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RESUMO 

 

Alimentos funcionais são alimentos que contêm uma ou mais substâncias 
capazes de atuar no metabolismo ou na fisiologia do ser humano, promovendo 
benefícios à saúde. A soja é uma excelente matéria-prima para o 
desenvolvimento de alimentos funcionais, pois proporciona benefícios ao 
hospedeiro que apresenta intolerância ou alergia associada ao consumo de 
produtos lácteos. As bactérias láticas probióticas vêm sendo aplicadas na 
fermentação de alimentos devido aos benefícios que as mesmas propiciam a 
saúde, como na manutenção do equilibrio da microbiota intestinal, em 
distúrbios do metabolismo gastrointestinal e como adjuvantes na absorção de 
determinados nutrientes. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo 
desenvolver um fermentado a base de soja utilizando bactérias probióticas. A 
fermentação da bebida a base soja foi realizada pelos micro-organismos 
Streptococcus thermophilus (St), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
(Lb) e Lactobacillus paracasei (Lp) Lpc-37 realizada a 37ºC em diferentes 
condições de resfriamento aplicadas nas amostras ao fim da fermentação e 
durante os 28 dias de armazenamento refrigerado (4ºC). Os resultados 
demonstraram que em média o tempo de fermentação foi menor na presença 
de St, Lb e Lp quando comparada a fermentação realizada apenas por Lp. A 
exposição das amostras a uma temperatura intermediária de resfriamento 
(25ºC) durante 8 horas aumentou cerca de 2,1% a viabilidade das co-culturas 
ternárias, apresentando pós acidificação em média de 0,2 unidades de pH a 
partir do pH final da fermentação (4,5) até o primeiro dia de análise. O 
resfriamento intermediário promoveu uma modificação no perfil de ácidos 
graxos, demonstrando aumento de 14,5% do ácido linoleico após 28 dias de 
armazenamento a 4ºC assim, como também, promoveu aumento de 14,6% na 
produção de ácido lático. Outro resultado relevante e bastante expressivo foi o 
consumo de sacarose (94,9%). Desta forma, o resfriamento intermediário 
demonstrou ser um procedimento capaz de aumentar a viabilidade das 
bactérias em modelo in vitro de estresse gastroinstestinal. De acordo com 
esses resultados, é possível concluir que o uso do resfriamento intermediário 
promove maiores benefícios em relação ao perfil microbiológico e de ácidos 
graxos. 

Palavras-chave: probióticos, fermentação, extrato hidrossolúvel de soja, 

resfriamento. 
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ABSTRACT 

 

Functional foods are foods that contain one or more substances capable of 
acting on the metabolism or physiology of the human being, promoting health 
benefits. Soy is an excellent raw material for the development of functional 
foods, providing benefits to the intolerant and allergic people to the dairy 
products consumption. The use of probiotic lactic acid bacteria in food 
fermentation has become quite common due to the beneficial effects provided 
by these bacteria to the individuals’ health, maintaining the balance of intestinal 
microflora, in the gastrointestinal metabolic disorders and as an adjunct in the 
absorption of certain nutrients. In this context, this study aimed to develop a 
fermented soy base using probiotic bacteria. Fermentation of soy beverage was 
made by the microorganisms Streptococcus thermophilus (St), Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus (LB) and Lactobacillus paracasei (Lp) Lpc-37 at 
37°C and evaluated at the end of the fermentation process and during 28 days 
of storage at 4°C. The results showed that the fermentation time was less on 
average in the presence of St, Lb and Lp when compared to the fermentation 
performed only by Lp. The exposure of samples to a cooling intermediate 
temperature (25°C) for 8 hours increased about 2.1% the viability of ternary co-
cultures, with post acidification on average of 0.2 pH units from the final pH of 
the fermentation (4.5) to the fisrt day of analysis. The intermediate cooling 
promoted a change in fatty acid profile, showing a 14.5% increase of linoleic 
acid after 28 days of storage at 4oC as well as also promoted an increase of 
14.6% of lactic acid. Another important and very significant result was the 
sucrose consumption (94.9%). In this way, the intermediate cooling procedure 
demonstrated to be able of increase bacteria viability in the in vitro model of 
gastroinstestinal stress. According to these results, it is possible to conclude 
that the use of the intermediate cooling promotes greater benefits in relation to 
the microbiological profile and fatty acids.  
 

Keywords: probiotics, fermentation, soymilk powder, cooling. 
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CAPÍTULO I – Revisão da literatura 

1) Alimentos funcionais  
 

O termo “alimento funcional” começou a ser empregado no Japão depois 

da criação da categoria FOSHU (Food for Specified Health Use) ou em 

tradução livre “alimentos específicos para uso em saúde”. O ministério da 

Saúde e bem-estar japonês criou essa categoria de alimentos depois de 

observar que devido há mudanças alimentares da população, a chamada 

“ocidentalização” promoveu o aumento da prevalência de algumas patologias 

como hipertensão, aumento do colesterol LDL sérico, além do aparecimento da 

osteoporose precoce. Sendo assim, alguns desses alimentos funcionais 

inclusos na categoria alimentar FOSHU, seriam coadjuvantes na prevenção de 

doenças causadas pelo detrimento daqualidade de vida da população 

japonesa, proporcionando desta forma, uma melhoria do bem-estar físico e 

mental (Granato et al., 2010; Mitsuoka, 2014).  

Os alimentos dito funcionais contêm substâncias capazes de modular as 

respostas metabólicas do indivíduo, resultando em maior proteção e estímulo à 

saúde. Promovem o bem-estar dos indivíduos, prevenindo o aparecimento 

precoce de doenças degenerativas e permitindo o aumento da longevidade 

com qualidade de vida (Thamer & Penna, 2006; Penha et al., 2007; Granato et 

al., 2010; Mitsuoka, 2014).  

A regulamentação desses alimentos é realizada de maneiras diferentes 

em cada país, no Brasil o Ministério da Saúde juntamente com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determinara através das resoluções 

16, 17, 18 e 19 de 30 de abril de 1999 as normas para registro, comprovação 

de eficácia e rotulagem de produtos com alegação de propriedades funcionais 

ou de saúde, assim estabelecendo a obrigatoriedade de registro desses 

produtos e a necessidade de demonstração de eficácia e segurança com base 

em pesquisas científicas (Brasil, 1999a, 1999b, 1999c e 1999d).  

O alimento ou ingrediente funcional além de suprir funções metabólicas 

básicas, quando se tratar de nutriente, deve também produzir comprovados 
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efeitos metabólicos, fisiológicos ou benéficos à saúde, devendo ser seguros 

para o consumo sem supervisão médica (de Angelis, 2001; Moraes & Colla, 

2006). No entanto, são proibidas alegações que falem em prevenção de 

doenças, pois as doenças crônico-degenerativas são multifatoriais e o controle 

de apenas um componente como a dieta não é realmente suficiente para a 

prevenção (Brasil, 1999 d; Penha et al., 2007). No Brasil, a ANVISA atualizou 

em janeiro de 2009, a lista de produtos com alegação de benefícios à saúde. 

São substâncias com propriedades funcionais de saúde, novos alimentos ou 

ingredientes, substâncias bioativas e probióticos. 

2) Soja (Glycine max) 
 

A soja (Glicine max) é uma leguminosa que surgiu na China e por muito 

tempo seu cultivo permaneceu no oriente, chegando ao ocidente no final do 

século XV. No Brasil, o primeiro relato de seu cultivo foi em 1882 na Bahia, 

sendo introduzida no Rio Grande do Sul em 1914, onde diversas variedades 

trazidas dos Estados Unidos da América se adaptaram melhor, devido às 

condições climáticas. Atualmente a soja é cultivada em todas as regiões do 

Brasil, considerado hoje o segundo maior produtor mundial com uma produção 

de 96,3 milhões de toneladas em 2014/15, sendo a soja responsável pelo total 

de 51,2% de todos os grãos produzidos no país e o Estado do Mato Grosso 

responsável por 23,3% da produção (Freitas, 2011; CONAB, 2016).  

Segundo o levantamento da safra brasileira de grãos 2015/16, divulgado 

em setembro pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a produção 

estimada é de 95,4 milhões de toneladas em 33,2 milhões de hectares 

cultivados e exportação de 56,60 milhões de toneladas. A produção sofreu 

queda de 0,8% quando comparada ao exercício anterior devido às fortes 

chuvas que atingiram a região sul do país (CONAB, 2016).  

Sendo a mais rica das leguminosas, em termos nutricionais de grande 

destaque na alimentação humana e animal, constitui importante fonte de 

proteínas de baixo custo (Saad et al., 2011; Sartori et al., 2014). Dentre os 

vários componentes da soja, tais como açúcares, aminoácidos, ácidos 

orgânicos, sais inorgânicos, isoflavonas, saponinas e amido estão relacionados 
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com o sabor (Masuda, 1991, 2004). Entre os açúcares, a sacarose 

corresponde a praticamente 60% do total de açúcares solúveis encontrados na 

soja, enquanto os oligossacarídeos rafinose e estaquiose representam cerca 

de 3 a 8%, respectivamente (Pereira et al., 2009). No entanto a rafinose e 

estaquiose são os responsáveis pela flatulência causada pelo consumo de 

leguminosas (Hymowitz et al., 1972; Csáki & Fekete, 2004; Oliveira et al., 

2010). 

A proteína de soja é muito parecida à proteína de origem animal, e pode 

ser considerada, dentre as proteínas vegetais, como a de melhor qualidade, 

possuindo cerca de 90% de digestibilidade (Zangelmi et al., 1982; Morais & 

Silva, 1996). 

2.1) Extrato hidrossolúvel de soja  
 

O extrato hidrossolúvel de soja, popularmente denominado de leite de 

soja destaca-se como produto de origem vegetal que possui o potencial para o 

desenvolvimento de novas bebidas, devido as suas características químicas e 

nutricionais, que o qualificam como um alimento funcional. Além da qualidade 

de sua proteína, a soja e seus derivados podem ser utilizados de forma 

preventiva no tratamento de doenças cardiovasculares, câncer, osteoporose 

(manutenção da saúde dos ossos), sintomas da menopausa, melhora dos 

perfis lipídicos, proteção contra danos oxidativos para o DNA e redução de 

alergias (Hasler, 1998; Tang et al., 2007; Donkor et al., 2007a; Larkin et al., 

2009; Mazzara et al., 2012; Mazzara et al., 2013; Chang & Tsai, 2016). O 

extrato de soja também pode ser utilizado para criação de fórmulas como 

substituto nos casos de alergia das proteínas do leite e de intolerância à 

lactose (Yonamine et al., 2011). 

