 4,00 ± 0,00 b 2,00 ± 0,00 d 
Arroz CA  4,00 ± 0,00 b 4,00 ± 0,00 b 
Aveia CA  4,00 ± 0,00 b 4,00 ± 0,00 b 

Castanha-do-brasil CA  4,00 ± 0,00 b  3,00 ± 0,01 c 
   Médias com mesmo expoente, não diferem entre si a 5% de significância. 
   CA = Com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix.   
   Fonte: Própria autoria, 2019. 

 
 
5.1.4 Análise de Componentes Principais (ACP)  

 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 mostram os resultados da ACP relativa aos 

parâmetros físico-químicos determinados para as formulações dos extratos vegetais. 

A amostra controle (leite) foi incluída como referência. 



55 
 

A análise de componentes principais foi utilizada para representar a relação 

entre as amostras, sugerindo quais parâmetros melhor as caracterizam. Cada eixo, 

em uma representação bidimensional, explica a porcentagem da variação total 

existente entre as formulações. A Figura 10(b) mostra que os componentes 

principais 1 e 2 explicaram 99,26% (33,81 + 65,45) da variabilidade total entre as 

formulações. A posição das amostras no plano (Figura 10a) indica que as 

formulações com extratos de castanha-do-brasil e soja são semelhantes em relação 

ao pH, pois estão relativamente próximas e posicionadas no mesmo quadrante. A 

amostra controle (leite) distanciou-se das formulações dos demais extratos vegetais. 

O pH foi o principal contribuinte em PC2, e o teor de sólidos solúveis em PC1 (Figura 

10b) .  

Parâmetros com vetores mais longos explicam melhor a variabilidade entre os 

extratos do que os mais curtos. Vetores mais próximos uns dos outros indicam que 

os parâmetros podem ter uma correlação positiva elevada. Vetores que formaram 

ângulo próximo de 90°, como pH e acidez, geralmente não tem correlação linear 

significativa entre si. Vetores que formam um ângulo próximo de 180° sugerem uma 

correlação linear negativa entre os parâmetros. A análise de correlação linear entre 

os dados confirmou que o teor de sólidos solúveis e a acidez apresentaram 

correlação positiva a 5% de significância.   
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Figura 10 - (a) Projeção das amostras dos extratos vegetais no início da fermentação (t0) e (b) das 
variáveis (parâmetros físico-químicos). 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

 
 

Almond = Amêndoas, Chestnut = Castanha-do-brasil, Milk (control) = Leite (Controle), Oat = Aveia, 
Rice = Arroz, Soy = Soja, Acidity = Acidez, Soluble Solids = Sólidos solúveis.  
Fonte: Própria Autoria, 2019.  
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A Figura 11(b) mostra que os componentes principais 1 e 2 explicaram 

97,58% (28,55 + 69,03) da variabilidade total entre as formulações. A posição das 

amostras no plano, mostrada na Figura 11(a), indica que as formulações com 

extratos de castanha-do-brasil e aveia são semelhantes em relação ao pH, pois 

estão relativamente próximas e posicionadas no mesmo quadrante. A amostra 

controle (leite) distanciou-se das formulações dos demais extratos vegetais em 

relação aos sólidos solúveis e acidez.  

A análise de correlação linear confirmou que sólidos solúveis e acidez 

apresentaram correlação positiva a 5% de significância.  

A Figura 12 (b) mostra que os componentes principais 1 e 2 explicaram 100% 

(47,72 + 52,28) da variabilidade total entre os componentes (PC1 e PC2) das 

características das amostras.  

As amostras, apresentadas na Figura 12 (a), apontam que os extratos de 

castanha-do-brasil e soja possuem semelhanças, pois estão localizadas no mesmo 

quadrante, em relação ao pH. A análise estatística confirmou que não houve 

correlação (p > 0,05) entre as variáveis, pois, os vetores formaram um ângulo de 

90°.  
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Figura 11- (a) Projeção das amostras dos extratos vegetais ao término da fermentação (t12h) e (b) 
das variáveis (parâmetros físico-químicos). 

 
(a) 

 

 
 

(b) 
 

 
 

Almond = Amêndoas, Chestnut = Castanha-do-brasil, Milk (control) = Leite (Controle), Oat = Aveia, 
Rice = Arroz, Soy = Soja Acidity = Acidez, Soluble solids = Sólidos solúveis.  
Fonte: Própria Autoria, 2019. 
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Figura 12 - (a) Projeção das amostras dos extratos vegetais com padronização do teor de sólidos 
solúveis a 4,0  ⁰Brix no início da fermentação (t0) e (b) das variáveis (parâmetros físico-químicos). 

 
(a) 

 

 
 

(b) 
 

 
 

Almond = Amêndoas, Chestnut = Castanha-do-brasil, Milk (control) = Leite (Controle), Oat = Aveia, 
Rice = Arroz, Soy = Soja, Acidity = Acidez, Soluble solids = Sólidos solúveis.  
Fonte: Própria Autoria, 2019. 
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Figura 13 - (a) Projeção das amostras dos extratos vegetais com padronização do teor de sólidos 
solúveis a 4,0 ⁰Brix ao término da fermentação (t12h) e (b) das variáveis (parâmetros físico-

químicos). 

 
(a) 

 

 

(b) 
 

 
 
Almond = Amêndoas, Chestnut = Castanha-do-brasil, Milk (control) = Leite (Controle), Oat = Aveia, 
Rice = Arroz, Soy = Soja, Acidity = Acidez, Soluble solids = Sólidos solúveis.  
Fonte: Própria Autoria, 2019.  
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Como apresentado na Figura 13 (b), os componentes principais 1 e 2 

explicaram 97,80% (43,05 + 54,75) da variabilidade total entre as formulações.  

Na Figura 13 (a), o plano apresenta a posição das amostras, indicando que os 

extratos de soja, amêndoas e castanha-do-brasil, são semelhantes em relação ao 

pH, visto que as amostras estão no mesmo quadrante. O resultado da correlação 

linear entre os dados confirmou a que acidez e o teor de sólidos solúveis 

apresentaram correlação positiva a 5% de significância.  

 
 
5.2 Estabilidade físico-química 

 

5.2.1 pH 

 

A Figura 14 apresenta o comportamento do pH com as médias obtidas nas 

análises de pH dos extratos fermentados nas duas condições 0, 7, 14, 21 e 28 dias 

após a elaboração, estocados a 5 °C. 

Avaliando os valores de pH na Figura 14 verificou-se que houve uma variação 

do pH, atribuído à contínua produção de ácidos pelas bactérias láticas durante a 

estocagem, à variedade das matérias-primas. Os valores de pH variaram entre 3,63 

e 4,50 (inicial), e entre 3,71 e 5,08 (final).  

A amostra controle apresentou um pH inicial de 4,37 e finalizou com 4,15. 

