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Introdução
 Alimentos funcionais estão sendo cada vez mais requisitados na dieta alimentar, tornando este mercado bastante promissor. A soja e 

seus derivados possuem as características desejadas em um alimento funcional e seu consumo regular contribui para a diminuição dos níveis 
de colesterol e triglicerídeos (KEMPKA, et al. 2008). O extrato hidrossolúvel de soja é considerado um produto protéico de origem vegetal com 
pequenas quantidades de ácido-graxos. A ausência de lactose permite seu consumo por indivíduos lactase-deficientes e por conter substâncias 
como rafinose, estaquiose e aminoácidos, é considerado m meio adequado para o crescimento de bactérias lácticas (DIAS, 2008). 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus salivarius subsp. thermophilus são utilizados em preparações como culturas 
"starter" em iogurtes e, estes microrganismos são descritos como culturas bioajustoras de pH empregadas na fabricação de produtos lácteos 
fermentados (FUCHS, et al. 2005).

Objetivos
 Este projeto têm por objetivo a obtenção de uma bebida fermentada por BAL a base de extrato hidrossolúvel de soja com adição de 

polpa de fruta. Esta bebida será caracterizada físico-química e microbiologicamente.

Material e Métodos
 A cultura liofilizada YO-MIX foi ativada em leite semi-desnatado com baixo teor de lactose, incubado por 8 horas a 42 graus Celsius. A 

bebida base constituiu-se de 65 por cento de extrato hidrossolúvel de soja e 35 por cento de leite semi-desnatado com baixo teor de lactose, 
adicionado de 5 por cento do inóculo e incubado por 14 horas a 42 graus Celsius. No produto obtido adicionou-se 23 por cento de açúcar, 0,1 
por cento de aroma e 0,07 por cento de corante alimentício.  

 Realizou-se análises de determinação de pH e acidez titulável durante e após o processo fermentativo. A bebida foi caracterizada quanto
a proteínas, gordura, cinzas por incineração, resíduo seco total e glicídios totais em glicose, segundo normas do Instituto Adolfo Lutz (2005).

 Realizou-se a contagem de BAL em ágars MRS e M17, visando a obtenção da cinética de crescimento dos microrganismos, realizando-se 
também análises de coliformes fecais e termotolerantes e contagem de bolores e leveduras (SILVA, et al. 2001).

Resultados e Discussão
 A bebida pronta apresentou uma acidez final de 0,801 por cento e pH de 4,5, pois o aumento da acidez no produto se faz necessário 

para o desenvolvimento de sabor e aroma adequados. Sua composição físico-química apresentou 14,298 por cento de carboidratos, 0,961 por 
cento de cinzas, 0,755 por cento de gordura, 22,759 por cento de resíduo seco, 2,191 por cento de proteínas.

 Em 0 hora de fermentação, a quantidade de BAL presentes no substrato foi baixa, sendo de 6,5x103UFC/mL para L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus e 2,9x106UFC/mL para S. thermophilus, ao final da fermentação, a quantidade de bactérias ácido lácticas aumentou devido a 
reprodução das mesmas no meio. Após 14 horas de incubação, a quantidade de colônias foi de 8,5x103UFC/mL para L. delbrueckii subsp.  
bulgaricus e 7,4x107UFC/mL para S. thermophilus.

 A contagem de coliformes e bolores e leveduras apresentaram resultado negativo, tornando o produto adequado ao consumo humano 
segundo a legislação vigente RDC Nº12 (BRASIL, 2001)



Conclusão
 Bactérias ácido lácticas têm a capacidade de fermentar produtos a base de soja, porém o tempo de duração do processo é elevado 

devido aos componentes do substrato, além disso, por não possuir lactose, as BAL precisam de outras vias para a produção de ácido láctico.

 O produto obtido nas condições avaliadas apresentou-se como uma boa opção para o consumidor de derivados de soja e substâncias 
prebióticas, bem como para pessoas lactase-deficientes.
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