 
A aceitabilidade do extrato hidrossolúvel de soja pelo consumidor é 

limitada por apresentar características sensoriais semelhantes às do feijão cru, 

o que ocorre devido aos compostos voláteis de baixa massa molar, que são 

produtos da ação das lipoxigenases (Pereira et al., 2009). Os principais 

substratos para essas enzimas são os ácidos graxos, linoleico e linolênico, no 
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entanto as lipoxigenases podem ser inativadas através de tratamento térmico 

adequado (Beasley et al., 2003; Hauly et al., 2005; Rosa et al., 2009).  

Segundo Peñalvo et al. (2004) os ácidos graxos presentes na soja estão 

distribuídos em 15% na forma saturada e 80% de forma insaturada. Sendo o 

ácido linoleico (C 18:2 n-6) a forma mais abundante correspondendo à metade 

do total de ácido graxos presentes. Além disso, está presente no extrato de 

soja o ácido graxo (C 18:3 n-3). Esses ácidos supracitados são popularmente 

conhecidos como ômega-6 e ômega-3 respectivamente, e se destacam por 

apresentarem efeitos benéficos a saúde humana, como auxiliadores na 

resposta imune e inflamatória, precursores dos ácidos docosahexaenóico e 

docosapentaenóico que se mostram de grande importância para o 

desenvolvimento e funcionamento do cérebro e retina (Martini et al., 2006; 

Perini et al., 2010). 

O extrato de soja apresenta um alto teor de oligossacarídeos, os mesmos 

exercem função muito importante no organismo, pois estimulam e promovem o 

crescimento de micro-organismos probióticos como as bifidobactérias, sendo 

assim considerados prebióticos por alguns autores (Hou et al., 2000; Wang et 

al., 2003; Pereira et al., 2009; Larkin et al., 2009; Saad et al., 2011). Os 

prebióticos auxiliam na inibição da multiplicação de micro-organismos 

patogênicos ao estimularem o crescimento seletivo das bactérias endógenas, 

garantindo benefícios adicionais à saúde do hospedeiro. Esses ingredientes 

atuam mais frequentemente no intestino grosso, embora possam ter também 

algum impacto sobre os micro-organismos do intestino delgado (Saad, 2006; 

Larkin et al., 2009). 

A fermentação tem sido uma técnica muito empregada para desenvolver 

produtos derivados de soja. Neste sentido, o extrato hidrossolúvel de soja é 

empregado como meio de crescimento e de atividade bioquímica de várias 

bactérias láticas na produção de queijo de soja e diversos tipos de bebidas 

fermentadas (Chou & Hou, 2000; Fuchs et al., 2005; Hauly et al., 2005; Donkor 

et al., 2007b; Pereira et al., 2009; Mazzara et al., 2012; Mazzara et al., 2013; 

Bedani et al., 2013; Chang & Tsai, 2016; Kuda, et al., 2016). Da mesma forma, 

do ponto de vista tecnológico, a qualidade sensorial do extrato hidrossolúvel de 

soja pode ser melhorada através da fermentação dos carboidratos presentes 
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através da ação de bactérias láticas. Esse processo fermentativo produzirá o 

ácido lático, que confere um sabor refrescante à bebida mascarando o sabor 

classificado como de “feijão cru”, característico do extrato além de proporcionar 

um aumento dos benefícios já contidos na soja (Moraes & Silva, 2000; Brasley 

et al, 2003; Pereira et al., 2009; Larkin et al, 2009). 

2.2) Compostos bioativos da soja 

 

A soja é mundialmente conhecida pelo auxílio e prevenção de muitas 

doenças como, osteoporose, sintomas da menopausa, hiperlipidemia, entre 

outras. Porém, o que é desconhecido para muitos é que algumas das 

moléculas presentes na soja, que auxiliam na prevenção dessas doenças, são 

muitas vezes compostos bioativos ou peptídeos bioativos presentes na mesma. 

Entre os principais compostos bioativos presentes na soja estão, as 

isoflavonas, fitoesteróis, poliaminas e tocoferóis (Wag & Meija, 2005; Erdmann 

et al., 2008; Mehta et al., 2012; Chiang & Pan, 2013; Aron et al., 2014; Toro-

Funes et al., 2014; Chang & Tsai, 2016). 

Dentre os compostos bioativos mais estudados estão as isoflavonas, 

conhecidas como análogas ao estrogênio dos mamíferos, por conta disso, 

apresentam atividades nos sintomas pós-menstruais, na prevenção de doenças 

cardiovasculares, osteoporose, e em alguns tipos de cânceres de mama, 

próstata, cólon e estômago (Wag & Meija, 2005; Erdmann et al., 2008; Larkin et 

al., 2009; Chiang et al., 2012a; Aron et al., 2014; Toro-Funes et al., 2014). As 

isoflavonas presentes em maior quantidade na soja são a daidzina e a 

genistina, que são formas glicosídicas. A absorção e metabolização das 

mesmas ocorrem no intestino delgado, onde normalmente são ingeridas na 

forma glicosilada, e sofrem hidrólise pelos micro-organismos (Lactobacillus spp. 

e Bifdobacterium spp.) presentes na microbiota, assim adquirindo a forma 

agliconada (Larkin et al., 2009; Chiang et al., 2012a; Chiang & Pan, 2013; Aron 

et al., 2014). 

2.3) A soja como alimento funcional 
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A funcionalidade da proteína de soja foi reconhecida em 1999 pelo FDA 

(Food and Drug Administration). Em particular, foi admitido informar para 

finalidade de rotulagem nutricional que “dietas com baixo conteúdo de gorduras 

saturadas e colesterol e que incluam o consumo diário de 25 gramas de 

proteína de soja, podem reduzir os riscos de doenças do cardiovasculares”. No 

Brasil a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) adotou uma 

classificação semelhante que diz: “o consumo diário de no mínimo 25 g pode 

ajudar a reduzir o colesterol. Seu consumo deve estar associado com dieta 

equilibrada e hábitos de vida saudáveis” (ANVISA, 2007).  

Apesar de nem todas as atividades biológicas exercidas pelos compostos 

presentes na soja e seus produtos serem reconhecidas pelos órgãos 

reguladores, é sabido que os benefícios oferecidos pelos mesmos são variados 

e o grande número de estudos realizados (Mazzara et al., 2012; Mazzara et al., 

2013; Chang & Tsai, 2016; Kuda, et al., 2016) na área pode vir a influenciar o 

reconhecimento de sua funcionalidade por parte das agências. 

3) Fermentação 

 

Um dos métodos mais antigos para preparação e preservação dos 

alimentos é a fermentação e, diferentemente de outros métodos, ela fornece ao 

alimento uma variedade de sabores, texturas, valores nutricionais e 

terapêuticos (Mehta et al., 2012). O processo fermentativo é dividido em várias 

categorias, que são dependentes do produto final da fermentação; por exemplo 

na fermentação alcoólica, as enzimas produzidas por leveduras degradam os 

carboidratos a álcool e dióxido de carbono. Por outro lado, na fermentação 

homolática os carboidratos são catabolizados em ácido lático e na fermentação 

heterolática, duas moléculas de glicose são convertidas em duas moléculas de 

ácido lático e três moléculas de acetato (Hammes & Tiachaczek, 1994; Tamine 

& Robinson, 1999; Ross et al., 2002; Mehta et al., 2012). No entanto, as 

matrizes para fermentação são das mais variáveis e as mais utilizadas são o 

leite, cereais, legumes e carnes.  

Para a realização de uma fermentação é necessário possuir o 

conhecimento dos micro-organismos que serão utilizados, pois dependendo do 
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processo poderá haver o estímulo do crescimento de micro-organismos 

desejáveis e/ou a inibição do crescimento de micro-organismos indesejáveis. 

Dentre os micro-organismos mais empregados em fermentações estão as 

bactérias ácido-láticas (BAL). Dentre as BAL mais empregadas estão os 

Lactobacillus spp., Streptococcus spp. e Bifdobacteriurm spp. (Hammes & 

Tiachaczek, 1994; Tamine & Robinson, 1999; Ross et al., 2002). Além da 

produção de ácido lático, esses micro-organismos, também produzem 

compostos que têm ação antimicrobiana tais como as bacteriocinas e o 

peróxido de hidrogênio, ou compostos que possuam ação controladora do 

colesterol plasmático, ou controle de patógenos intestinais por conta da 

competição por nutrientes, (Hammes & Tiachaczek, 1994; Ross et al., 2002; 

Mazzara et al., 2013; Chang & Tsai, 2016). 

3.1) Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus 
 

Ambos micro-organismos são bactérias ácido láticas e são utilizados 

como cultura iniciadora na indústria de laticínios na produção de iogurtes, e 

quando utilizadas separadamente na elaboração de leites fermentados 

probióticos, auxiliam na diminuição do tempo de fermentação (Florence, 2009; 

Oliveira et al., 2012). A utilização desses micro-organismos em conjunto é 

devido ao efeito simbiótico entre eles, pois S. thermophillus é estimulado por 

peptídeos e aminoácidos provenientes do metabolismo do L. bulgaricus e este 

último é estimulado pelo ácido fórmico e CO2 produzidos pelo S.thermophillus 

(Zourari, 1992; Oliveira et al., 2012). As bactérias láticas, quando utilizadas em 

co-cultura, podem gerar exopolisacarédeos, os quais aumentam a viscosidade 

e textura, que proporcionam melhor qualidade sensorial ao produto (Grobben et 

al., 1998; Tamine & Robinson, 1999; Badel, et al., 2011). 

3.2) Resfriamento 

 

O resfriamento é uma importante etapa na fermentação lática, pois 

quando o pH desejado é alcançado a fermentação deve ser interrompida pelo 

resfriamento em banho de gelo. Essa queda na temperatura controla a 

atividade metabólica dos micro-organismos e suas enzimas que possuem 

crescimento limitado em torno de 10ºC (Wang, et al., 2005). No entanto esse 
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tipo de estresse causado pela mudança súbita de temperatura pode muitas 

vezes diminuir a viabilidade dos micro-organismos (Tamine & Robinson, 1999; 

Wang, et al., 2005). Nesse caso, a aplicação resfriamentos intermediários são 

divididos em etapas, onde parte-se da temperatura de fermentação (30–45ºC), 

para temperaturas intermediárias (22–28ºC) e finalmente à temperatura de 

armazenamento (4–10ºC). Nesse tipo de procedimento, o que pode variar é a 

temperatura de resfriamento intermediária e o tempo de exposição à essas 

temperaturas entre 2 e 12 horas (Wouters, et al., 1999; Wang, et al., 2005; 

Florence, 2013). 