Estes valores estão de acordo com Gallina et al. (2011) que avaliaram três 

formulações de leites fermentados com e sem adição de probióticos e 

frutooligossacarídeos (FOS), estocados a 5 °C durante 28 dias; o pH inicial variou de  

4,42 a 4,37, e final, de 4,21 a 4,13. O extrato de castanha-do-brasil sem ajuste foi o 

que mais aproximou-se do controle, com valores de 4,36 (inicial) e 4,43 (final), 

quando ambos são comparados estatisticamente seus valores iniciais não 

apresentaram diferença significativa, mas em 28 dias de estocagem, o extrato de 

castanha-do-brasil sem ajuste apresentou diferença significativa com o controle 

Tabela 12, e dentre os extratos sem ajuste foi o que mais se manteve constante, o 

mesmo comportamento aconteceu com o extrato de castanha-do-brasil com ajuste 

de sólidos solúveis, pouca variação ao longo dos 28 dias, e quando comparadas 

houve diferença significativa entre as duas condições como mostra a Tabela 12. 
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O extrato de soja foi o que apresentou maior pH inicial (4,50) e final (4,66). 

Quando confrontado com os demais extratos fermentados apresentou diferença 

significativa (Tabela 12). Valores próximos foram obtidos por Battistini et al. (2018) 

que avaliaram extrato de soja suplementado com inulina e FOS, utilizando culturas 

de L. acidophilus, Bifidobacterium animalis e S. thermophilus, com 4,56 no primeiro 

dia de estocagem e 4,48 após 28 dias.  

O extrato de amêndoas sem ajuste apresentou o menor valor de pH inicial 

(4,05), com pouca variação e pequeno aumento a partir de 7 dias (de 4,03 para 

4,15). Amêndoas com ajuste também manteve-se estável com valores de 4,06 

(inicial) e 4,18 (final). Quando comparados as duas condições não houve diferença 

(p >0,05), e ao atingirem 28 dias de estocagem ambas assemelharam-se com a 

amostra controle (Tabela 12). Bernat et al. (2014) desenvolveram um fermentado 

não lácteo a base de extrato de amêndoas suplementado com inulina, frutose e 

glicose e estocados por 28 dias a 4°C, e obtiveram valores de pH equivalente a 4,65 

(inicial) e 4,65 (final). Os resultados apresentados no presente estudo, estão abaixo 

dos encontrados por Bernat et al. (2014) essa diferença pode ser justificada pelo 

tempo de fermentação. O processo fermentativo foi finalizado quando o fermentado 

atingiu pH próximo de 4,6. O pH do extrato de aveia sem ajuste variou ao longo dos 

28 dias (4,17 - 4,38). O pH do extrato com ajuste também variou durante a 

estocagem. Porém, o pH decresceu de 3,82 para 3,71 (Figura 14), demonstrando 

que a suplementação resultou em diferença significativa entre os substratos (Tabela 

12). Gupta et al. (2010) desenvolveram um fermentado a base de aveia 

suplementada com sacarose, estocado durante 21 dias a 4 °C. Os valores de pH 

obtidos foram 4,5 (no início) e durante 21 dias o pH manteve-se acima 4,00. Os 

valores encontrados na literatura se aproximam aos valores obtidos no extrato de 

aveia sem ajuste, e bem acima dos obtidos no extrato ajustado. 
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Figura 14 - Variação de pH durante a estocagem em (a) leite (controle) e extratos sem ajuste inicial 

de sólidos solúveis e (b) extratos com ajuste inicial de sólidos solúveis a 4,0 °Brix. 
 

(a) 
 

 
 
 

(b) 
 

 
 Fonte: Própria autoria, 2019. 
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 O pH do extrato de arroz sem ajuste mostrou-se instável durante a 

estocagem. Observou-se um aumento ao longo dos 28 dias, principalmente a partir 

de 21 dias, com valores que variaram entre 4,29 e 5,08. O oposto ocorreu com o 

mesmo extrato ajustado, dentre os extratos com ajuste seu comportamento foi o 

mais constante seu pH se manteve com poucas variações com 3,68 (inicial) e 4,00 

(final), quando comparados nota-se que houve diferença, entre os substratos 

durante o período de estocagem Tabela 12. 

 
 
Tabela 12- Valores de pH dos extratos vegetais fermentados durante a estocagem de 28 dias a 5 °C.  

Amostra 
t (dias) 

0 7 14 21 28 

Leite 
(controle) 

4,37 ± 0,06 b 4,38 ± 0,05 c 4,35 ± 0,08 c 4,53 ± 0,03 a 4,15 ± 0,05 d 

Amêndoas  4,05 ± 0,03 d 4,03 ± 0,02 g 4,12 ± 0,01 e 4,14 ± 0,02 d 4,15 ± 0,01 d 

Arroz  4,07 ± 0,04 d 4,08 ± 0,02 f 4,42 ± 0,08 b, c 4,29 ± 0,24 c 5,08 ± 0,14 a 

Aveia  4,17 ± 0,07 c 4,13 ± 0,06 d, e 4,16 ± 0,08 d, e 4,27 ± 0,06 c 4,38 ± 0,08 c 

Castanha-
do-brasil  

4,36 ± 0,02 b 4,44 ± 0,03 b 4,44 ± 0,03 b 4,45 ± 0,03 a, b 4,43 ± 0,03 c 

Soja  4,50 ± 0,02 a 4,64 ± 0,02 a 4,57 ± 0,03 a 4,41 ± 0,01 b 4,66 ± 0,04 b 

Amêndoas 
CA 

4,06 ± 0,02 d 4,06 ± 0,02 d 4,19 ± 0,01 d, e 4,21 ± 0,01 c, d 4,18 ± 0,03 d 

Arroz CA 3,68 ± 0,12 f 3,68 ± 0,05 i 3,94 ± 0,21 f 3,40 ± 0,00 f 4,00 ± 0,10 e 

Aveia CA 3,82 ± 0,07 e 3,88 ± 0,06 h 3,83 ± 0,07 g 3,89 ± 0,03 e 3,71 ± 0,09 f 

Castanha-
do-brasil CA 

4,13 ± 0,02 c 4,16 ± 0,01 d 4,22 ± 0,02 d 4,24 ± 0,02 c 4,22 ± 0,02 d 

Médias com mesmo expoente, não diferem entre si a 5% de significância. 
CA = Com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix.   
Fonte: Própria autoria, 2019.  
 
 

De uma maneira geral, todos os extratos fermentados sofreram variações 

significativas durante a estocagem (Tabela 12), exceto para o fermentado de 

amêndoas, que ao final dos 28 dias de estocagem obtive valores semelhantes à 

amostra controle.  
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5.2.2 Acidez titulável 

 

De uma maneira geral, a acidez de todos os extratos manteve-se constantes 

ao longo da estocagem (Figura 15). A amostra controle apresentou-se em 

conformidade com o regulamento técnico de identidade e qualidade de leites 

fermentados, que fixa a acidez entre 0,6 a 2,0g de ácido lático/ 100 mL. Gallina et al. 

(2011) obtiveram valores de 0,75-0,78 g de ácido lático /100 g, utilizando as mesmas 

condições de estocagem. 

Dos extratos vegetais, o que apresentou maior acidez e manteve-se 

constante foram os extratos fermentados de amêndoas em ambas as condições, 

com valores que variaram de 0,40-0,48 a 0,42-0,58 g de ácido lático/100 mL. 

