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INTRODUÇÃO 
A população no geral está se interessando cada vez mais por consumir alimentos saudáveis 

(PORPINO E BOLFE, 2020). Aliado a isso, nota-se também uma redução no consumo de produtos 

de origem animal com consequente aumento dos produtos de origem vegetal, criando um cenário 

ideal para a inserção de uma bebida fermentada (kefir) de extratos vegetais hidrossolúveis no 

mercado (RÉVILLION et al., 2020). Geralmente utiliza-se o leite ou uma solução aquosa de 

sacarose como meio para a fermentação (MARTINS et al., 2019), e a microbiota responsável pela 

produção da bebida é constituída principalmente por bactérias ácido láticas, ácido acéticas e 

diversas espécies de leveduras, sendo que alguns dos microrganismos são capazes de hidrolisar a 

proteína do leite gerando ácido glutâmico e, posteriormente, convertê-lo em ácido gama-

aminobutírico (GABA), que já demonstrou possuir alguns benefícios à saúde (INOUE et al., 2003; 

SILVA et al., 2018). 

No entanto, pouco se conhece da bioquímica dos produtos, ou curso da fermentação, perfil 

microbiano, presença de hidrocoloides ou mesmo GABA em kefir em que o meio fermentativo são 

extratos vegetais hidrossolúveis ao invés dos meios tradicionais. Nesse sentido, o presente trabalho 

visa explorar o potencial de utilização do extrato hidrossolúvel de amendoim, castanha do pará e 

coco para a produção de kefir, com adição de inulina, em função de determinar a bebida que 

apresenta o maior efeito simbiótico (probiótico e prebiótico) funcional. 

METODOLOGIA 
Cultivo e manutenção das culturas de kefir 

As culturas de kefir de leite e de água foram cultivadas, respectivamente, em leite integral e 

em solução de 5% de açúcar mascavo em temperatura ambiente e com troca de nutrientes a cada 

24 horas para manter os microrganismos ativos em fermentação durante todo o período de estudo. 

Produção dos extratos vegetais hidrossolúveis 

O extrato vegetal hidrossolúvel de coco foi produzido a partir de “leite” de coco em pó 

dissolvido em água na proporção 1:10. A mistura foi homogeneizada em liquidificador comercial em 

velocidade média por 4 minutos seguida de pasteurização (90 °C/3 min). 
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Já para a produção de 1 litro dos demais extratos, inicialmente, pesou-se 150 g da matéria-

prima sem pele (amendoim ou castanha do pará) e levou à fervura por 1 minuto em uma solução 

0,5% de bicarbonato de sódio na proporção 1:4 (p/v). Em seguida, o líquido foi drenado e os grãos 

lavados em água corrente. Por fim, foram desintegrados com água à 50 °C na proporção 1:8 (p/v) 

em liquidificador comercial em velocidade média por 4 minutos, pasteurizados (90 °C/3 min), 

filtrados em uma peneira 60 mesh, homogeneizados e congelados, conforme metodologia adaptada 

de Lopes (2012). 

Produção das bebidas fermentadas 

Para a fermentação dos extratos vegetais, foram produzidas 

quatro formulações de cada extrato vegetal, conforme a figura ao lado.  

Para isso, utilizou-se também goma xantana, inulina, sacarose e açúcar 

mascavo.  

Em seguida, para a fermentação dos extratos vegetais, foram 

inoculados 5% (m/m) de grãos de kefir de leite e água, separadamente, 

em 50 g de cada uma das formulações, conforme pode ser observado 

na Figura 1 ao lado. Por fim, o processo de fermentação foi realizado 

em incubadora controlada termostaticamente a 25 ± 1 °C por 24 h. 