A adaptação das BAL (bactérias ácido láticas) a esse tipo de estresse frio 

se dá por conta de mudanças fisiológicas, sendo a composição lipídica 

presente na membrana celular a primeira delas. Essa alteração na composição 

em ácidos graxos membranares pode modular a permeabilidade da membrana 

celular. Dentre as bactérias que possuem estudos a respeito dessa adaptação 

nos ácidos graxos de membrana estão o S. thermophilus (Bèal, et al., 2001), L. 

acidophilus (Murga, et al., 2000; Wang et al., 2005), L. delbrueckii (Zavaglia, et 

al., 2000) e Bifidobacterium spp (Florence, 2013). Outra adaptação 

apresentada pelas BAL é a produção de proteínas resistentes ao frio, essas 

proteínas são capazes de se ligar ao RNA (ácido ribonucleico) de modo 

cooperativo e para alguns deles funcionam como chaperonas de RNA 

facilitando o trabalho de tradução. Sob baixas temperaturas, algumas das BAL 

estudadas produtoras dessas proteínas são: L. acidophilus, S. thermophilus e 

L. lactis (Wouters, et al., 1999; Wouters, et al., 2000; Phadtare, 2004; Wang, et 

al., 2005). 

4) Probióticos 

 

Segundo a definição estabelecida pela FAO/WHO, 2002 probióticos são 

“micro-organismos vivos, que quando administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro”. Segundo Mitsuoka 

(2014), Eli Metchnikoff (um dos pioneiros no estudo de probióticos do século 

passado) sugeriu que os micro-organismos presentes nos alimentos poderiam 

modificar a microbiota intestinal substituindo os micro-organismos patogêncicos 

por micro-organismos benéficos, depois de observar os búlgaros que 
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consumiam leite fermentado com lactobacilos e o efeito positivo dessa bactéria 

na restauração da microbiota intestinal (de Prisco & Mauriello, 2016).   

Os probióticos são utilizados em diversas áreas da medicina, como na 

prevenção de doenças, na regulação da microbiota intestinal, em distúrbios do 

metabolismo gastrointestinal, como adjuvante na absorção de determinados 

nutrientes, no alívio dos sintomas de intolerância à lactose, na diminuição dos 

níveis de colesterol, na inibição de alguns tipos detumores e no estimulo do 

sistema imunológico através da produção de anticorpos e da atividade 

fagocítica contra patógenos intestinais (Fuller 1989; Oliveira et al., 2002; de 

Prisco & Mauriello, 2016; da Silva et al., 2016). Além disso, os micro-

organismos probióticos podem produzir compostos antimicrobianos, como 

bacteriocinas, que podem favorecer na exclusão de micro-organismos 

patogênicos como L. monocytogenes, S. aureus (Coppola & Turnes, 2004; 

Aljewicz et al., 2014).  

Os micro-organismos probióticos são disponíveis para o consumo, em sua 

maioria, em alimentos fermentados, por exemplo, iogurtes, bebidas lácteas, 

leites fermentados, queijos, podendo também ser encapsulados ou 

microencapsulados (Oliveira et al., 2002; Komatsu et al., 2008; Chiang & Pan, 

2012 b; Mitsuoka, 2014; de Prisco & Mauriello, 2016; da Silva et al., 2016). 

Além disso, esses micro-organismos podem ser utilizados em cremes ou 

pomadas no tratamento de doenças relacionadas ao trato urogenital e na área 

veterinária onde há estudos envolvendo o uso de probióticos no intuito de evitar 

as infecções que acometem aves e peixes (Govender et al., 2014; Vandenplas 

et al., 2015; Olnood et al., 2015; Hsu et al., 2016; Dawood & Koshio, 2016). 

Segundo alguns autores, os requisitos para selecionar uma cepa 

probióticas são: efeitos fisiológicos benéficos demonstrados cientificamente; 

cepa de origem humana e inócua; viabilidade por um longo período de tempo 

durante a estocagem e transporte do produto; estabilidade ao ácido, bile, 

secreções pancreáticas e intestinais; não transportar genes transmissores de 

resistência a antibióticos; resistir a fagos e ao oxigênio; aderência às células da 

mucosa intestinal, reduzindo ou excluindo a presença de agentes patogênicos; 

e colaborar na formação de uma microbiota equilibrada (Oliveira et al., 2002; 

Copolla & Turnes, 2004; Amores et al., 2004; Govender et al, 2014). 
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Apesar de todos os estudos relacionados aos probióticos, os seus 

mecanismos de ação ainda não estão completamente esclarecidos. Estes 

mecanismos de atuação dos probióticos são divididos da seguinte forma: 

diminuição das células viáveis devido à competição por nutrientes e a produção 

de compostos antimicrobianos; alteração do metabolismo microbiano, pelo 

aumento ou diminuição da atividade enzimática; e estímulo do sistema imune 

do hospedeiro, por meio do aumento dos níveis de anticorpos e o aumento da 

atividade dos macrófagos (Fuchs, 1989; Oliveira et al., 2002; Komatsu, et al., 

2008; Oelschlaeger, 2010; Saad et al., 2011; Ferreira, 2012; Mitsuoka, 2014). 

Para garantir um efeito contínuo no organismo humano, os probióticos 

devem ser ingeridos diariamente e, segundo a ANVISA, a quantidade mínima 

viável para os probióticos deve estar situada na faixa de 108 a 109 UFC/g. No 

entanto, alguns autores recomendam que produtos lácteos de 100 g, devem 

conter pelo menos 106 UFC/g de bactérias probióticas viáveis no momento da 

compra do produto. A ANVISA também aceita valores menores com tanto que 

o fabricante garanta a eficácia do produto (Oliveira et al., 2002; Donkor et al., 

2006; ANVISA, 2007; Komatsu et al., 2008; Ramchandran & Shah, 2010). Os 

probióticos nem sempre precisam estar viáveis para exercer seus efeitos 

benéficos, pois os componentes celulares tanto de micro-organismos vivos, 

como mortos, podem estimular o sistema imune intestinal (Mitsuoka, 2014), 

como por exemplo os micro-organismos pertencentes ao gênero Streptococcus 

que exercem efeitos probióticos sem necessariamente sobreviver a todo o trato 

gastrointestinal (Vandenplas et al, 2015). 

Muitos micro-organismos possuem propriedades probióticas, entre eles 

bactérias ácido láticas, bactérias não ácido-láticas e leveduras. Dentre os mais 

utilizados, destacam-se cepas de lactobacilos e bifidobactérias. De acordo com 

Shah (2007), 56 espécies são reconhecidas como pertencentes ao gênero 

Lactobacillus spp. e 29 espécies são classificadas como Bifidobacterium spp. 

Além desses micro-organismos, também são utilizados como probióticos 

Saccharomyces boulardii, E. Coli Nissle, e Enterococcus faecium (Komatsu et 

al., 2008; Oliveira et al., 2002; Coppola & Turnes, 2004; Ramchandran & Shah, 

2010; Mitsuoka, 2014; da Silva et al., 2016). 
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4. 1) Lactobacillus spp. 

 

Lactobacilos são micro-organismos Gram-positivos, em forma de 

bastonete, aerotolerantes, que se desenvolvem bem em anaerobiose. Podem 

ser tanto homofermentativos como heterofermentativos (Giraffa, 2010). Fazem 

parte do gênero Lactobacillus cerca de 200 espécies e subespécies (Sun et al., 

2015). Estes micro-organismos possuem especificidades nutricionais 

complexas e são encontrados em diversos habitats, como em mucosas 

humanas e animais ou material originário de plantas presentes no esgoto 

doméstico, assim como em produtos lácteos fermentados e também em 

alimentos deteriorados (de Vrese & Schrezenmeir, 2008; Stefanovic, et al., 

2017). Os Lactobacillus spp. são utilizados em fermentações de alimentos, 

principalmente em produtos da indústria de laticínios e também pelo fato de 

que muitas espécies sejam reconhecidas como probióticas, colabora pelo seu 

dominio no mercado de probióticos (Sun et al., 2015; Stefanovic et al., 2017).  

Com o propósito de estudar e diferenciar essas espécies, o 16 sRna vem 

sendo empregado com êxito no sequenciamento de genes principalmente do 

gênero e espécies dos lactobacilos, um exemplo é o caso da diferenciação das 

espécies em Lactobacillus casei/paracasei, onde pesquisas realizadas têm 

levado a diversas propostas de rejeição das espécies L. paracasei e incluí-las 

novamente na espécie L. casei, pois, a maioria dos L. casei são mais 

semelhantes com a cepa ATCC 334 que é nomeada como L. paracasei do que 

com a cepa oficial de L. casei ATCC 393 ( Giraffa et al., 2010; Stefanovic et al., 

2017).  

4.1.1) Lactobacillus paracasei  

 

Pesquisas com algumas cepas de L. paracasei vêm apresentando 

resultados favoráveis no que se trata de imunoregulação, dermatites, melhora 

da hipercolesterolemia, hipertensão, alergias, lesões gástricas, osteoporose e 

obesidade (Roessler et al., 2007; Tsai et al., 2008; Paineu et al., 2008; Forssten 

et al., 2011; Chiang & Pan, 2012 b; Inamine, et al., 2012; Lin, et al., 2014; 

Nocerino et al., 2015; Compare et al., 2015). 
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Dentre as cepas de L. paracasei está a linhagem ATCC SD5275 

conhecida como Lactobacillus paracasei Lpc-37, comercializada pela Dupont-

Danisco. Esta cepa possui características genéticas propriamente classificadas 

como L. paracasei por laboratórios independentes que utilizam métodos 

modernos de genotipagem incluindo sequência genética 16S rRNA, usando 

primers espécie- específico para PCR e análise por eletroforese das proteínas 

(Danisco, 2010). 

Alguns estudos apresentam resultados favoráveis sobre a aplicação do 

Lactobacillus paracasei Lpc 37como imunomodulador, resistência ao ácido e à 

bile, adesão à mucosa intestinal, inibição de micro-organismos patogênicos e 

inibição da produção de biofilme na cavidade oral (Roessler et al., 2007; Paineu 

et al., 2008; Forssten et al., 2011; Aljewicz et al., 2014; Aljewicz et al., 2015; Lin 

et al, 2015). 

4.2) Probióticos como alimento funcional 
 

O emprego de bactérias láticas em alimentos é de longa data e as cepas 

empregadas são consideradas micro-organismos comensais, sem potencial 

patogênico. Dentre esses micro-organismos, as bactérias pertencentes ao 

gênero Lactobacillus spp. são mais frequentemente consideradas seguras ou 

reconhecidamente seguras (GRAS - “generally recognized as safe”). Por outro 

lado, certas bactérias do gênero Streptococcus spp.e Enterococcus spp. são 

patógenos oportunistas (Oliveira et al., 2002; Govender et al., 2014). 

