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INTRODUÇÃO: 
Os produtos plant based pertencem a 

um segmento do mercado com forte 

desenvolvimento mundial, devido à crescente 

preocupação dos consumidores com o 

impacto da sua alimentação no meio ambiente 

e os sistemas de produção (REVILLION et al., 

2020). O Brasil é o 4° maior mercado de 

alimentos e bebidas saudáveis do mundo 

(GFI, 2021). Em relação, as bebidas vegetais, 

estima-se uma taxa de crescimento anual do 

mercado de 10,8% entre 2020 a 2024 

(FRUCTUOSO et al., 2021). 

As bebidas vegetais, surgiram como 

tendência de mercado e de consumo, levando 

as industrias a buscar alternativas livres de 

componentes animais para atender as 

demandas dos indivíduos que seguem uma 

dieta sem proteína animal (vegetarianos e/ou 

veganos), além de casos com intolerância a 

lactose e alergia a proteína do leite (IÇIER, et 

al 2015). Em maio de 2022, foi aprovado o 

decreto n° 11.087/2022, o qual estipulou uma 

classificação específica para as bebidas 

vegetais, como “Bebidas alimentares à base 

ou elaboradas a partir de matérias-primas 

vegetais”, antes somente classificadas como 

“outras” (BRASIL, 2022).  

Dentre as matérias primas vegetais 

utilizadas no preparo dessas bebidas vegetais, 

a soja é a mais popular, sendo uma 

leguminosa com teor elevado de proteínas. 

Contudo, o extrato de soja apresenta uma 

sensação desagradável na boca (chalkness), 

devido aos fragmentos de fibras e 

desenvolvimento de sabor e aroma 

indesejáveis, formados ao decorrer do 

processamento e armazenamento, reduzindo 

sua aceitabilidade entre os consumidores 

(CUNHA, 2019). Atualmente tem sido 

explorados a utilização de cereais, sementes 

oleaginosas e nozes para novos usos 

alimentares com base em suas propriedades 

funcionais (TOMA; TABEKHIA, 1979). 

A amêndoa da castanha de caju (ACC) 

constitui-se um dos principais produtos de 
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utilização do cajueiro, sendo de grande 

expressão sócio-econômica para o Nordeste 

brasileiro (ARAÚJO; FERRAZ, 2006). Além 

disso, a ACC se mostra uma boa opção de ser 

utilizada na elaboração de bebidas vegetais 

(LIMA et al.,2018). Dessa forma, o objetivo do 

projeto é desenvolver uma bebida fermentada 

a base de amêndoa de castanha de caju, 

analisando a viabilidade da bactéria probiótica 

empregada no desenvolvimento do produto.  

METODOLOGIA: 

O processo de produção da bebida de 

amêndoa de castanha de caju (ACC) foi 

embasado no protocolo elaborado por LIMA et 

al (2017). A ACC foi pesada e adicionou-se 

água mineral filtrada na proporção de 1 de 

ACC para 10 de água. O mix foi processado 

no extrator “Slow Juicer Premium”, separando 

o resíduo sólido do extrato hidrossolúvel. Em 

seguida, foi adicionado 3% de açúcar de mesa 

(sacarose) e 3% de inulina (GR de origem 

vegetal, Beneo-Orafti, Alemanha) e 

homogeneizado, para posterior filtração com 

um filtro de pano específico e higienizado. Ao 

final, o extrato foi esterilizado a 115ºC por 18 

minutos. 

O probiótico utilizado na fermentação 

da bebida foi o Lacticaseibacillus paracasei 

(Lyofast BGP1) da empresa SACCO Brasil. 

Para ativação foi pesado 0,1 g da cultura do 

probiótico em um falcon estéril contendo 50 ml 

de caldo MRS estéril, logo foi incubado a 37°C 

por 24 horas em estufa do tipo B.O.D e após 

esse período, o tubo foi centrifugado a 2660x 

g por 5 minutos a temperatura ambiente e 

descartado o sobrenadante. O precipitado foi 

lavado em solução salina a 0,9% estéril e 

centrifugado novamente, seguindo o mesmo 

procedimento. 