Caracterização físico-química 

 Foram determinados, em duplicata, os valores de: pH, através de um potenciômetro digital; 

sólidos solúveis expressos em °Brix, utilizando um refratômetro de bancada; acidez total titulável e 

fixa expressas em g/100 mL de ácido láctico, realizada por titulação das amostras com NaOH 

0,01M; cor, através de colorímetro portátil com o iluminante CIE D65 e escala de cor CIE L*a*b; 

além do crescimento dos grãos de kefir e rendimento da bebida fermentada por diferença de massa 

Determinação da composição centesimal 

 A determinação da composição centesimal das bebidas (umidade, cinzas, proteínas, 

carboidratos e lipídios) foi calculada em base seca e de acordo com os métodos descritos pela 

Association of Official Analytical Chemist - AOAC (2012). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No total, foram produzidas 18 amostras de bebidas vegetais fermentadas com a seguinte 

codificação:  

Tabela 1 - Codificação das amostras 

1ª e 2ª letras (extrato) 3ª letra (formulação) 4ª letra (grão de kefir) 

LC (Leite de coco) “nenhuma” (apenas goma xantana) A (cultura de água) 

LA (Leite de amendoim) I (goma xantana e inulina) L (cultura de leite) 

LP (Leite de castanha do pará) 
S (goma xantana e sacarose)  

M (goma xantana e açúcar mascavo)  

 

Figura 1 - Formulações para 
fermentação 
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 Dessa forma,  as tabelas a seguir contém os valores encontrados da caracterização físico-

química, composição centesimal, análise de cor e perfil microbiano: 

   Tabela 2 - Caracterização físico-química 

Cód.da 
amostra 

pH inicial 
pH pós 24 
horas de 

fermentação 

SS inicial 
(ºBrix) 

SS pós 24 
horas de 

fermentação 
(°Brix) 

% de ácido 
lático 

Crescimento 
Celular (%) 

Rendimento 
(g/100 g) 

