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INTRODUÇÃO:

São considerados alimentos funcionais aqueles que, além de fornecerem a nutrição básica,

promovem a saúde. Esses alimentos possuem potencial para trazer benefícios à saúde através de

mecanismos não previstos pela nutrição convencional, devendo ser salientado que esse efeito é

restrito à promoção da saúde e não à cura de doenças (SANDERS, 1998).

Dentro desta categoria, os alimentos simbióticos são formados pela associação de um ou mais

probióticos com um ou mais prebióticos, sendo sinérgicos ou complementares, provocando um

aumento de suas ações isoladas e conferindo um efeito benéfico à saúde do hospedeiro (SWANSON

et al., 2020). Essa combinação promove a sobrevivência das bactérias probióticas veiculadas por

alimentos no meio gástrico e, consequentemente, sua maior ação benéfica no intestino (PARK &

FLOCH, 2007).

Um dos veículos mais comuns para a ingestão de probióticos são os leites fermentados, pois se

mostram como uma eficaz matriz para inoculação destes microrganismos, já que seus componentes

são fontes de proteínas, minerais e vitaminas, os quais fornecem um ambiente favorável para o seu

desenvolvimento e potencial de proteção do probiótico durante a digestão (RODRIGUES et al., 2019;

HEKMAT, 2014; VAN HOOIJDONK & HETTINGA, 2015). Entretanto, o uso de proteínas e ingredientes

de origem vegetal para o processamento de alimentos está constantemente em expansão, devido ao

aumento de casos de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, além da adesão ao veganismo

e dietas estritamente vegetarianas e também pela tendência de se adotar uma dieta flexitariana

(consumo reduzido de proteína animal) ou plant-based diet (KANDYLIS et al., 2016).

As bebidas vegetais emergiram como uma tendência do mercado e do consumidor,

incentivando as indústrias a procurar alternativas livres de componentes animais para suprir as

demandas desse público específico. Tais bebidas apresentam boa qualidade nutricional por conta da

presença de fibras, minerais, ácidos graxos insaturados, vitamina B e isoflavonas (IÇIER et al., 2015;

CUNHA JÚNIOR, 2020).
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A soja (Glycine max L.) é caracterizada como um alimento funcional por conta de seu alto

número de fitoquímicos e pelo potencial efeito redutor de colesterol de suas proteínas. Dentre os

numerosos compostos promotores de saúde da soja, existem as isoflavonas que desempenham

diversas funções, incluindo a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, câncer,

osteoporose, sintomas pré e pós menstruais, entre outros (LIU, 2004; MESSINA, 2003; ZUBIK &

MEYDANI, 2003).

O uso dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium é comum nas culturas empregadas como

probióticas (ANTUNES et al., 2007). A fermentação do extrato hidrossolúvel de soja, em particular com

esses microrganismos, aumenta a concentração de isoflavonas, cálcio solúvel e vitamina D, sendo um

possível contribuinte ao combate a osteoporose (CAO et al., 2019). Estudos em modelos humanos e

animais também indicam que a introdução de bebida fermentada de soja na dieta tem a capacidade de

melhorar o perfil lipídico e do colesterol, por mostrar melhor relação de HDL por LDL (ROSSI et al.,

2000; TSAI et al., 2014; CAVALLINI et al., 2016). Além disso, ingredientes prebióticos, como a inulina,

podem provocar um efeito protetor, melhorando a sobrevivência e atividade do probiótico durante o

armazenamento desses produtos, assim como na passagem pelo trato gastrointestinal (DONKOR et

al., 2007; BURITI et al., 2010; HERNANDEZ-HERNANDEZ et al., 2012).

Dessa forma, uma bebida vegetal fermentada e simbiótica à base de soja apresenta um grande

potencial por assegurar uma maior biodisponibilidade de vitaminas, minerais e fitoquímicos, além de

garantir benefícios probióticos à saúde do consumidor e suprir as necessidades do mercado atual, o

que fundamentou o projeto proposto.

METODOLOGIA:

Figura 1: Fluxograma de preparo da bebida simbiótica à base de soja, segundo as metodologias de Cao et al (2019)  e Li et al (2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os resultados mostram que durante o processo fermentativo, houve uma redução do pH e

aumento da porcentagem de ácido lático, como esperado.
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Figura 2: Curva de redução do pH durante a fermentação da

bebida de soja pelo probiótico Lacticaseibacillus paracasei.

Figura 3: Curva de produção de ácido lático (%) durante a

fermentação da bebida de soja pelo probiótico Lacticaseibacillus

paracasei.

O pH de 4,6±0,1 foi considerado ponto de corte para finalizar o processo fermentativo. A Figura

2 representa as alterações de pH durante o processo e a Figura 3 a curva de produção de ácido lático

(%).

Ademais, o pH e o percentual de ácido lático foram monitorados 24 horas, 7, 14, 21 e 28 dias

após a fermentação da bebida de soja. As Figuras 4 e 5 caracterizam as alterações de pH e ácido

lático durante o armazenamento refrigerado da bebida, respectivamente para monitorar a

pós-acidificação da bebida.

Figura 4: pH durante o armazenamento da bebida de soja

fermentada com Lacticaseibacillus paracasei

Figura 5: Produção de ácido lático (%) durante o

armazenamento da bebida de soja fermentada com

Lacticaseibacillus paracasei

A contagem de L. paracasei ao final do período de armazenamento foi de 9,14 log UFC.mL-1

que representa uma contagem adequada, considerando-se a porção de consumo de 100mL do

produto. Apesar de não haver uma indicação da quantidade ideal de probióticos que garanta efeito na

saúde na legislação nacional, os produtos devem conter durante o período de armazenamento

contagem de probióticos viáveis em torno de 106 – 108 UFC/g para garantirem um consumo de pelo

menos  108 UFC na porção diária considerando uma porção de 100 gramas (MARTINS et al, 2018).
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* teste t-Student pareado, considerando nível de significância de 5% (p<0,05)
Figura 6: Viabilidade do L. paracasei (log UFC.mL-1) na bebida vegetal de soja durante o tempo zero (início da fermentação), o

tempo final (após a fermentação) e durante o armazenamento refrigerado (7 e 14 dias).

Como podemos observar no gráfico de viabilidade do probiótico (Figura 6), houve um ligeiro

aumento na contagem de L. paracasei durante o armazenamento, porém, sem apresentar significância

estatística (p>0,05). Isso demonstra matematicamente que houve uma manutenção do probiótico pela

matriz vegetal durante o armazenamento.

CONCLUSÕES:

O presente resultado reflete que a matriz vegetal de soja se mostrou adequada para

estabilidade do probiótico em contagens apropriadas para obtenção de promoção de saúde.
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