Observou-se diferença significativa (Tabela 13), entre as duas amostras ao longo da 

estocagem, comprovando que a adição da sacarose aumentou os índices de acidez 

e também se mantendo constante. Bernat et al. (2014b) apresentaram valores 

maiores de acidez (1,90 inicial e 2,26 final) ao longo de 28 dias de estocagem, mas 

o comportamento foi semelhante com um pequeno aumento ao longo do tempo. Os 

altos valores se justificam devido à suplementação com glicose, frutose e inulina. 

Valores baixos de acidez podem ter uma maior na aceitação sensorial do produto. 

Os fermentados de castanha-do-brasil mantiveram-se estáveis durante o a 

estocagem com pequena elevação após 14 dias de estocagem em ambas as 

condições Figura 15. Porém houve diferença significativa entre os dois tratamentos 

Tabela 13. O fermentado com ajuste de SS obteve valor médio inicial de 0,20% de 

ácido lático e 0,32% de ácido lático final. O fermentado sem ajuste de SS 

apresentou valor médio de 0,41% inicial e 0,48% final de ácido lático.   

 Soja fermentada manteve-se constante durante 28 dias de estocagem com 

valor inicial de 0,36 g e final de 0,35 g/ ácido lático/100 mL Figura 13, quando 

comparado com os demais extratos fermentados ele se mostrou com diferenças 

significativas ao longo do período, exceto aos 21 dias que onde o extrato fermentado 

de castanha-do-brasil sem ajuste não diferiu do extrato de soja fermentado. 

Mohammadi et al. (2018) obtiveram valores semelhantes do fermentado de soja, 

aplicando diferentes culturas bacterianas, com valores de variaram de 0,28 a 0,31% 

de ácido lático inicial e 0,29 a 0,41% de ácido lático no final da estocagem de 21 

dias a 5° C. Entretanto, Battistini et al. (2018) obtiveram valores altos de acidez do 
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fermentado de soja com inicial de 2,09 g e final de 2,24 g de ácido lático/ 100 mL em 

28 dias de estocagem.  

O fermentado de aveia em ambas as condições também não apresentou 

diferença significativa ao longo dos 28 dias. Gautam e Sharma (2014) elaboraram 

um mix de cereais fermentados, fermentado durante 24 h a 37 ° C, seguido de 

estocagem a 4 °C. Os valores encontrados variaram de 0,09% a 0,18% (m/m), 

sendo semelhantes aos obtidos neste estudo. Bernat et al. (2014a) otimizaram um 

fermentado de aveia, L. reuteri como cultura lática e obteve acidez de 0,17 g/100 ml 

de ácido lático e 0,5 g/100 ml em 28 dias de estocagem. Gupta et al. (2017) 

desenvolveram um fermentado de farinha de aveia e mel e. O produto foi avaliado 

durante 4 semana estocado a 4° C; o teor de ácido aumentou ao longo das semanas 

de 0,90% para 1,74% m/v.  

O extrato de arroz fermentado não apresentou alterações ao longo da 

estocagem, e apresentou os valores mais baixos de acidez Figura 8, não havendo 

diferença significativa entre os dois tratamentos com valores iniciais de 0,03 a 0,05 e 

0,02 % final de ácido lático/ 100 mL. Não foram encontradas pesquisas direcionadas 

a estocagem de uma bebida fermentada à de arroz. Porém, um estudo realizado por 

Puerari et al. (2014) caracterizaram uma bebida fermentada por bactérias láticas à 

base de arroz chamado Chicha. Os resultados obtidos foram de 0,08 g/mL de ácido 

lático em 12 horas de fermentação. A concentração inicial de ácido lático no dia 0, 

Tabela 13, da presente pesquisa está próximo aos obtidos por Puerari et al. (2014). 

Jukonyte et al. (2018) avaliaram um bebida à base de arroz, aplicando diferentes 

bactérias láticas, e obteve teores que variaram de 0,10 a 0,16 g/mL de ácido lático 

em 60 horas de fermentação. Valores superiores aos obtidos. Essa diferença atribui-

se pela fermentação continua aplica pelos autores durante 60 horas a 30 °C.  
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Figura 15 – Variação da acidez titulável (% ácido lático) ao longo dos 28 dias de estocagem a 5 ° C 
para (a) leite (controle) e extratos sem ajuste inicial de sólidos solúveis e (b) extratos com ajuste 

inicial de sólidos solúveis a 4,0 °Brix. 
 
 

(a) 
 

 
 

(b) 

 
Fonte: Própria autoria, 2019. 
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Tabela 13 - Valores de acidez titulável (% ácido lático) dos extratos vegetais fermentados durante a 
estocagem de 28 dias a 5 °C. 

Amostra 
t (dias) 

0 7 14 21 28 

Leite 
(controle) 

0,93 ± 0,05 a 0,86 ± 0,01 a 0,85 ± 0,01 a 0,83 ± 0,01 a 0,80 ± 0,01 a 

Amêndoas  0,40 ± 0,00 c 0,40 ± 0,02 d 0,43 ± 0,01 c 0,44 ± 0,04 d 0,42 ± 0,02 d 

Arroz  0,03 ± 0,01 h 0,03 ± 0,01 i 0,03 ± 0,00 g 0,02 ± 0,00 g 0,02 ± 0,00 h 

Aveia  0,09 ± 0,01 f 0,10 ± 0,01 g 0,10 ± 0,00 f 0,11 ± 0,01 f 0,10 ± 0,01 g 

Castanha-do-
brasil  

0,20 ± 0,00 e 0,25 ± 0,01 f 0,27 ± 0,01 e 0,35 ± 0,03 e 0,32 ± 0,04 f 

Soja  0,36 ± 0,00 d 0,37 ± 0,01 e 0,34 ± 0,00 d 0,34 ± 0,01 e 0,35 ± 0,01 e 

Amêndoas 
CA 

0,48 ± 0,03 b 0,52 ± 0,04 b 0,59 ± 0,05 b 0,50 ± 0,02 b 0,53 ± 0,01 b 

Arroz CA 0,05 ± 0,01 g 0,02 ± 0,00 i 0,02 ± 0,00 g 0,02 ± 0,00 g 0,02 ± 0,00 h 

Aveia CA 0,10 ± 0,00 f 0,08 ± 0,01 h 0,09 ± 0,01 f 0,11 ± 0,01 f 0,10 ± 0,01 g 

Castanha-do-
brasil CA 

0,41 ± 0,02 c 0,43 ± 0,01 c 0,44 ± 0,02 c 0,48 ± 0,01 c 0.48 ± 0,01 c 

Médias com mesmo expoente, não diferem entre si a 5% de significância. 
CA = Com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix.   
Fonte: Própria autoria, 2019. 

 

5.3 Contagem de bactérias láticas  

 

As análises microbiológicas foram realizadas para a quantificação das 

bactérias láticas totais. As contagens obtidas nas amostras dos diferentes extratos 

fermentados, com e sem ajuste do teor de sólidos solúveis e tratamentos encontram-

se na Figura 14.   