LCL 7,06 ± 0 3,38 ± 0,06 8,6 ± 0 7,95 ± 0,07 2,62 ± 0,02 84,19 ± 0,04 81,05 ± 1,67 

LCIL 6,98 ± 0 3,47 ± 0,21 11,3 ± 0 10,75 ± 0,07 2,84 ± 0,48 152,85 ± 0,29 77,81 ± 2,00 

LCSL 7,00 ± 0 3,52 ± 0,01 10,2 ± 0 9,65 ± 0,35 2,29 ± 0,53 143,95 ± 0,08 79,44 ± 0,14 

LCA 7,06 ± 0 4,47 ± 0,12 8,6 ± 0 8 ± 0,14 0,72 ± 0,13 44,90 ± 0,02 82,04 ± 0,43 

LCIA 6,98 ± 0 4,46 ± 0,03 11,3 ± 0 11,15 ± 0,07 0,80 ± 0,05 35,92 ± 0,09 84,51 ± 0,69 

LCMA 6,81 ± 0 4,42 ± 0,30 10,1 ± 0 10,05 ± 0,07 1,14 ± 0,11 19,74 ± 0,04 86,37 ± 0,79 

LAA 7,31 ± 0 5,24 ± 0,18 2,2 ± 0 0,6 ± 0,1 0,86 ± 0 52,17 ± 0,09 81,19 ± 3,71 

LAIA 7,18 ± 0 4,83 ± 0,02 4,7 ± 0 2,95 ± 0,05 1,54 ± 0,8 51,37 ± 0,05 83,81 ± 2,67 

LAMA 7,03 ± 0 4,85 ± 0,07 3,5 ± 0 1,8 ± 0,1 1,99 ± 0,02 66,61 ± 0,06 87,73 ± 0,29 

LAL 7,31 ± 0 4,29 ± 0,11 2,2 ± 0 1,1 ± 0,05 1,64 ± 0,07 99,84 ± 0,03 77,54 ± 0,09 

LAIL 7,18 ± 0 4,17 ± 0,01 4,7 ± 0 3,75 ± 0,05 1,62 ± 0,11 124,58 ± 0,02 78,63 ± 0,65 

LASL 7,16 ± 0 3,99 ± 0,01 4,6 ± 0 3,05 ± 0,05 1,96 ± 0,06 104,5 ± 0,2 81,68 ± 2,83 

LPA 6,71 ± 0 5,01 ± 0,07 1,2 ± 0 0,85 ± 0,05 1,14 ± 0,08 36,25 ± 0,02 83,67 ± 4,84 

LPIA 6,71 ± 0 4,83 ± 0,04 3 ± 0 3,05 ± 0,05 1,94 ± 0,1 45,87 ± 0,01 88,11 ± 0,01 

LPMA 6,56 ± 0 4,73 ± 0,07 3 ± 0 2,1 ± 0,1 2,20 ± 0,09 63,82 ± 0,04 92,59 ± 1,33 

LPL 6,71 ± 0 4,2 ± 0,01 1,2 ± 0 0,85 ± 0,05 1,92 ± 0,05 58,48 ± 0,1 84,81 ± 0,87 

LPIL 6,71 ± 0 3,96 ± 0,21 3 ± 0 3,05 ± 0,05 2,88 ± 0,04 78,40 ± 0,12 85,25 ± 0,68 

LPSL 6,73 ± 0 4,25 ± 0,25 3,3 ± 0 3 ± 0 1,99 ± 0,2 92,87 ± 0,1 87,36 ± 2,42 

Média 6,96 ± 0,22 4,34 ± 0,52 5,32 ± 3,40 4,65 ± 3,67 1,78 ± 0,65 75,16 ± 36,69 83,49 ± 3,91 

 

Tabela 3 - Análise de cor                                           Tabela 4 - Acidez fixa e volátil 

Cód.da 
amostra 

L* a* b* 

LCL 81,41 ± 0,06 -1,53 ± 0,01 2,41 ± 0,10 

LCA 80,72 ± 1,42 -0,97 ± 0,02 4,23 ± 0,02 

LAL 82,79 ± 0,22 -1,84 ± 0,01 4,04 ± 0,07 

LAA 82,77 ± 0,71 -1,46 ± 0,01 4,93 ± 0,01 

LPL 78,08 ± 0,22 0,24 ± 0,02 4,66 ± 0,05 

LPA 77,91 ± 0,39 0,51 ± 0,01 5,37 ± 0,04 

Kefir vaca 88,58 ± 0,35 -1,39 ± 0,04 7,34 ± 0,16 

Média 81,75 ± 1,99 -0,92 ± 0,90 4,71 ± 0,94 

Cód.da 
amostra 

Acidez fixa 
(% ác. lático) 

Acidez volátil 
(%ác. lático) 

LCL 1,96 ± 0,02 0,66 ± 0 

LCA 0,66 ± 0,01 0,06 ± 0 

LAL 1,81 ± 0,02 -0,18 ± 0 

LAA 0,90 ± 0,02 -0,04 ± 0 

LPL 0,89 ± 0,06 1,04 ± 0 

LPA 0,92 ± 0,03 0,23 ± 0 

Média 1,19 ± 0,50 0,30 ± 0,43 



 

XXIX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2021 4 

 
                    
                     Tabela 5 - Composição centesimal (base seca) 

Cód.da 
amostra 

Umidade 
(g/g) 

Cinzas 
(g/100g) 

Lipídios (%) 
Proteínas 

(%) 
Carboidratos 

(%) 