O consumo de probióticos veiculado aos alimentos vem crescendo ao 

redor do mundo. Segundo de Prisco & Mauriello, (2016), os probióticos 

correspondem a cerca de 60-70% de todo o mercado de alimentos funcionais, 

sendo o setor de laticínios pioneiro destes micro-organismos em alimentos. 

Geralmente o uso de probióticos em alimentos vem com a indicação de 

que os mesmos promovem o balanço da microbiota intestinal. No entanto essa 

indicação de uso não se refere ao tratamento de alguma doença, mas sim ao 

estado fisiológico que o indivíduo se encontra (Govender et al., 2014; de Prisco 

& Mauriello, 2016). Apesar dos estudos comprovando os efeitos benéficos dos 

probióticos (Mazzara et al., 2012; Chiang et al., 2012a; Mazzara et al., 2013; 
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Sah et al., 2014; Lin et al., 2015; Chang & Tsai, 2016; Kuda, et al., 2016) a 

indicação de uso na prevenção ou tratamento de certas doenças ainda não é 

aprovada pelas agências reguladoras. 
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CAPÍTULO II- Efeito de cultura probiótica em fermentado a base 

de soja: resistência ao armazenamento refrigerado, ao estresse 

gastrointestinal in vitro e atividade antimicrobiana. 
 

Alimentos funcionais são alimentos promotores de benefícios à saúde 

através da atuação de suas substâncias no metabolismo ou na fisiologia do ser 

humano (Granato et al., 2010; Mitsuoka, 2014). A soja está dentre os alimentos 

funcionais que apresentam cada vez mais procura pelo consumidor. Dentre os 

vários subprodutos o extrato hidrossolúvel de soja é um produto de origem 

vegetal que possui o potencial para o desenvolvimento de novas bebidas, no 

entanto a aceitabilidade do mesmo pelo consumidor é limitada por apresentar 

características sensoriais semelhantes às do feijão cru, devido a compostos 

voláteis de baixo peso molecular que são produtos da ação das lipoxigenases, 

que por sua vez, podem ser inativadas através de tratamento térmico 

adequado. (Rosa et al., 2009; Larkin et al., 2009) 

A fermentação tem sido uma técnica muito empregada para desenvolver 

produtos derivados de soja, neste sentido o extrato hidrossolúvel de soja é 

empregado como meio de crescimento e de atividade bioquímica de várias 

bactérias láticas na produção de queijo de soja e diversos tipos de bebidas 

fermentadas (Mazzara et al., 2012; Mazzara et al., 2013; Chang & Tsai, 2016; 

Kuda, et al., 2016). Fermentando o extrato hidrossolúvel de soja melhora-se a 

qualidade sensorial do mesmo, pois as bactérias lácteas dão um sabor 

refrescante à bebida, mascarando o sabor classificado como de “feijão cru” 

característico do extrato e propiciando os benefícios contidos na soja (Larkin et 

al., 2009; Pereira et al., 2009). 

Os probióticos são comumente empregados nas fermentações de 

alimentos, devido aos benefícios que os mesmos propiciam a saúde, como na 

regulação da microbiota intestinal, em distúrbios do metabolismo 

gastrintestinal, como adjuvante na absorção de determinados nutrientes e no 

estímulo do sistema imunológico (Coppola & Turnes, 2004; Oliveira et al., 2002; 

Aljewicz et al., 2014; Prisco & Mauriello, 2016; da Silva et al., 2016). Dentre os 

micro-organismos utilizados como probióticos estão bactérias ácido láticas, 

bactérias não ácido láticas e leveduras. Dentre os mais utilizados, destacam-se 
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várias cepas de Lactobacillus spp. e Bifdobacterium spp., sendo normalmente 

disponibilizados em bebidas fermentadas, queijos, iogurtes, podendo também 

ser encapsulados ou microencapsulados. Lactobacillus paracasei são micro-

organismos que colonizam diversos nichos ecológicos, entre eles, o trato 

gastrointestinal de mamíferos, apresentando, portanto, boa sobrevivência a um 

baixo valor de pH e tolerância a alta concentração de bile, adesão a mucosa 

intestinal e inibição de micro-organismos patógenos (Roessler, et al., 2007; 

Paineu et al., 2008; Aljewicz et al., 2014; Govender et al., 2014). 

Nesse contexto, a preparação de um produto fermentado à base de 

matéria-prima não láctea, como extrato hidrossolúvel de soja, através da 

fermentação de L. paracasei, é uma proposta inovadora no campo de pesquisa 

em alimentos funcionais fermentados 

2) Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um fermentado probiótico de 

extrato hidrossolúvel de soja utilizando o micro-organismo Lactobacillus 

paracasei Lpc-37 e avaliar suas alterações fisiológicas ocorridas durante o 

processo de fermentação e o armazenamento refrigerado. 

2.1) Objetivos específicos 

 

 Avaliar o crescimento do Lactobacillus paracasei (micro-organismo 

probiótico) em cultura pura e/ou mista com culturas do iogurte 

(Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) em extrato 

hidrossolúvel de soja; 

 Avaliar a cinética de acidificação dos micro-organismos L. paracasei 

(monocultura), S. thermophillus e L. bulgaricus (co-cultura binária) e S. 

thermophillus, L. bulgaricus e L. paracasei (co-cultura ternária); 

 Avaliar a resistência dos micro-organismos em armazenamento a 4ºC 

apos 1, 14 e 28 dias, assim como sua pós-acidificação e a resistência in 

vitro ao estresse gastrointestinal; 

 Analisar os ácidos graxos presentes nos extratos de soja fermentados 

pelos micro-organismos L. paracasei, S. thermophillus e L. bulgaricus; 
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 Determinar os compostos decorrentes do metabolismo bacteriano 

durante o armazenamento refrigerado (1,14 e 28 dias) a 4ºC; 

3) Material e Métodos 

 

3.1) Micro-organismos 
 

As culturas liofilizadas utilizadas foram Streptococcus thermophilus (St) 

TA040 (Danisco-Dupont, Estados Unidos da América), Lactobacillus delbrueckii 

spp bulgaricus (Lb) LB340 (Danisco-Dupont, Estados Unidos da América) e 

Lactobacillus paracasei (Lp) Lpc- 37 (Danisco, Estados Unidos da América). 

Os micro-organismos utilizados como bio-indicadores foram: Listeria 

monocytogenes 104 (proveniente de alimentos, cepa cedida pela professora 

Tit. Bernadete Dora Gombossy de Melo Franco do Departamento de Alimentos 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo) e 

Staphylococcus aures subsp. aureus CETC239 (Cepa espanhola CETC- 

adquirida da Colección Española de Cultivo Tipo, Espanha). 

3.2) Preparação do inóculo 
 

Foram pesados 24 g de extrato hidrossolúvel de soja em pó (Soymilke, 

Olvebra, Brasil), que foram diluídos em 200 mL de água destilada e 

posteriormente autoclavados durante 15 minutos à 121ºC. E então foram 

pesados 300 mg de S. thermophilus 500 mg de L. bulgaricus e 1,0 g de cultura 

de L. paracasei que foram adicionados separadamente a 50 mL do extrato de 

soja.  

3.3) Preparo da base de soja a ser fermentada 
 

A base de soja foi preparada utilizando o extrato hidrossolúvel de soja em 

pó (Soymilke, Olvebra, Brasil). Para tanto, foram pesados 240 g de extrato de 

soja hidrossolúvel (Soymilke, Olvebra, Brasil) os quais foram diluídos em 2 L de 

água filtrada e em seguida pasteurizados em Thermomix (Vorwek & Co. KG, 

TM31, Wuppertal, Alemanha) a 90ºC durante 5 minutos. Posteriormente, a 

base foi transferida para frascos de 500 mL e resfriada em banho de gelo e 

posteriormente armazenada a 4ºC. 
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3.4) Processo fermentativo 

 

Os frascos contendo os inóculos foram acondicionados em banho a 37ºC 

por 30 minutos para a ativação das culturas. Posteriormente, foram retiradas 

alíquotas de cada inóculo que foram transferidas para frascos tipo Shott 

contendo 500 mL da base de soja. As fermentações foram realizadas em 

triplicata e em dias distintos de acordo com a seguinte combinação de micro-

organismos, (i) L. pacarasei; (ii) S. thermophilus e L. bulgaricus; (iii) S. 

thermophilus, L. bulgaricus e L. paracasei. Os frascos foram colocados em 

banho a 37ºC e monitorados pelo sistema Cinac (Ysebaert, Frépillon, France) 

descrito por Spinnler & Corrieu (1989), onde o cultivo fermentativo foi 

conduzido até atingir o pH de 4,5. 

A etapa de resfriamento foi dividida em duas formas (Figura 1): a) direta, 

onde a fermentação foi interrompida e os frascos foram colocados em banho 

de gelo durante 10 minutos; b) resfriamento em duas fases, onde após a 

interrupção da fermentação os frascos foram acondicionados em banho com 

temperatura intermediária de 25ºC durante 8 horas. Após este período os 

frascos foram transferidos para banho de gelo. Posteriormente, em fluxo 

laminar (Pachane, Pa710ECO, Brasil), foi realizada a quebra do coágulo 

utilizando um bastão de aço inoxidável agitando-o para cima e para baixo 

durante 60 segundos. O conteúdo foi transferido para potes plásticos de 

polipropileno com capacidade de 50 mL cobertos com selo de alumínio e 

selados utilizando o equipamento Selopar (BrasHolanda, Pinhais, Brasil) e 

armazenados a 4ºC para análises posteriores. 

3.5) Pós-Acidificação 

 

A pós-acidificação das amostras de extrato de soja fermentado foi 

determinada em tempos pré-determinados (1, 14 e 28 dias) de armazenamento 

a 4°C, por medição de pH usando o pHmetro modelo Q-400M1 (Quimis, São 

Paulo, Brasil).   
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Figura 1. Fluxograma do processo de fermentação do extrato 

hidrossoluvel de soja. 

 

*(Lp) L. paracasei; (StLb) S. thermophilus e L. bulgaricus; (StLbLp) S. 

thermophilus, L. bulgaricus e L. paracasei. 
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3.6) Contagem microbiológica 
 

As contagens foram feitas a partir do d0 (início da fermentação), d1 (1 dia), 

d14 (14 dias) e d28 (28 dias) após a fermentação. Os meios de cultivo utilizados 

para contagem de S. thermophilus foi o M17 (Difco, USA) suplementado com 

lactose 10% (p/v). Para a contagem de L. delbrueckii spp bulgaricus foi 

utilizado o MRS (Difco, USA) acidificado a pH 5,4 com ácido acético (Oliveira et 

al., 2001) e para o L. paracasei foi utilizado o MRS (Difco, USA) com adição de 

vancomicina (Ong, et al 2006). A contagem foi realizada retirando-se 1 mL das 

amostras e diluindo as com 9 mL de água peptonada a 0,1 g/L, utilizando o 

método de contagem por profundidade, expressa em unidades formadoras de 

colônias (UFC). 