Os resultados da Figura 14 mostram que a população bacteriana da maioria 

dos extratos vegetais fermentados manteve-se estável. Ocorrendo baixas apenas no 

final do período de estocagem. As populações bacterianas na maioria das 

formulações estudadas foram superiores aos limites mínimos que um alimento 

funcional probiótico deve apresentar durante seu período de validade, com exceções 

dos extratos fermentados de arroz e aveia sem ajuste, amêndoas e aveia com ajuste 

de sólidos solúveis. Para alimentos funcionais, a legislação vigente determina que a 

população mínima viável de probióticos devem estar na faixa de 108 a 109 UFC na 

recomendação diária para assegurar os efeitos benéficos à saúde do produto pronto 



69 
 

para o consumo, o que representa o consumo de 100 g de produto contendo 106 

UFC/mL no mínimo (ANVISA, 2008). Essas proporções são sugeridas por 

pesquisadores como quantidade mínima aceitáveis para proporcionar benefícios à 

saúde (RANADHEERA, BAINES & ADAMS, 2010).     

 

Figura 16 - Contagens de células viáveis de bactérias láticas totais durante estocagem de 28 dias dos 
extratos vegetais fermentados. 

 

 
 

*UFC/mL - Unidades formadoras de colônia. 
SAF = Sem ajuste de sólidos solúveis fermentado, CAF = Com ajuste de sólidos solúveis a 
4,0 °Brix fermentado. 
Fonte: Própria autoria, 2019.  

    

 

Das nove formulações estudadas, cinco obtiveram contagens satisfatórias até 

o final dos 28 dias de estocagem refrigerada a 5 °C. O controle (leite) apresentou 

contagem superior ao exigido pela legislação durante a estocagem Figura 16, com 

valor de 10 log UFC/mL em 28 dias.  

Dos fermentados vegetais, os que obtiveram maiores contagens ao longo do 

período foi soja e castanha-do-brasil, com e sem ajuste de sólidos solúveis, Figura 
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16. Soja manteve-se estável durante 21 dias. Após esse período houve uma 

redução de um ciclo logaritmo em 28 dias. As populações de bactérias láticas foram 

superiores às obtidas por Mohammadi et al. (2017), que obtiveram valores inferiores 

a 7 log UFC/g durante 21 dias de estocagem. Battistini et al. (2018) apresentaram 

populações inferiores a 9 log UFC/mL em 28 dias. As duas formulações do 

fermentado de castanha-do-brasil não diferiram entre si até 21 dias de estocagem. 

Após este período, o fermentado com ajuste reduziu para um ciclo logaritmo. O 

fermentado com ajuste reduziu dois ciclos logaritmos em 28 dias. Tabanelli et al. 

(2018) relataram contagens de bactérias láticas semelhantes em 10 dias de 

estocagem a 4°C em um fermentado de castanha de caju. Romano et al. (2014), 

avaliaram a viabilidade de cepas de Lactobacillus rhamnosus em um mousse de 

castanha durante 3 meses a 15° C e obtiveram viabilidade de 10 log UFC/g.  

O extrato de aveia fermentado sem e com ajuste não apresentou diferenças 

entre as duas condições, com redução de dois ciclos logaritmos em 21 dias de 

estocagem, obtendo 8 log UFC/ mL. Aos 28 dias, a viabilidade das bactérias láticas, 

declinou atingindo valores insatisfatórios (Figura 16). Bernat et al. (2014), obtiveram 

valores de 7 log UFC/ mL em 7 dias de estocagem e se manteve durante os 28 dias. 

A formulação utilizada pelos autores suplementada de glicose, frutose e inulina, e 

micro-organismos de diferentes, podem justificar a diferença entre o presente estudo 

em relação a sobrevivência das células viáveis por 28 dias.   

Outros autores relataram contaminação de fungos e bolores na primeira 

semana em refrigeração em bebidas fermentadas com farinha de aveia, tais 

contaminações não foram evidenciadas no presente estudo (GUPTA; BAJAJ, 2017).  

A amostra de extrato de arroz fermentado, em ambas as condições 

apresentou contagens superiores às estabelecidas pela legislação no início do 

período de estocagem. O fermentado sem ajuste reduziu um ciclo logaritmo em 21 

dias e contagens muito baixas em 28 dias, Figura 16. O extrato de arroz fermentado 

com ajuste apresentou em 21 dias de estocagem, a redução de dois ciclos 

logarítmicos, mantendo-se viável até o final de 28 dias com 8 log UFC/ mL. Valores 

próximos foram encontrados por Jukonyte et al. (2018), que ao estudar o 

desempenho fermentativo de bactérias láticas aplicadas em um preparado de pó de 

arroz na proporção 1:3 a 30 °C em 48 horas de fermentação, apresentaram 

contagens de até 9,6 log UFC/mL.  
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O extrato de arroz fermentado sem ajuste, não apresentou contagens viáveis 

ao final dos 28 dias de estocagem ao contrário do mesmo extrato fermentado com 

ajuste de 4° Brix que se manteve durante 28 dias com células viáveis. Isso pode ser 

justificado pela composição do substrato. Na Tabela 14, o extrato de arroz, 

apresentou os menores valores de extrato seco, lipídeos, cinzas, proteínas e 

carboidratos entre os extratos vegetais estudados. Não apresentando diferença 

significativa após a fermentação. O mesmo sofreu aumento de pH aos 14 dias de 

estocagem (Tabela 12) e atingiu os menores teores de acidez ao longo da 

estocagem (Figura 15 e Tabela 13). Segundo Tripathi e Giri (2014), um dos fatores 

que mais afeta o desenvolvimento e a sobrevivência dos micro-organismos é a 

composição de substrato. Isso indica que a suplementação com sacarose no extrato 

de arroz, influenciou no desenvolvimento das bactérias láticas.   

As contagens de células viáveis das amostras fermentadas de amêndoas 

foram as que apresentaram, desde o início, valores mais baixos Figura 14.  As duas 

condições obtiveram valores iniciais baixos, porém próximos. O extrato de 

amêndoas sem ajuste manteve-se estável durante os 28 dias e com valores dentro 

dos padrões. O fermentado com ajuste obteve quedas ao longo dos dias com 

reduções de um ciclo logaritmo, em 7 e 14 dias, em 21 dias de estocagem o número 

de células viáveis era de < 1 log UFC/mL. Bernat et al. (2014b) relataram valores de 

células viáveis aproximados em um fermentado de amêndoas suplementado com 

inulina, com contagens que variaram entre 6 a 7 log UFC/mL ao longo de 28 dias de 

estocagem. 

O extrato de amêndoas fermentado com ajuste a 4° Brix foi o que apresentou 

maior redução nos teores de carboidratos, após a fermentação. O que indica que as 

cepas utilizaram glicose, frutose e sacarose como fonte de energia. Com o 

desenvolvimento das BAL, há a geração de metabólitos, em destaque o ácido lático. 