LC 11,18 ± 2,02 0,93 ± 0,47 26,12 ± 1,04 2,05 ± 0,24  70,90 

LCL 9,96 ± 0,03 1,09 ± 0,54 27,91 ± 2,00 1,08 ± 0,13 69,92 

LCA 10,33 ± 0,12 1,06 ± 0,73 31,61 ± 1,17 0,74 ± 0,16 66,59 

LA 14,97 ± 1,67 2,67 ± 0,91 41,40 ± 3,18 28,05 ± 0,39 27,88 

LAL 17,45 ± 0,28 1,47 ± 0,91 88,43 ± 0,55 20,44 ± 0,57 -10,34 

LAA 14,50 ± 0,30 2,16 ± 1,83 73,44 ± 0,65 21,90 ± 1,13 2,5 

LP 14,76 ± 2,97 4,73 ± 1,78 45,21 ± 9,48 16,97 ± 1,79 33,09 

LPL 16,90 ± 0,23 3,10 ± 0,94 63,49 ± 2,06 13,95 ± 0,21 19,46 

LPA 14,29 ± 0,13 4,65 ± 1,16 60,71 ± 2,42 12,85 ± 0,30 21,79 

Média 13,81 ± 2,57 2,43 ± 1,40 50,93 ± 20,57 14,50 ± 9,03 33,53 ± 28,03 

As bebidas foram semelhantes entre si, principalmente em relação ao rendimento e pH 

inicial, porém, houve diferenças entre as bebidas produzidas com a cultura de kefir de leite e de 

água em relação à queda no pH e ao crescimento celular, indicando maior atividade fermentativa 

para as formulações fermentadas com grãos de leite. Segundo Fiorda et al (2017), o pH final da 

fermentação do kefir normalmente se encontra na faixa de 4,0 e 4,5. Nesta faixa de pH, diminui-se 

a ocorrência da desnaturação das proteínas, garantindo a estabilidade das bebidas fermentadas, 

além de refletir nas suas características sensoriais desejáveis, conferindo sabor levemente ácido, 

aroma frutado e efervescência. 

Quanto ao teor de ácido lático, apenas três formulações (LCA, LCIA, LAA) estão de acordo 

com o preconizado pela legislação, uma vez que as demais excederam o limite preconizado pelo 

Regulamento Técnico que estabelece os Padrões de Identidade e Qualidade de Leites 

Fermentados, em que o teor de acidez para kefir deve ser < 1,0 g de ácido láctico/100mL (BRASIL, 

2007). Além disso, dentre as amostras submetidas à análise de acidez volátil, somente a LPL 

apresentou esse parâmetro superior à acidez fixa. 

No geral, houve um ligeiro decréscimo no teor de sólidos solúveis após a fermentação, sendo 

tal fato explicado por eles poderem ser utilizados tanto para crescimento celular quanto para a 

produção de ácidos (GRAÇA et al., 2018). Esse decréscimo parece variar consideravelmente de 

acordo com o tempo de fermentação utilizados, uma vez que Paredes et al. (2022) encontraram 

teores de sólidos solúveis que foram de 10,91 ºBrix para 3,62 ºBrix em 48 horas de fermentação, 

em contrapartida teores que foram de 10,91º Brix para 10,27 ºBrix em 12 horas utilizando a mesma 

concentração de grãos e o mesmo substrato. 

 Com relação à análise de cor, observa-se uma maior diferença do leite de castanha do pará 

com a amostra controle (kefir de leite de vaca) nas coordenadas L* e a*, mas uma maior proximidade 

para a coordenada b* em comparação com os demais leites. Observou-se também um maior valor 

para as coordenadas a* e b* nos leites fermentados por grãos de água ao invés de grãos de leite. 
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 Por fim, para a composição centesimal, as maiores diferenças foram um maior teor de 

proteínas e lipídeos para os leites de amendoim, enquanto os leites de coco tiveram um valor muito 

baixo para proteínas, mas um valor mais alto que as outras amostras no teor de carboidratos.  

CONCLUSÕES 
O substrato vegetal não impediu a fermentação de ocorrer, uma vez que todas as amostras 

tiveram os valores de pH reduzidos e o teor de ácido lático aumentado após as 24 horas de 

fermentação, e as principais diferenças nas bebidas fermentadas entre os extratos vegetais, 

provavelmente ocorreram devido às diferenças inerentes da composição de cada extrato antes da 

fermentação e das diferenças do perfil microbiano entre os grãos de leite e de água, tal fato que 

ainda deve ser estudado. 
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