O probiótico ativado foi adicionado de 

forma asséptica ao extrato vegetal e 

homogeneizado. O extrato vegetal foi 

incubado a 37ºC em B.O.D. para o processo 

de fermentação. O tempo de fermentação 

com Lacticaseibacillus paracasei (Lyofast 

BGP1) foi 7 horas. 

              Figura 1: Bebida de ACC após seu preparo 

No decorrer da fermentação, o pH 

e o percentual de ácido lático foram 

monitorados a cada uma hora, na qual a 

aferição do pH ocorreu por leitura direta 

utilizando pHmetro calibrado (MS 

Tecnopon Instrumentação, modelo 

mPA210). O percentual de ácido lático foi 

medido a partir da titulação com NaOH a 

0,1N, utilizando-se 40 g da amostra diluída 

em 40 mL de água destilada. A acidez 

titulável foi obtida segundo a fórmula 

abaixo (AOAC, 2005): 
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        Acidez Titulável = (V x f x 0,9)/P 

Sendo: V = Volume (ml) da solução de NaOH; P = volume (ml) 

da amostra; 0,9 = fator de conversão para ácido lático; f = fator 

de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1 mol.L -1 

Ademais, o pH e o percentual de 

ácido lático foram monitorados durante 

todo o período de armazenamento 

refrigerado (7, 14, 21 e 28 dias), sendo 

que a avaliação da viabilidade do 

probiótico foi feita através da contagem de 

placas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O ponto de corte do pH para 

finalizar o processo de fermentação foi 

4,6±0,1. A Figura 2 representa as 

alterações de pH da bebida vegetal 

inoculada com Lacticaseibacillus 

paracasei durante a fermentação.  

Figura 2: Curva de redução do pH durante a fermentação do 

Lacticaseibacillus paracasei 

A produção de ácido lático está 

representada em porcentagem. A figura 3 

caracteriza a curva de produção do ácido 

lático pela fermentação da bebida com a 

cultura Lacticaseibacillus paracasei. 

 

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

fermentação do Lacticaseibacillus paracasei 

. A Figura 4 representa a curva de 

alteração do pH durante o 

armazenamento refrigerado de 28 dias 

para a bebida fermentada com o 

Lacticaseibacillus paracasei visando 

acompanhar a pós-acidificação do 

produto. A Figura 5 retrata a produção de 

ácido lático (%) nesse mesmo período. 

 

Figura 4: Curva de pH durante o armazenamento da bebida de 

ACC fermentada com Lacticaseibacillus paracasei. 
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Figura 5: Curva de produção de ácido lático (%) durante o 

armazenamento da bebida de ACC fermentada com 

Lacticaseibacillus paracasei. 

A viabilidade dos probióticos em 

matrizes não lácteas tende a ser mais 

difícil em comparação as matrizes lácteas. 

Assim, é importante que os parâmetros 

físico-químicos sejam cuidadosamente 

controlados durante o processamento e 

armazenamento do produto, para garantir 

viabilidade probiótica e propriedades 

sensoriais adequadas (principalmente 

aroma e sabor) que podem ser 

modificadas pela fermentação (VALERO 

et al., 2020). 

Na literatura internacional existe 

um consenso de que a concentração de 

probióticos viáveis durante o 

armazenamento refrigerado dos produtos 

deva atingir 8 log UFC por porção de 

consumo diário (MARTINS et al, 2018).  

A bebida vegetal fermentada com 

Lacticaseibacillus paracasei apresentou 

quantidade logarítmica de viabilidade 

probiótica similar ao recomendado pelos 

consensos durante todo o seu período de 

armazenamento refrigerado, alcançando 

na terceira semana de armazenamento 

8,9 log UFC (Tabela 1).  

Tabela 1:Contagem de 

Lacticaseibacillus paracasei (log UFC.mL-

1) na bebida de ACC pós inoculação do 

probiótico, após fermentação e durante 

armazenamento refrigerado (7, 14, 21 e 

28 dias) 

CONCLUSÃO: 

A bebida vegetal a base de 

amêndoa de castanha de caju mostrou-se 

uma opção viável de ser veículo de 

probiótico aos indivíduos, visto que a 

estabilidade da cultura inoculada na 

bebida se manteve em contagens 

apropriadas para obtenção de promoção 

de saúde durante todo o período de 

armazenamento refrigerado.  
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