Como mostram a Figura 15 e Tabela 13, entre os extratos vegetais o extrato de 

amêndoas com ajuste apresentou o maior teor de acidez titulavél, em 14 dias de 

estocagem a 5 °C, justamente no mesmo período em que as contagens reduziram-

se (Figura 16). Com o aumento da acidez e escassez de fontes energia para que as 

bactérias de mantivessem, os micro-organismos podem entrar em uma fase de 

declínio. Essa hipótese pode justificar a queda nas contagens de bactérias viáveis 

em 14 dias de estocagem e atingindo valores insatisfatórios em 28 dias. Tripathi e 
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Giri (2014) atribuem à acidez elevada e a falta de nutrientes como fatores que 

afetam a sobrevivência das bactérias láticas durante a estocagem.  

 

5.4 Composição centesimal  

 

A composição centesimal obtida para os extratos vegetais estudados é 

apresentada na Tabela 14. 

De maneira geral, o teor de lipídeos não sofreu alterações com o processo 

fermentativo, em relação às matérias-primas.  Observou-se também que não houve 

influência da adição de sacarose nos extratos. As diferenças significativas ocorrem 

apenas em função das diferentes matérias-primas. 

O controle (leite) é o substrato com maior teor de lipídeos. Castanha-do-brasil 

e amêndoas estão na mesma faixa de lipídeos que o leite. E soja apresentou valores 

mais baixos do que leite, mas sem diferença significativa com o leite fermentado. Os 

extratos de aveia e arroz são os extratos com menos teores de lipídeos e não 

apresentaram diferença entre si.  

Os valores de lipídeos obtidos da amostra controle Tabela 14 encontram-se 

abaixo do estipulado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), sendo o mínimo de 3% para teor de lipídeos. Entretanto, o leite fermentado 

avaliado está em conformidade com o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Leites Fermentados, com teor de gordura de 2,13%, podendo assim 

ser classificado como semidesnatado, em relação ao teor de lipídeos (BRASIL, 

2007). Domingues (2016) avaliou a composição de um leite fermentado com Okara, 

e obtiveram valores semelhantes com este estudo, com teores de 2,01% de lipídeos. 

Gallina et al. (2011) caracterizaram leites fermentados e obtiveram valores de 2,8% 

de lipídeos.   

Os valores de lipídeos dos extratos de castanha-do-brasil obtidos mostraram-

se superiores, aos encontrados por Ferberg et al. (2002) elaboraram um extrato de 

castanha-do-pará e obtiveram teores próximos a 1,5%. Schmitz (2018) elaborou um 

extrato hidrossolúvel de castanha de caju suplementado, e obteve valores 

superiores de 4,10% em lipídeos. 

No extrato de amêndoas Bernat et al. (2014) encontraram teores de 3,96% de 

lipídeos, ao avaliar a um extrato de amêndoas suplementado. Superiores aos 

apresentados na Tabela 14.  
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Ao avaliar o extrato de soja, valores próximos foram determinados por Leme 

(2010), que avaliou a composição química do extrato de soja e obteve teores de 

lipídeos de 2,03%. Monteiro e Martino (2006) também obtiveram valores 

semelhantes de 2,21% de lipídeos em um extrato hidrossolúvel de soja 

suplementado. Bianchi et al. (2014) apresentaram valores mais baixos em lipídeos 

com teores de 1,43%, quando comparado ao presente estudo.   

Os extratos de arroz não apresentaram diferença entre si. Puerari et al. 

(2015), obtiverem 0,01% de lipídeos em uma bebida fermentada à base de arroz. 

Valor inferior quando comparado ao apresentado nesta pesquisa. Jaekel et al. 

(2010), caracterizaram uma bebida com extratos de soja e arroz em uma proporção 

30% de extrato de soja e 70% de extrato de arroz, suplementada com sacarose, e os 

valores obtidos de lipídeos foram superiores, Tabela 14. Essa diferença está 

atrelada a composição do extrato hidrossolúvel ser adicionado de soja.  

Os extratos de aveia não apresentaram diferença significativa entre as 

diferentes condições do mesmo. Bernat et al. (2014) caracterizaram um extrato de 

aveia e o valor encontrado foi de 0,094% de lipídeos. Esse valor está inferior aos 

relatados na Tabela 14.   

Os teores de proteínas também possuem correlações. Assim como para os 

demais parâmetros analisados, as diferenças significativas entre a concentração de 

proteínas ocorrem apenas entre as matérias-primas diferentes, mas foram 

estatisticamente iguais quando comparadas ao substrato não fermentado e o 

fermentado.    

A amostra controle como esperado apresentou as maiores médias. Cunha et 

al. (2008) avaliaram a composição do leite e do leite fermentado. Os valores de 

proteínas obtidos foram de 3,14 e 2,80%, respectivamente. Tais valores são 

próximos aos apresentados na Tabela 14. Gallina et al. (2011), obtiveram valores 

superiores de 4,02 a 4,27% de proteínas no leite fermentado suplementado.  

Amêndoas e castanha-do-brasil apresentaram os maiores índices de 

proteínas entre os extratos vegetais, amêndoas obtiveram valores que variaram de 

1,84 a 1,96% de proteínas. Bernat et al. (2014) analisaram a composição de um 

extrato de amêndoas, e obteve 1,37% de proteínas. Valor mais baixo que o 

apresentado na. Essa diferença justifica-se pela proporção utilizada das amêndoas 

ser menor do que o do presente estudo. Já o extrato de castanha-do-brasil, quando 

analisado estatisticamente não apresentou diferença entre si, obtendo valores de 
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proteínas que variaram de 1,13 a 1,40%. Ferberg et al. (2002) elaboraram um 

extrato de castanha-do-pará, e obteve valores aproximados, na faixa de 0,7 a 1,7% 

de proteínas.  

Os extratos de soja não apresentaram diferença significativa entre o substrato 

e o fermentado do parâmetro proteínas, como mostra a Tabela 14. Hauly et al. 

(2005), avaliaram a composição química de um iogurte de soja suplementado. E o 

resultado atingido foi de 3,54% em proteínas, valor superior ao estudado.  Bianchi et 

al., (2014), analisaram um extrato hidrossolúvel de soja e obteve valores mais 

próximos dos apresentados.   

Quando avaliamos, os extratos de aveia os mesmos não diferiram entre si. 

Atingindo uma faixa de 0,76 a 1,05% de proteínas. Bernat et al. (2014), 

caracterizaram um extrato de aveia. E o resultado foi 0,65% de proteínas, valor que 

se aproximam dos apresentados na Tabela 14.    

Os extratos de arroz foram os substratos e os fermentados que atingiu os 

menores teores de proteínas, não havendo diferença entre si, Tabela 14. Puerari et 

al. (2015) determinaram o teor de proteínas de uma bebida fermentada à base de 

arroz. E os valores médios encontrados foram de 0,39 a 0,42%de proteínas. Estes 

resultados se igualam aos obtidos nesta pesquisa. Entretanto, Jaekel et al. (2010) 

caracterizaram uma bebida com extratos de soja e arroz, suplementada com 

sacarose, e os valores obtidos foram superiores aos encontrados neste estudo 

(Tabela 14). Com valores de 1,06% de proteínas. Essa diferença está atrelada a 

composição do extrato hidrossolúvel ser adicionado de soja.  