3.7) Quantificação de atividade antimicrobiana 
 

As análises de atividade antimicrobiana foram realizadas nos tempos pré-

determinados de d1 (1 dia), d14 (14 dias) e d28 (28 dias) após a fermentação. A 

extração das bacteriocinas foi baseada no trabalho de Yang et al. (1992), onde 

as amostras fermentadas foram centrifugadas a 14.000 rpm a 10ºC por 10 

minutos. O sobrenadante foi então retirado e o mesmo teve o seu pH corrigido 

para valores entre 6.0-6.5 utilizando NaOH 1M, no intuito de eliminar a ação de 

ácidos orgânicos. Além disso, o mesmo foi filtrado em membrana 0,45µm e 

aquecido a 70ºC por 20 minutos para eliminação de possíveis proteases. 

O sobrenadante foi serialmente diluído em tampão fosfato 25mM e 10µL 

de cada diluição foram colocados sobre placas contendo os meios Mueller-

Hinton (Difco, USA) para L. monocytogenes 104 e Tryptic Soy Agar (Difco, 

USA) para a cepa Staphylococcus aures subsp. aureus CETC239, e 

posteriormente incubadas a 37ºC por 18 horas. 

A quantidade de peptídeos antimicrobianos liberados nos meios de cultivo 

foi quantificada e expressa em unidades arbitrárias (AU) por mL. A primeira 

diluição em que não houve zona de inibição formada foi considerada e, 

utilizando a expressão matemática Dn. 1000 / P (em que D representa o fator 

de diluição; n – a primeira diluição não apresentando zona de inibição e P – o 

volume de sobrenadante colocando sobre o ágar). 
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3.8) Determinação dos ácidos graxos 

 

A determinação dos ácidos graxos presentes no extrato hidrossolúvel de 

soja fermentado como não fermentado, será feita mediante a extração dos 

lipídeos segundo o método Bleigh-Dyer (Bleigh & Dyer, 1959) com algumas 

modificações, seguida da metilação dos ésteres de ácidos graxos, preparado 

segundo o método descrito pela International Organization for Standarzation 

ISSO 15884-IDF. 

Os ésteres de ácidos graxos obtidos foram analisados por cromatógrafo 

gasoso modelo Varian 430-GC (Varian, Holanda), utilizando coluna de sílica 

fundida 100mm x 0,25mm x 0,2µm, a temperatura do injetor foi fixada em 

250ºC e a do detector em 280ºC, a temperatura inicial da coluna foi de 140ºC 

durante cinco minutos e depois foi aquecida até 240ºC com uma velocidade 

4ºC por minuto permanecendo nessa temperatura durante 20 minutos, foram 

injetados 1µL de amostra e o gás hélio utilizado para o arraste. 

A composição das amostras foi determinada por comparação dos tempos 

de retenção dos picos com respectivos padrões de ácidos graxos, pelo 

software Galaxie Chromatography Data System versão 1.9 (Agilent 

Technologies, Estados Unidos da América) a determinação das porcentagens 

de massa presentes foi realizada por normalização da área de acordo com 

método oficial Ce 1-62 (AOCS,1997), todas as análises foram realizadas em 

duplicata sendo expresso os valores médios. 

3.9) Análise dos ácidos e açúcares 

 

As análises de ácidos (lático e acético) e açúcares (sacarose, glicose e 

frutose) foram realizadas nos tempos pré-determinados de d1 (1 dia), d14 (14 

dias) e d28 (28 dias) após a fermentação. As amostras fermentadas foram 

centrifugadas a 14.000 rpm a 10ºC por 10 minutos, O sobrenadante foi então 

retirado e o mesmo foi filtrado em membrana 0,45µm e armazenado em 

ultrafreezer até o momento da análise. As concentrações de glicose, sacarose, 

frutose, ácido láctico e ácido acético foram determinadas por Cromatografia 

Líquida de Alta Performance (CLAE), modelo LC-20A Prominence (Shimadzu, 

Kyoto, Japão), equipado com duas bombas (LC-20AD), uma unidade 
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desgaseificadora (DGU-20A), um auto injector (SIL-20ACHT), uma coluna 

(CTO-20AC), um detector de índice refratário (RI-210) (Shodex, Kawasaki, 

Kanagawa, Japão) e uma coluna 300 x 7,8 mm (HPX-87H) (Aminex, Bio-Rad, 

CA, USA). As análises foram realizadas a temperatura ambiente utilizando 

acetonitrila: água ultrapura (75%:25%) como fase móvel a um fluxo de 0,9 

mL/min. Glicose, sacarose, fructose, ácido láctico e ácido acético ultrapuros 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) foram utilizadas nas concentrações de 0,1 

a 30 g/L como soluções padrão para o preparo da curva de calibração. As 

amostras foram analisadas em triplicata.  

3.10) Implementação de estresse gastrointestinal in vitro em modo estático 

 

A resistência in vitro dos micro-organismos ao estresse gastrointestinal foi 

realizada após 28 dias da fermentação em modelo de digestão estática (Bedani 

et al, 2013), que é divido em três fases, gástrica, primeira fase entérica 

(intestino delgado) e segunda fase entérica (intestino grosso), cada fase possui 

uma duração de 2 horas, totalizando 6 horas de análise ao final de cada fase 

amostras eram retiradas para a realizar a enumeração dos micro-organismos. 

Primeiramente 25 mL das amostras foram diluídas em 225 mL de solução 

salina (NaCl 0,85%), dessa diluição foram retirados 10 mL que foram 

transferidos para frascos Erlenmeyers de 50 mL. 

Na fase gástrica, foram adicionados 0,12 mL de HCl 1N (Labsynth, São 

Paulo, Brasil) para manter o pH da solução em torno de 2,4 – 2,7 e soluções de 

pepsina (Pepsina, Henrifarma Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, São 

Paulo, Brasil) e lipase (Amano lipase G, from Penicilium camemberti, Sigma-

Aldrich, Estados Unidos da América) em concentrações de 3 g/L e 0,9 mg/L 

respectivamente. Os frascos Erlenmeyers foram incubados em banho agitador 

(Maxi-Shake, Heto, Brasil) a 37ºC em agitação de 150 rpm durante 2 horas. Na 

primeira fase entérica o pH foi aumentado para 6,0 – 6,3 utilizando de uma 

solução 1N de NaOH em tampão fosfato, e foram adicionadas soluções de 10 

g/L de bile (Bile exctract, porcine, Sigma-Aldrich, Estados Unidos da América) e 

1 g/L de pancreatina (Pancreatina 3 NF, Henrifarma Produtos Químicos e 

Farmacêuticos Ltda, São Paulo, Brasil), os frascos foram novamente incubados 

no banho a 37ºC - 150rpm durante 2 horas. Na segunda fase entérica o pH foi 
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ajustado para 7,2 – 7,4 utilizando a mesma solução da fase entérica I, para que 

as concentrações de bile e pancreatina se mantivessem em 10 e 1 g/L, 

respectivamente e os frascos foram novamente incubados a 37ºC – 150 rpm 

durante 2 horas. 

4) Análise Estatística 

 

Todas as análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas em 

triplicata nos tempos pré-determinados (1, 14 e 28 dias) de armazenamento a 

4°C. Os resultados foram submetidos às análises de variância (ANOVA) 

usando o Software Statistica 10.0. Os valores médios foram comparados 

usando o teste de Tukey a P < 0,05. 

 

5) Resultados e discussão 
 

5.1) Cinética de acidificação 

 

Observou-se na Figura 2 as curvas de acidificação obtidas durante o 

cultivo da base fermentada de soja. No que diz respeito ao tempo para atingir o 

pH4,5, notou-se claramente que a monocultura L. paracasei foi 40,8% e 36,7% 

mais lento em relação às co-culturas StLb e StLbLp, respectivamente. O tempo 

de cultivo das culturas está relacionado com a velocidade máxima de 

acidificação (Vmax) (Tabela 1). Essa afirmação pode ser justificada, pois os 

valores médios de Vmax das co-culturas StLb (9,13 upH.min-1) e StLbLp (10,82 

upH.min-1) foram maiores quando comparados com a monocultura Lp (5,78 

upH.min-1).  

Kristo et al. (2003) realizaram uma fermentação utilizando a co-cultura 

ternária StLbLp em leite desnatado, e, obtiveram um valor de Vmax de 

aproximadamente 20 upH min-1, ou seja, 45,9% maior que o obtido no presente 

trabalho. Isso pode ocorrer devido ao fato de que o leite desnatado possui 

lactose, carboidrato facilmente assimilável pelas bactérias láticas. Além de 

utilizar uma matriz diferente para a fermentação, a temperatura de cultivo que 

Kristo et al. (2003) utilizaram foi de 42ºC, o que acelerou o metabolismo das 

co-culturas ternárias.  
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Figura 2. Curva de acidificação dos micro-organismos S. thermophillus (St), L. 

bulgaricus (Lb) e L. paracasei (Lp) em base de soja a 37ºC até o pH 4,5. 

 

No entanto Lazzaridou et al. (2014), também realizaram uma fermentação 

em leite pelas bactérias StLbLp e obtiveram um valor de Vmax de 9,62 upH.min-1 

sendo 11% mais baixo que no obtido nesse trabalho e, cuja a diferença, pode 

estar relacionada à temperatura empregada que no caso foi de 36ºC. Isso 

mostra que a temperatura empregada na fermentação influencia a velocidade 

máxima de acidificação (Florence, 2013). 

O tempo de fermentação das co-culturas ternárias foi mais rápido em 

relação à monocultura pois existe um sinergismo entre as cepas utilizadas no 

presente estudo. Esse sinergismo entre co-culturas binária e ternárias já foi 

relatado por alguns autores (Kristo et al., 2003; Oliveira et al., 2012; Florence et 

al., 2012 b; Lazzaridou et al., 2014).  

Algo observado apenas visualmente foi que as amostras que sofreram 

resfriamento intermediário seguido de armazenamento a frio estavam 

aparentemente mais viscosas e não aparentavam separação de fases como as 

amostras que sofreram o resfriamento único. As BAL são conhecidas por 

serem produtoras de expolissacarideos, que são conhecidos por melhorarem a 
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textura dos alimentos os quais essas bactérias são empregadas (Badel et al, 

2011). 

Segundo Li et al, (2014) e Peng & Guo (2015), quando o extrato de soja 

foi fermentado por BAL, houve aumento na textura e produção de 

expolisacarideos. 