Assim como o teor de lipídeos, não houve alterações com relação à 

fermentação, não ocorrendo diferença significativa entre as amostras de matéria-

prima e as amostras fermentadas quando comparadas a um mesmo substrato. As 

diferenças só ocorrem entre as diferentes matérias-primas que apresentam teores 

de diferentes de extrato seco e também em função da suplementação com sacarose.  

Os substratos suplementados apresentam valores de extrato seco maior do 

que os respectivos extratos não suplementados, o que se justifica pela adição de 

sacarose. 
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Tabela 14 - Composição centesimal dos extratos vegetais antes e após 12 h de fermentação. 

Amostras Extrato seco (%) Lipídeos (%) Cinzas (%) Proteínas (%) 

 
Carboidratos  

Glicose (%) Frutose (%) Sacarose (%) 

Leite (10,91± 0,25) a (2,78 ± 0,22) a (0,88 ± 0,02) a (3,44 ± 0,04) a (0,38 ± 0,06) a (0,06 ± 0,10) h, i (0,04 ± 0,06) g 

Leite F (9,87 ± 0,20) b (2,13 ± 0,08) a, b (0,78 ± 0,03) b (3,32 ± 0,08) a (0,18 ± 0,04) c, d (0,04 ± 0,00) i (0,02 ± 0,01) g 

Amêndoas  (6,53 ± 0,18) e (2,74 ± 0,22) a (0,09 ± 0,01) e (1,96 ± 0,12) b (0,07 ± 0,04) d, e (0,30 ± 0,52) c, d (0,004 ± 0,01) g 

Amêndoas F (6,52 ± 0,08) e (2,63 ± 0,10) a, b (0,09 ± 0,02) e (1,84 ± 0,11) b (0,10 ± 0,06) c, d, e (0,38± 0,12) b, c - 

Amêndoas CA (10,69 ± 0,17) a (2,49 ± 0,09) a, b (0,14 ± 0,04) d (1,93 ± 0,01) b (0,18 ± 0,59) c, d (0,49 ± 0,11) a (3,33 ± 0,31) a 

Amêndoas CAF   (10,35 ± 0,52) a, b (2,50 ± 0,54) a, b (0,11 ± 0,01) d, e (1,87 ± 0,11) b (0,10 ± 0,04) c, d, e (0,37 ± 0,07) b, c (0,98 ± 0,61) e 

Arroz  (4,31 ± 0,07) g (0,05 ± 0,03) d (0,02 ± 0,00) f (0,42 ± 0,00) h (0,13 ± 0,01) c, d, e (0,01 ± 0,01) i - 

Arroz F (4,28 ± 0,03) g (0,05 ± 0,01) d (0,02 ± 0,01) f (0,45 ± 0,10) h (0,01 ± 0,01) e, f (0,01 ± 0,00) i - 

Arroz CA (7,50 ± 0,16) d (0,04 ± 0,02) d (0,03 ± 0,01) f (0,42 ± 0,00) h (0,15 ± 0,33) c, d (0,11 ± 0,00) g, h, i (2,76 ± 1,02) c 

Arroz CAF (7,51 ± 0,05) d (0,06 ± 0,02) d (0,02 ± 0,01) f (0,43 ± 0,08) h (0,16 ± 0,22) c, d (0,10 ± 0,01) g, h, i (3,07 ± 0,93) b 

Aveia  (5,97 ± 0,13) e, f (0,38 ± 0,06) c, d (0,01 ± 0,01) f (0,97 ± 0,03) e, f, g (0,17 ± 0,42) c, d (0,34 ± 0,51) b, c, d - 

Aveia F (6,15 ± 0,12) e, f (0,26 ± 0,03) c, d (0,01 ± 0,00) f (1,05 ± 0,07)c, d, e, f, g (0,17 ± 0,20) c, d (0,26 ± 0,06) d, e, f - 

Aveia CA (8,80 ± 0,31) c (0,34 ± 0,02) c, d (0,01 ± 0,00) f (0,76 ± 0,01) g, h (0,35 ± 0,58) a, b (0,18 ± 0,28) e, f, g (2,91 ± 0,07) b, c 

Aveia CAF (8,31 ± 0,16) c (0,33 ± 0,01) c, d (0,01 ± 0,00) f (0,76 ± 0,12) g, h (0,23 ± 0,33) b, c (0,17 ± 0,04) f, g (2,79 ± 0,25) c 

**Castanha  (5,04 ± 0,11) f, g (2,43 ± 0,09) a, b (0,10 ± 0,01) d, e (1,32 ± 0,03) c, d, e (0,01 ± 0,01) e (0,26 ± 0,01) d, e, f - 

**Castanha F (5,39 ± 0,20) f (2,07 ± 0,20) a, b (0,07 ± 0,01) e (1,13 ± 0,01) c, d, e, f (0,01 ± 0,01) e (0,24 ± 0,04) d, e, f - 

**Castanha CA (8,74 ± 0,08) c (2,30 ± 0,04) a, b (0,13 ± 0,01) d, e (1,38 ± 0,02) c, d (0,01 ± 0,01) e (0,26 ± 0,13) d, e, f (2,96 ± 0,04) b, c 

**Castanha CAF (8,57 ± 0,27) c (2,54 ± 0,09) a, b (0,12 ± 0,01) d, e (1,40 ± 0,01) c (0,23 ± 0,12) b, c (0,33 ± 0,05) b, c, d (1,92 ± 0,50) d 

Soja (3,15 ± 0,23) g (1,80 ± 0,07) b, c (0,19 ± 0,01) c (0,89 ± 0,01) f, g (0,07 ± 0,11) d, e (0,40 ± 0,03) a, b (0,31 ± 0,11) f 

Soja F (3,17± 0,14) g (1,14 ± 0,02) c (0,10 ± 0,00) d, e (0,98 ± 0,02) d, e, f, g - (0,14 ± 0,18) g, h - 

Médias com mesmo expoente, na mesma coluna, não diferem entre si a 5% de significância. (-) = Corresponde a teor de concentração não detectável abaixo de 
1mg/L. (**) = castanha-do-brasil. F = Sem ajuste de sólidos solúveis fermentado, CA = Com ajuste de sólidos solúveis a 4°Brix, CAF = Com ajuste de sólidos 
solúveis a 4,0 °Brix fermentado. Fonte: Própria autoria, 2019. 
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De modo geral, com exceção do leite, os demais substratos apresentaram 

baixos valores de cinzas. As principais diferenças foram significativas em função da 

composição da matéria-prima. O processo de fermentação alterou de forma 

significativa apenas os teores de cinzas das amostras controle (leite) e nos extratos 

de soja, que verificou-se redução de cinzas, como apresentado na Tabela 14. 

Cunha et al. (2008) avaliaram a composição do leite e do leite fermentado. E 

os valores encontrados foram 0,80 e 0,60%, respectivamente. Estes valores são 

próximos aos obtidos nesta pesquisa Tabela 14. Os resultados apresentados pelo 

mesmo autor também relataram a redução no teor de cinzas após o processo 

fermentativo.  