Tabela 1. Parâmetros cinéticos da monocultura de L. paracasei (Lp), co-cultura 

binária de S. thermophilus e L. bulgaricus (StLb) e co-cultura terciária de S. 

thermophilus, L. bulgaricus e L. paracasei (StLbLp) em extrato de soja 

fermentado a 37ºC até atingir o pH 4,5. 

TpH 5,5: tempo para alcançar o pH 5,5; TpH 5,0: tempo para alcançar o pH 5,0; TpH 4,5: tempo 

para completar a fermentação; Vmax: máxima taxa de acidificação; Tvmax: tempo para alcançar a 

máxima taxa de acidificação; pHvmax: pH do meio quando a máxima taxa de acidificação foi 

alcançada. Letras diferentes na mesma coluna significam diferença estatística significativa de 

acordo com o teste Tukey (P < 0,05). 

 

5.2) Pós-Acidificação 

 

Os perfis de pós-acidificação dos extratos de soja fermentados estão 

apresentados na Figura 3, onde os resultados estão dispostos de acordo com a 

combinação de culturas utilizadas na fermentação. 

O extrato de soja fermentado pela monocultura de L. paracasei (Figura 

3a) apresentou decréscimo de pH de 0,37 unidades de pH passando de 4,0 em 

d1 para 3,6 em d28 para os fermentados que sofrem o resfriamento 

intermediário. Já os extratos fermentados pela mesma monocultura que 

sofreram resfriamento único foram de 4,1 em d1 para 3,6 em d28 tendo um 

decréscimo de 0,4 unidades de pH. No entanto, observou-se que houve uma 

maior diferença no pH final para d1 onde no caso do resfriamento intermediário 

que foi de 0,1 unidades de pH. E esse decréscimo provavelmente se deve à 

temperatura intermediária (25ºC), que se trata de uma temperatura que não 

Base 
 TpH5,5 TpH5,0  TpH4,5  Vmax Tvmax  pHVmax 

(h) (h) (h)  (mUpH.min-1) (h)   

Lp 10,7 ± 0,3 b 12,4 ± 0,2 c 15,2 ± 0,1 c 5,8 ± 0,1 a 12,2 ± 0,3 c 5,0 ± 0,2 a 

StLb 4,9 ± 0,3 a 6,1 ± 0,1 a 9,0 ± 0,1 a 9,1 ± 0,1 b 3,0 ± 0,1 a 6,1 ± 0,1 c 

StLbLp 5,3 ± 0,1 a 6,6 ± 0,1 b 9,6 ± 0,3 b  10,8 ± 0,4 c 5,0 ± 0,5 b 5,7 ± 0,2 b 
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corresponde ao crescimento ótimo, porém em que o metabolismo da bactéria 

ainda se encontra ativo (Wouters et al, 1999; Wang et al, 2005). 

A Figura 3b mostra o perfil de acidificação da co-cultura binária (StLb), 

onde observou-se um aumento significativo de 0,1 unidades de pH ao final do 

período de armazenamento (28 dias). O aumento nos valores de pH pode ser 

justificado pela morte celular do Lb observada no tópico 5.3. Segundo 

Siegumfeldt et al, (1999), demonstram que L. bulgaricus, manteve seu pH 

interno em função do externo, sendo que conforme o pH externo cai o interno 

também decresce, no entanto, os valores de pH interno se mantêm constantes 

depois que o pH externo atinge o valor de 5,0. Logo a morte a celular pode 

ocasionar um aumento do pH do meio. 

Com relação ao extrato fermentado com a co-cultura terciária (StLbLp) 

(Figura 3c), assim como ocorreu com a monocultura (Figura 3a) quando 

submetida ao resfriamento intermediário, houve maior redução do valor de pH 

referente ao final da fermentação de 4,5 até 4,2 em d1. Essa redução 

provavelmente é devida a temperatura empregada, que ainda permite atividade 

metabólica por parte das bactérias. Já no resfriamento único, os extratos 

fermentados mostraram decaimento de 0,5 unidades de pH durante o 

armazenamento (28 dias), correspondendo a um valor duas vezes maior do 

que o observado no resfriamento intermediário, que foi de 0,2 unidades de pH. 

Donkor et al (2005), observou que a pós-acidificação do L. paracasei em 

fermentado a base de soja, mostrou baixa capacidade de pós-acidificação 

diminuindo 0,2 unidades de pH após 28 dias de armazenamento refrigerado, o 

que é 58,7% menor do que o observado nesse trabalho. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3. Evolução do pH em meio contendo extrato de soja fermentado por 

monocultura de L. paracasei (a), cultura binária de S. thermophilus e L. 

bulgaricus (b) e cultura terciária de S. thermophilus, L. bulgaricus e L. paracasei 

(c) apos 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 28 dias (d28) de armazenamento a 4ºC. A 

coluna ( ) refere-se às amostras que sofreram resfriamento único (4°C) e a 

coluna ( ) refere-se às amostras que sofreram resfriamento intermediario 

(25°C), seguido de armazenamento a 4°C. As diferentes letras mostram 

diferenças estatísticas de acordo com o teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
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5.3) Contagem microbiológica 

 

Streptococcus thermophillus (St), Lactobacillus bulgaricus (Lb) e 

Lactobacillus paracasei (Lp), apresentaram no início do processo fermentativo 

contagens de 106 unidades formadoras de colônia (UFC) por mL (Tabela 2). 

Para os extratos fermentados que sofreram resfriamento único esse valor foi 

elevado em 2 log durante a fermentação o que em média foram 1,4% de 

aumento, enquanto nos extratos fermentados que sofreram resfriamento 

intermediário houve um aumento de cerca de 3 log o que foi em média 3,0% de 

aumento. Tais resultados mostram que as bactérias permanecem com o 

metabolismo ativo na temperatura intermediária (25ºC) utilizada no 

resfriamento intermediário. 

Tabela 2. Contagem microbiológica de L. paracasei (Lp), S. thermophilus (St) e 

L. bulgaricus (Lb) em extrato hidrossolúvel de soja fermentado em 0h (d0) e 24h 

(d1), de armazenamento a 4ºC. 

Micro-organismo d0 

d1 

(RU) 

d1 

(RI) 

Lp 6,10 ± 0,02a 8,59 ± 0,04b 9,18 ± 0,03c 

St 6,33 ± 0,33a 8,62 ± 0,06b 9,26 ± 0,09c 

Lb 6,13 ± 0,07a 8,62 ± 0,01b 9,22 ± 0,06c 

d0: momento em os micro-organismos foram retirados do pré inóculo e transferidos para o 
extrato de soja que será fermentado; d1: 24 horas após o término da fermentação; RU: 
resfriamento único; RI: resfriamento intermediário. Os valores médios das contagens de 
bactérias viáveis estão representados em log de UFC/mL. Letras diferentes na mesma linha 
significam diferença estatística significativa de acordo com o teste Tukey (P < 0,05). 

Nos extratos de soja fermentados pela monocultura (Figura 4), o L. 

paracasei apresentou maior estabilidade durante o armazenamento, tanto para 

os fermentados que sofreram resfriamento único (9,44 log UFC/mL) como os 

que sofreram resfriamento intermediário (9,75 log UFC/mL). Entretanto o 

resfriamento intermediário proporcionou uma viabilidade bacteriana 3,2% maior 

nos extratos quando comparados com o resfriamento único.  
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Figura 4. Contagem microbiológica de L. paracasei (Lp) em fermentado de 

extrato de soja apos 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 28 dias (d28) de armazenamento 

a 4ºC. A coluna ( ) refere-se às as amostras que sofreram resfriamento único 

e a ( ) refere-se às amostras que sofreram resfriamento intermediario (25°C), 

seguido de armazenamento à 4°C. As diferentes letras mostram diferenças 

estatísticas de acordo com o teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

Como se pode observar na Figura 5a, que demostra as contagens 

referentes à fermentação com as culturas binárias (StLb), o St se manteve 

estável durante todo o processo, enquanto o Lb apresentou uma queda 

significativa (3,3 log UFC/mL) na viabiliade, que provavelmente deve-se à 

dificuldade do Lb de metabolizar os nutrientes da soja, sendo esse um meio 

onde não há a presença de lactose um dos principais açúcares metabolizados 

por esse micro-organismo (Donkor et al, 2006). 

A viabilidade do L. bulgaricus (Figura 5b) nos extratos que sofreram 

resfriamento intermediário mostrou-se maior do que quando comparando aos 

extratos que sofreram resfriamento único, chegando a uma diferença de 33,2% 

no último dia (d28) de armazenamento refrigerado. Esse aumento pode estar 

relacionado à adaptação celular que a bactéria sofre na temperatura 

intermediária, o que ocorre muitas vezes devido a um rearranjo na camada 

lipídica (Zavaglia, et al. 2000). Essa queda na viabilidade do Lb que foi 

submetido ao resfriamento único também foi observada por Hou et al. (2003) 

que obteve contagens próximas a 4 log (UFC/mL) após 14 dias de análise.  
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a) 

 

b) 

  

Figura 5. Contagem microbiológica de S. thermophilus (a) e L. bulgaricus (b) 

em fermentado de extrato de soja em 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 28 dias (d28) de 

armazenamento a 4ºC. A coluna ( ) refere-se às amostras que sofreram 

resfriamento único e a ( ) refere-se às amostras que sofreram resfriamento 

intermediario (25°C), seguido de armazenamento à 4°C. As diferentes letras 

mostram diferenças estatísticas de acordo com o teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

 

Assim como observado na Figura 4 (contagem do L. paracasei) a 

viabilidade das bactérias fermentadas em co-cultura terciária S. thermophilus, 

L. bulgaricus, L. paracasei (Figura 6) se mantiveram estáveis durante o período 

de armazenamento refrigerado (28 dias), apresentando-se contagens de Lp 

3,7% maiores nas amostras que sofreram resfriamento intermediario em d28.  

De modo geral, os resultados apresentados na Figura 6 mostram que as 

culturas St e Lb mantém sua viabilidade mais estável na presença do probiótico 

L. paracasei. Esse comportamento também foi observado por Donkor et al 

(2005) e Lazzaridou et al. (2014) onde os mesmos empregaram St e Lb na 
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fermentação de extrato de soja e leite respectivamente e acompanharam uma 

melhora na viabilidade das mesmas quando junto delas foi empregado uma 

bactéria probiótica.  

Além do mais, o micro-organismo L. paracasei, apresentou tanto em 

monocultura (Lp) quanto em co-cultura ternária (StLbLp), contagens superiores 

a 108 unidades formadoras de colônia (UFC) viáveis, estando em acordo com o 

recomendado pela ANVISA para produtos considerados como probióticos.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 6. Contagem microbiologica de S. thermophilus (a), L. bulgaricus (b) e 

L. paracasei (c) em fermentado de extrato de soja em 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 

28 dias (d28) de armazenamento a 4ºC. A coluna ( ) refere-se às as amostras 

que sofreram resfriamento único e a ( ) refere-se às amostras que sofreram 

resfriamento intermediario (25°C), seguido de armazenamento à 4°C. As 

diferentes letras mostram diferenças estatísticas de acordo com o teste de 

Tukey (P ≤ 0,05). 
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 5.4) Quantificação de atividade antimicrobiana 

 

Nos ensaios realizados tanto na monocultura (Lp) quanto como na co-

cultura binária (StLb) e co-cultura ternária (StLbLp) não foram observadas 

atividades antimicrobianas frente aos micro-organismos bioindicadores 

utilizados no presente estudo.  

Alguns fatores que podem justificar essa falta de atividade seriam o fato 

de que geralmente as bacteriocinas são produzidas durante a fase exponencial 

de crescimento do micro-organismo e em valores de pH mais elevado (maior 

que pH 4,5) (Gillor et al., 2005). Além disso, as condições de estresse, como 

agitação, podem favorecer a produção de compostos antimicrobionas, o que 

não ocorreu durante a fermentação empregada no presente trabalho. 

Apesar da aplicação de bacteriocinas na biopreservação de alimentos vir 

sendo estudada nos últimos anos no intuito de aumentar a vida útil e evitar a 

contaminação dos mesmos, alguns estudos apontam a produção de compostos 

antimicrobianos pelos L. paracasei (de Oliveira et al, 2012; Lin et al, 2015; Leite 

et al, 2015). 

 

5.5) Perfil dos ácidos graxos 

 

O perfil dos ácidos graxos do extrato de soja não fermentado e após a 

fermentação estão apresentados na Tabela 3. 

Dentre os ácidos graxos analisados, o ácido palmítico (C 16:0) foi o único 

que não apresentou diferenças significativas entre as amostras, mesmo após a 

fermentação e resfriamento, mantendo sua estabilidade durante o período de 

armazenamento. Os valores de ácido palmítico obtidos no extrato de soja não 

fermentado (10,2 g 100-1) foram semelhantes aos observados por Peñalvo et 

al. (2004) 10,7 g 100-1. 

Já na quantificação do ácido esteárico (C 18:0) o que se pode observar foi 

que nas amostras que sofreram resfriamento intermediário, houve maior 

estabilidade nos teores desse ácido graxo no decorrer do período de 
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armazenamento estudado (28 dias), pois, os mesmos se mantiveram em 4,4 g 

100-1, valor que também foi observado por Antoniassi et al. (2011). 

Inversamente ao que foi observado no ácido esteárico, o ácido oleico (C 

18:1) mostrou menor estabilidade nos produtos que sofreram resfriamento 

intermediário, encontrando-se em uma quantidade média 25% menor do que 

quando comparado com o extrato de soja não fermentado. Nas amostras que 

sofreram resfriamento único o ácido oleico apresentou-se em média 33% maior 

em d28 quando comparado às amostras que sofreram resfriamento 

intermediário no mesmo período e sendo 10% maior do que o extrato de soja 

não fermentado.  

A quantidade relativa de ácido linoleico (C 18:2 n-6) das amostras que 

sofreram resfriamento intermediário após fermentação, manteve-se estável, 

não sendo significativamente diferente, tendo média de 54,0 g 100-1 quando 

comparada às amostras que sofreram resfriamento único, cuja média foi 18% 

superior em d14. 
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Tabela 3. Perfil de ácidos graxos (g 100 g-1 do total ácidos graxos) em extrato de soja fermentado por 

monocultura de L. paracasei (Lp), cultura binária de S. thermophilus e L. bulgaricus (StLb) e cultura terciária 

de S. thermophilus, L. bulgaricus e L. paracasei (StLbLp) em 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 28 dias (d28) de 

armazenamento a 4ºC. 

Culturas 
Tempo 
(dias) 

Resfriamento Palmítico Esteárico Oleico Linoleico 
Alfa-

Linolênico 

        
Extrato 
de soja 

NF NF 10,2 ± 0,02a 4,3 ± 0,00ef 34,5 ± 0,02d 46,1 ± 0,04e 4,8 ± 0,00h  

Lp 

d1 
RU 10,4 ± 0,02a 4,6 ± 0,01h 33,9 ± 0,02c 46,3 ± 0,01e 4,7 ± 0,01g 

RI 11,5 ± 0,01a 4,4 ± 0,02fg 25,8 ± 0,03a 54,1 ± 0,02g 4,2 ± 0,00abc 

d14 
RU 10,4 ± 0,06a 4,1 ± 0,01ab 33,1 ± 0,01b 47,4 ± 0,01f 5,0 ± 0,01i 

RI 11,6 ± 0,05a 4,5 ± 0,08e 25,8 ± 0,00a 53,9 ± 0,03g 4,2 ± 0,00ab 

d28 
RU 9,7 ± 0,03a 4,2 ± 0,01ab 39,0 ± 0,01g 42,7 ± 0,01c 4,4 ± 0,01de 

RI 11,6 ± 0,01a 4,4 ± 0,03e 25,9 ± 0,05a 53,9 ± 0,02g 4,2 ± 0,01a 

StLb 

d1 
RU 10,0 ± 0,48a 4,3 ± 0,10de 37,6 ± 0,48f 44,0 ± 0,32d 4,6 ± 0,11f 

RI 11,4 ± 0,03a 4,4 ± 0,01fg 25,9 ± 0,01a 54,0 ± 0,05g 4,2 ± 0,01ab 

d14 
RU 9,6 ± 0,05a 4,2 ± 0,02cd 40,0 ± 0,04i 41,9 ± 0,05a 4,2 ± 0,03ab 

RI 11,5 ± 0,01a 4,4 ± 0,01fg 25,8 ± 0,00a 54,0 ± 0,01g 4,2 ± 0,00ab 

d28 
RU 9,6 ± 0,03a 4,2 ± 0,01bc 39,2 ± 0,03gh 42,3 ± 0,01b 4,3 ± 0,01cd 

RI 11,4 ± 0,05a 4,4 ± 0,01fg 25,9 ± 0,01a 54,0 ± 0,02g 4,3 ± 0,03abc 

StLbLp 

d1 
RU 9,6 ± 0,06a 4,1 ± 0,00a 39,0 ± 0,03g 43,0 ± 0,03c 4,4 ± 0,00e 

RI 11,5± 0,04a 4,4 ± 0,01fg 25,9 ± 0,03a 53,9 ± 0,10g 4,3 ± 0,01abc 

d14 
RU 9,5 ± 0,02a 4,1 ± 0,02a 39,4 ± 0,02h 42,7 ± 0,02c 4,3 ± 0,01cd 

RI 11,5 ± 0,07a 4,4 ± 0,01fg 25,9 ± 0,15a 54,0 ± 0,09g 4,3 ± 0,02bc 

d28 
RU 10,0 ± 0,13a 4,3 ± 0,07de 37,0 ± 0,17e 44,1 ± 0,16d 4,4 ± 0,12e 

RI 11,5 ± 0,00a 4,4 ± 0,01fg 25,8 ± 0,02a 54,0 ± 0,00g 4,3 ± 0,01abc 

NF: Não fermentado; RU: Resfriamento único; RI: resfriamento intermediário. Letras diferentes na mesma coluna significam 

diferença estatística significativa de acordo com o teste Tukey (P < 0,05). 

 

O teor de ácido alfa-linolênico (C 18:3 n-3) apresentou um aumento 

significativo nas amostras de resfriamento único StLb (0,07 g 100-1) e StLbLp 

(0,12 g 100-1) do d14 para o d28, já no fermentado por Lp o teor foi de 5,0 g 100-1 

no d14 decaindo para 4,2 g 100-1 no d28. Nas amostras que sofreram 

resfriamento intermediario, o teor foi 12,2% menor, comparado ao extrato não 

fermentado, além de os mesmos demostraram-se estáveis durante o 

armazenamento. 
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Os valores dos ácidos graxos presentes nos extratos de soja não 

fermentados foram semelhantes aos obtidos por Peñalvo et al. (2004) e 

Antoniassi et al. (2011).  

As variações observadas nas amostras que sofreram ou não o 

resfriamento intermediário pode ser devido a temperatura utilizada (25ºC), onde 

as bactérias ainda permanecem com seu metabolismo ativo mesmo em 

temperaturas que não são as consideradas ótimas para o seu crescimento 

(Wouters et al., 1999; Murga et al., 2000). 

O rearranjo na quantificação relativa dos ácidos graxos por BAL durante 

seu processo fermentativo e armazenamento já foram descritos por alguns 

autores (Tamine & Robinson, 1999; Florence et al., 2012 a; Florence et al., 

2012 b; Florence et al., 2014; Florence et al., 2016), no entanto, os mesmos 

foram realizados em leite.  

5.6) Ácidos orgânicos e açúcares  

 

Dentre os principais metabólitos produzidos pelas BAL, estão o ácido 

lático e o acético, ambos são produzidos através da metabolização de 

açúcares (Ross et al, 2002). 

Na Tabela 4 encontra-se descrita a produção de ácido láctico e acético 

pela monocultura (Lp), cultura binária (StLb) e cultura terciária (StLbLp) no 

extrato de soja fermentado durante o período de armazenamento (28 dias). O 

que se pode observar na produção de ácido láctico é que independente da 

cultura utilizada ou do tipo de resfriamento, a quantidade de ácido lático 

sempre aumenta, indicando que mesmo em armazenamento refrigerado (4ºC) 

as bactérias ainda possuem seu metabolismo ativo (Donkor, et al., 2005, 2006 

e 2007 a,b). 

No extrato de soja fermentado pelo Lp houve uma maior produção de 

ácido láctico e acético nas amostras que sofreram resfriamento intermediário 

sendo 45% e 31% maiores no d28 para o ácido lático e acético, 

respectivamente. Esse aumento na produção de ácidos orgânicos deve-se 

provavelmente à temperatura intermediária (25ºC), onde o metabolismo das 

bactérias mesmo que de forma mais lenta ainda está ativo (Wang, et al., 2005). 
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Essa produção de ácido acético mesmo que em baixas quantidades 0,5 g/L em 

resfriamento único e 0,8 g/L em resfriamento intermediário constatndo que o L. 

paracasei é um micro-organismo heterofermentativo. 