Leme (2010) caracterizou diferentes lotes de extratos de soja. E o valor médio 

encontrado para o teor de cinzas foi de 0,09%. Marin et al. (2014), determinou o teor 

de cinzas de uma bebida probiótica à base de extrato de soja suplementada. E 

obteve 0,13% de cinzas. Os valores apresentados pelos dois autores estão próximos 

aos expressos neste trabalho (Tabela 14).  

Os extratos de amêndoas não apresentaram diferença significativa, exceto 

pelo extrato com ajuste, que apresentou uma pequena variação que o diferenciou 

dos extratos sem ajuste não fermentado e fermentado. Essa variação pode ter 

ocorrido pela adição da sacarose ao meio. Bernat et al. (2014) quantificaram o teor 

de 0,32% de cinzas, em seu extrato de amêndoas. O valor obtido é superior ao 

mensurado na Tabela 14.  

Os extratos de castanha-do-brasil, também não diferenciaram entre si, no 

parâmetro cinzas. Ferberg et al. (2002), reportaram uma faixa de 0,13 a 0,4% de 

cinzas, ao analisarem um extrato de castanha-do-pará, o resultado encontrado se 

aproxima ao descrito na Tabela 14. 

Os extratos de arroz não apresentaram diferença entre si. Puerari et al. (2015) 

ao caracterizarem uma bebida fermentada a base de arroz obtiveram valores médios 

de 0,02 a 0,03% de cinzas. Valores semelhantes aos obtidos nesta pesquisa.  

Um dos teores mais baixos de cinzas foi evidenciado nos extratos de aveia, 

em todas as condições os mesmos não apresentaram diferenças. Bernat et al. 

(2014) relataram valores baixos, com 0,04% de cinzas. Porém, os valores 

apresentados são superiores ao obtido neste estudo (0,01%).    

Em relação ao extrato seco observou-se foi que, assim como teor de lipídeos, 

não houve efeito considerável após a fermentação sobre essa variável, não havendo 
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diferença significativa entre as amostras de matéria-prima e as amostras 

fermentadas quando comparadas em um mesmo substrato. As diferenças ocorrem 

apenas entre as diferentes matérias-primas. Ademais, evidenciaram-se diferentes 

teores de extrato seco em função da suplementação com sacarose. Pois, os extratos 

vegetais adicionados de sacarose apresentaram teores de extrato seco maiores do 

que seus respectivos extratos vegetais não suplementados (Tabela 14).  

A amostra controle (leite) apresentou o maior teor de extrato seco, amêndoas 

com ajuste e com ajuste fermentado também estão nas mesmas faixas e não 

apresentaram diferença significativa com o controle. Amostra controle obteve valores 

que variaram de 9,87 a 10,91% em de extrato seco. Almeida et al. (2001) avaliaram 

a composição química de bebidas lácteas fermentadas e obtiveram uma faixa de 

7,78 a 8,89% de extrato seco, valores próximos ao apresentado. Cunha et al., 

(2008), apresentaram um faixa de 11,84% em extrato seco do leite e 19,44% no leite 

fermentado. O valor encontrado no leite fermentado é superior ao teor obtido nesta 

pesquisa, resultado justificado pela adição de sacarose que eleva os valores 

determinados.   

O extrato seco determinado nos extratos de amêndoas apresentou diferença 

significativa entre o substrato ajustado com sacarose e o não ajustado. Lima et al. 

(2018) realizaram um estudo sobre extrato de amêndoas de castanha-de-caju e ao 

avaliar o parâmetro extrato seco, ele obteve 11,49%. Valor próximo ao apresentado 

neste estudo, com relação ao extrato de amêndoas ajustado com sacarose. Porém, 

bem superior ao extrato não ajustado (Tabela 14). Outro estudo realizado por Bernat 

et al. (2014) determinaram o teor de umidade de uma bebida à base de amêndoas, e 

obteve 93,4% de umidade. Quando esse valor é convertido para extrato seco, 

obtêm-se 6,6% de extrato seco, assemelhando-se ao apresentado, para os extratos 

de amêndoas sem ajuste.   

Para o extrato de aveia, obtiveram-se valores entre 5,96 a 8,80% de extrato 

seco, ocorrendo diferença estatística entre os extratos com e sem sacarose e não, 

(Tabela 14). Bernat et al. (2014) ao analisarem o mesmo parâmetro em um extrato 

de aveia, reportaram 6,5% de matéria seco.    

As menores médias em extrato seco foram observadas nos extratos de soja, 

com valores na faixa de 3,15 a 3,17% de extrato seco (Tabela 15). Os mesmos não 

apresentaram diferença significativa. Bianchi et al. (2014) apresentaram valores 



78 
 

superiores em extrato seco com 6,33%. Esse aumento no resultado pode ser 

justificado pela proporção utilizada pelo autor entre a soja e a água.  

Para o extrato de castanha-do-brasil também houve diferença significativa 

apenas entre os extratos de com ajuste e sem ajuste de sacarose, como mostra a 

Tabela 15. Ferberg et al. (2002) obtiveram índices na faixa de 8,5 a 10 % de extrato 

seco. Os resultados encontrados neste trabalho estão abaixo quando se trata do 

extrato sem ajuste, já os extratos com ajuste se assemelham com a literatura. Essa 

diferença entre os valores justifica-se pelo fato que o autor suplementou o extrato de 

soja com açúcar, carboxil-metil-celulose (CMC) e monoestearato de glicerila (MEG).  

Puerari et al. (2015) caracterizam uma bebida fermentada à base de arroz, e 

o valor apresentado de extrato seco variou de 8,16% para a bebida não fermentada 

e 8,99% após a fermentação. Os resultados obtidos neste estudo se aproximam dos 

resultados do extrato de arroz com ajuste, quando comparado a literatura, Tabela 

14. Entretanto, o extrato sem ajuste apresentou valores abaixo, essa diferença se dá 

porque, os autores também suplementaram a bebida com açúcar.  

De forma geral, para os resultados lipídeos, proteínas, cinzas e extrato seco, 

o processo fermentativo pouco alterou tais repostas, sendo as diferenças verificadas 

em função do tipo de matéria-prima analisada.  

O leite apresentou os maiores valores médios dos parâmetros analisados, ele 

é nutricionalmente mais rico em lipídeos, proteínas, cinzas e extrato seco do que os 

extratos vegetais avaliados. Alguns se assemelham ao leite em alguns quesitos, mas 

em geral, tem concentrações menores destes componentes e isso deve ser 

considerado quanto à substituição do leite por extratos vegetas na produção de 

fermentados láticos.     

A Tabela 14 expressa às médias e desvios padrões dos valores encontrados 

na determinação de carboidratos.  

Analisando os resultados de glicose e frutose de maneira geral, percebe-se 

que não houve diferenças significativas entre as amostras de matérias-primas e as 

amostras fermentadas, quando comparadas em um mesmo substrato, com exceção 

do fermentado de castanha-do-brasil com ajuste.  

As diferenças que ocorreram entre um mesmo substrato, estão relacionadas à 

suplementação com sacarose, das amostras ajustadas.  



79 
 

Essas diferenças podem ser atribuídas à sacarose, um dissacarídeo 

constituído por uma molécula de glicose e frutose (FERREIRA; ROCHA; SILVA, 

2009).  

As diferenças mais notáveis foram percebidas entre as diferentes matérias-

primas. 

Os valores de sacarose encontrados para as bebidas, de modo geral 

apresentaram diferenças significativas, principalmente entre as amostras de matéria-

prima e amostras fermentadas com ajuste de sacarose. Nas amostras dos extratos 

vegetais sem adição de sacarose não houve diferença, mesmo porque as amostras 

sem ajuste não apresentaram concentrações de sacarose perceptíveis.      

A amostra controle (leite) apresentou o maior valor de glicose, 0,38%, e 

apresentou uma redução significativa após a fermentação. Nos demais fatores não 

houve diferença significativa, entre matéria-prima e fermentado. O que nos mostra 

que os micro-organismos consumiram em maior quantidade glicose neste substrato.  

Dentre os extratos vegetais analisados, o extrato de aveia, obteve os maiores 

resultados de glicose. Observa-se, também, uma redução em cada açúcar. Porém, 

não ocorrem diferenças significativas entre amostras de matéria-prima e os 

fermentados. Bernat et al. (2014) obtiveram 0,047 % de açúcares totais. Valor esse 

que se mostra abaixo do apresentado neste estudo. 

Entre os extratos de amêndoas não foram apresentadas diferenças 

estatísticas entre dos teores de glicose. Verificou-se diferença significativa após a 

fermentação nos substratos ajustados, em frutose e sacarose. Bernat et al. (2014) 

em estudo com o mesmo extrato vegetal de amêndoas, determinaram 0,1285% em 

açúcares totais, inferior ao valor determinado neste estudo.  

Em relação aos extratos de castanha-do-brasil, de forma integral, pode-se 

observar que não houve diferenças entre as amostras. Com exceção da amostra 

fermentada ajustada, que revelou um aumento após a fermentação, em glicose e 

frutose, que destacou uma diferença significativa entre as amostras de um mesmo 

substrato. Porém, apresentou uma redução significativa, nos teores de sacarose. 

Felberg et al. (2004) determinaram o teor de 4,13% de carboidratos, em uma bebida 

integral de castanha-do-brasil, suplementada com sal e açúcar. Borges (2014) 

avaliaram um extrato de castanha-do-brasil e apresentou o valor de 3,44% em 

carboidratos. Schmitz (2018) caracterizou um extrato de castanha-de-caju 

hidrossolúvel, obteve 6,45% de carboidratos totais. O autor apresentou maiores 
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valores, mas essa variação pode ser justificada pela diferente matéria-prima e por 

contabilizar o total de carboidratos do extrato.     

Para os extratos de arroz, verificou-se diminuição após a fermentação, 

apenas em frutose, nos demais carboidratos estudados não houve diminuição. 

Desta forma, não houve diferença significativa entre as amostras de matéria-prima e 

as amostras fermentadas. As diferenças observadas estão associadas apenas as 

amostras suplementadas com sacarose, Tabela 14. Carvalho et al. (2011) 

analisaram a composição de extratos hidrossolúveis de arroz integral e quirera de 

arroz e obteve 3,04 e 3,16%, respectivamente, de carboidratos totais. Jaekel et al. 

(2010) caracterizou uma bebida formulada de 30% de extrato de soja e 70% de 

extrato de arroz, adicionada de sacarose e apresentou 3,22% de açúcares totais em 

sua bebida. 

Os extratos de soja obtiveram os maiores resultados de frutose e sacarose 

entre os extratos vegetais não ajustados. Ao avaliarmos as amostras, foi observado 

que houve diferença significativa após a fermentação, nos teores de frutose e 

sacarose. O que evidencia o consumo dos micro-organismos destes açúcares. 

Jaekel et al. (2010) caracterizaram uma bebida formulada de 70% de extrato de soja 

e 30% de extrato de arroz, adicionada de sacarose e apresentou 1,28% de açúcares 

totais em sua bebida. Martins et al. (2013) determinaram a composição química de 

um extrato hidrossolúvel de soja suplementado e relatou valores de 1,43% de 

açúcares totais. Bianchi et al. (2014) obtiveram 1,68% de carboidratos totais, na 

caracterização de seu extrato de soja.  

Como esperado, ocorreram reduções nos teores de açúcares determinados, 

após o processo fermentativo. De modo geral, as reduções não apresentaram 

diferenças significativas, quando se trata de glicose e frutose. Porém, nota-se uma 

maior redução em sacarose, nos extratos ajustados. Tais, alterações após a 

fermentação podem justificar o desenvolvimento e a manutenção das bactérias 

láticas nas bebidas. Lembrando que o estudo não determinou todos os açúcares 

presente em cada amostra. 

Desta forma, os micro-organismos podem ter consumido outros tipos de 

açúcares contidos nas diferentes matérias-primas estudadas. Pois, houve o 

aparecimento de outros picos durante a análise cromatográfica dos carboidratos.  

Assim supõe-se a presença de outros açúcares nas amostras, além dos quais foram 

analisados.  



81 
 

6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo conduziram às seguintes 

conclusões: 

 

● A análise da cinética da fermentação dos extratos vegetais possibilitou a 

determinação do tempo de 12 horas do processo fermentativo.  

 

● Os extratos vegetais com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix em sua maioria 

apresentaram diferenças significativas em suas características físico-químicas após 

a fermentação, quando comparados aos extratos sem ajuste.  

 

● A caracterização físico-química e a análise da composição centesimal produziram 

resultados semelhantes à literatura. Variações foram observadas, em função das 

formulações, matérias-primas utilizadas e forma de obtenção dos extratos vegetais 

hidrossolúveis.  

 

● A viabilidade das bactérias láticas foi satisfatória, em 28 dias de estocagem, de 

acordo com o mínimo estabelecido pela legislação brasileira. Para os seguintes 

extratos vegetais fermentados, amêndoas, castanha-do-brasil e soja sem ajuste de 

sólidos solúveis, arroz e castanha-do-brasil com ajuste de sólidos solúveis a 4,0 

°Brix.  

 

● O ajuste de sólidos solúveis a 4,0 °Brix não influenciou a taxa de desenvolvimento 

e estabilidade das bactérias láticas. 

 

● O estudo mostrou que a substituição total ao leite por extratos vegetais 

hidrossolúveis é tecnologicamente viável, para o desenvolvimento de bebidas 

fermentadas funcionais.  

 

● O extrato vegetal que apresentou os melhores resultados foi o extrato de 

castanha-do-brasil.  
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7 SUGESTÕESPARA ESTUDOS FUTUROS  

 

1. Realizar análise sensorial dos extratos vegetais fermentados. 

 

2. Avaliar a viabilidade celular de forma seletiva, quantificar e determinar os micro-

organismos probióticos aplicados. 

 

3. Elaborar diferentes formulações utilizando os extratos vegetais adicionados de 

polpa de frutas.   

 

4. Determinar e quantificar os compostos fenólicos presentes nos extratos vegetais. 

 

5. Analisar a viabilidade econômica do produto desenvolvido.  

 

6. Avaliar o efeito da suplementação enzimática na taxa fermentativa. 

 

7.  Empregar outros grupos de micro-organismos no processo fermentativo. 
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