A cultura binária (StLb) apresentou produção de ácido lático 62% menor 

nas amostras submetidas ao resfriamento único em d1 quando comparadas as 

que sofreram resfriamento intermediário. No entanto, entre as duas condições 

de resfriamento o que se observou foi que ambas mantiveram estáveis as 

quantidades de ácidos orgânicos produzidos, contrário ao observado na 

monocultura (Lp), que apresentou aumento de 10,1 g/L na produção de ácido 

lático nas amostras que sofreram resfriamento intermediário e 6,0 g/L no 

resfrimaneto único. Ao contrario do observado no presente trabalho Wang et al 

(2003) e Donkor et al. (2005) obtiveram produção de ácido acético em extrato 

de soja fermentado pelas cepas S. thermophilus e L. bulgaricus. A partir destas 

observações, pode-se sugerir que as cepas de S. thermophilus e L. bulgaricus 

utilizadas nesse trabalho não são capazes de produzir ácido acético quando a 

matriz utilizada é o extrato de soja, pois estas cepas podem ser homoláticas.  

Nos fermentados pela cultura ternária (StLbLp) também se observou uma 

maior produção de ácido lático pelas amostras submetidas as diferentes 

condições de resfriamento, sendo 58% no resfriamento único e 27% no 

resfriamento intermediario em d14, respectivamente. Já a produção de ácido 

acético foi 55% menor quando comparada com a monocultura (Lp) em d28 no 

resfriamento intermediário e que o tipo de resfriamento influencia a produção 

dos ácidos. A partir destes dados, nota-se que L. paracasei é o responsável 

pela produção de ácido acético, tal produção também foi observada por 

Donkor, et al. (2005) quando fermentaram leite de soja com L. paracasei. 

A concentração dos açúcares (sacarose, glicose e frutose) presentes no 

extrato de soja, está apresentado na Tabela 5. Foi observado um consumo de 

sacarose 15 vezes mais acentuado nas amostras que sofreram resfriamento 

intermediário, quando comparadas às amostras submetidas à um resfriamento 

único. 
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Tabela 4. Quantificação de ácidos orgânicos (g/L) em extrato de soja 

fermentado por monocultura de L. paracasei (Lp), cultura binária de S. 

thermophilus e L. bulgaricus (StLb) e cultura terciária de S. thermophilus, L. 

bulgaricus e L. paracasei (StLbLp) apos 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 28 dias (d28) 

de armazenamento a 4ºC. 

Culturas 
Tempo 
(dias) 

Resfriamento Ácido lático Ácido acético 

     
Extrato de soja NF NF nd nd 

Lp 

d1 
RU 4,8 ± 0,16bc 0,5 ± 0,06d 

RI 9,6 ± 0,73fg 0,8 ± 0,11ef 

d14 
RU 9,5 ± 0,22gh 0,5 ±0,14d 

RI 15,4 ± 0,40j 0,9 ± 0,04fg 

d28 
RU 10,8 ± 0,00hi 0,7 ± 0,03e 

RI 19,7 ± 0,79k 1,0 ± 0,01g 

StLb 

d1 
RU 2,4 ± 0,04a  nd 

RI 6,3 ± 0,23cde nd 

d14 
RU 2,7 ± 0,17a nd 

RI 6,9 ± 0,14de nd 

d28 
RU 3,4 ± 0,09ab nd 

RI 7,0 ± 0,10de nd 

StLbLp 

d1 
RU 2,4 ± 0,35a nd 

RI 7,5 ± 0,49ef 0,4 ± 0,01bc 

d14 
RU 5,7 ± 0,02cd 0,2 ± 0,02a 

RI 10,2 ± 0,53gh 0,4 ± 0,00bcd 

d28 
RU 6,0 ± 0,62cde 0,3 ± 0,00ab 

RI 11,8 ± 0,93i 0,4 ± 0,01cd 

NF: Não fermentado; RU: Resfriamento único; RI: resfriamento intermediário; nd: não 

dectado. Letras diferentes na mesma coluna significam diferença estatística 

significativa de acordo com o teste Tukey (P < 0,05). 

Nas amostras fermentadas pela monocultura (Lp) o consumo de sacarose 

foi 78,6% maior nas amostras de resfriamento intermediário em d1. Este fato 

provavelmente é devido à temperatura intermediária (25ºC) em que as 

amostras foram submetidas, onde as mesmas continuam com os metabolismos 

ativos mesmo em temperaturas intermediárias (Wang et al, 2005).  

Na co-cultura binária (StLb), o consumo de sacarose das amostras de 

resfriamento único foi 82,6% menor que nas amostras de resfriamento 

intermediário. Também foi observado que a concentração de sacarose 
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proveniente das amostras do resfriamento único sofreu um aumento de 3,6 g/L 

entre d14 e d28 esse fato provavelmente devesse ao fato de o L. bulgaricus ter 

apresentado acentuada morte celular como foi visto no tópico 5.3 e assim, 

havendo uma baixa no consumo de sacarose. 

Assim como observado na monocultura (Lp) e co-cultura (StLb), a co-

cultura ternária também apresentou maior consumo (79%) de sacarose nas 

amostras que sofreram resfriamento intermediário, provavelmente devido as 8 

horas que as amostras ficaram a 25ºC.  

Quanto a glicose e frutose o que se observou foi que as concentrações 

das mesmas aumentaram cerca de 2,7 g/L e 1,8 g/L respectivamente, na 

monocultura (Lp) em d14 e d28. Esse aumento de glicose (2,1 g/L) e frutose (0,2 

g/L) também foi observado na co-cultura ternária (StLbLp).  

Segundo Hou et al. (2000) e Wang et al. (2003) que realizaram estudos 

com extrato de soja fermentado por BAL, observaram que o aumento nos 

valores de glicose e frutose deve-se a hidrólise da sacarose, processo químico 

que libera moléculas de glicose e frutose.  
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Tabela 5. Quantificação da sacarose, glicose e frutose (g/L) em extrato de soja 

fermentado por monocultura de L. paracasei (Lp), cultura binária de S. 

thermophilus e L. bulgaricus (StLb) e cultura terciária de S. thermophilus, L. 

bulgaricus e L. paracasei (StLbLp) apos 1 dia (d1), 14 dias (d14) e 28 dias (d28) 

de armazenamento a 4ºC. 

Culturas 
Tempo 
(dias) 

Resfriamento Sacarose Glicose Frutose 

      
Extrato de soja NF NF 19,6 ± 0,14j nd nd 

Lp 

d1 
RU 16,5 ± 0,10h nd nd 

RI 3,5 ± 0,70b 2,4 ± 0,30d nd 

d14 
RU 13,4 ± 0,30e nd 1,1 ± 0,10bc 

RI 5,4 ± 0,10c 5,1 ± 0,20f nd 

d28 
RU 13,4 ± 0,30e 1,1 ± 0,20c 2,9 ± 0,50e 

RI 6,2 ± 0,00d 6,3 ± 0,00g 1,7 ± 0,30cd 

StLb 

d1 
RU 16,5 ± 0,10h 0,7 ± 0,00b nd 

RI 0,9 ± 0,00a nd nd 

d14 
RU 17,9 ± 0,10i nd nd 

RI 3,1 ± 0,00b nd nd 

d28 
RU 18,6 ± 0,20k nd nd 

RI 3,3 ± 0,00b nd nd 

StLbLp 

d1 
RU 14,4 ± 0,20f nd nd 

RI 1,0 ± 0,00a 0,4 ± 0,00a nd 

d14 
RU 17,5 ± 0,30i nd 0,7 ± 0,30ab 

RI 2,8 ± 0,00b 2,5 ± 0,10d nd 

d28 
RU 15,4 ± 0,30g nd 1,0 ± 0,10bc 

RI 3,2 ± 0,10b 3,6 ± 0,10e 0,6 ± 0,00ab 

NF: Não fermentado; RU: Resfriamento único; RI: resfriamento intermediário; nd: não 

dectado. Letras diferentes na mesma coluna significam diferença estatística 

significativa de acordo com o teste Tukey (P < 0,05). 

 

5.7) Implementação de estresse gastrointestinal in vitro em modo estático 

 

O estresse gastrointestinal foi divido em 3 fases: gástrica (2h), entérica I 

(4h) e entérica II (6h). Na Figura 7 se encontra a sobrevivência da monocultura 

(Lp) no modelo digestivo, o que se pode observar é que do início até o final da 

fase gástrica (2h) há em média um decréscimo de 2,1 log (UFC/mL) e na fase 

entérica um decréscimo de 1,7 log (UFC/mL). No entanto, não houve diferença 
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significativa dentro da fase entérica I e II, assim como nas amostras que 

sofreram resfriamento único e resfriamento intermediário. 

Ao contrário dos resultados apresentados em estudos realizados no intuito 

de verificar a sobrevivência do L. paracasei ao pH ácido e sais biliares (Wang 

et al., 2010; Urnau et al., 2012; Leite et al., 2015; Tulini et al., 2015), o estresse 

gastrointestinal conforme foi realizado nesse estudo se mostrou um ensaio 

mais completo quando comparado com os métodos empregados pelos autores 

citados acima onde suas análises eram realizadas de forma separada 

enquanto o modelo utilizado nesse trabalho é realizado de forma continua.  

 

Figura 7. Sobrevivência de L. paracasei em fermentado de extrato de soja 

após 28 dias de armazenamento a 4ºC, antes (0h) e durante o estresse 

gástrico in vitro (2h) e entérico (4 e 6h). A coluna ( ) refere-se às amostras que 

sofreram resfriamento único e a ( ) refere-se às amostras que sofreram 

resfriamento intermediario (25°C), seguido de armazenamento à 4°C. As 

diferentes letras mostram diferenças estatísticas de acordo com o teste de 

Tukey (P ≤ 0,05). 

 

Já na Figura 8 a o S. thermophilus apresenta queda mais acentuada na 

viabilidade na fase gástrica sendo 3,4 log (UFC/mL) nas amostras que 

sofreram resfriamento único enquanto ao resfriamento intermediário a queda foi 

de 2,0 log (UFC/mL). Já na fase entérica I, a queda é de aproximadamente 0,9 

log (UFC/mL), em resfriamento único e intermediário. Na fase entérica II não 

houve diferença significativa entre as contagens. Esses resultados 

correspondem com os encontrados por Uriot et al, (2016), onde o mesmo 

selecionou três cepas de S. thermophilus retiradas de produtos lácteos e 
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aplicou um modelo de digestão e observou a sobrevivência de três das cepas 

selecionas ao estresse gastrointestinal.  

No caso do L. bulgaricus Figura 8 b, as amostras que sofreram 

resfriamento único não apresentaram diferenças significativas, já as amostras 

que sofreram resfriamento intermediário mostraram diminuição de 2,2 log 

(UFC/mL) na fase gástrica e mantendo-se estável na fase entéria I. Pode-se 

observar que L. bulgaricus possui grande sensibilidade a fase entérica II, 

indepententemente das diferenças inerentes ao tipo de resfriamento sofrido 

apos fermentação. O mesmo comportamento foi observado por Hou et al. 

(2003), que utilizou Lb proveniente de fermentação em leite e depois testou sua 

resistência ao pH 2 e aos sais biliares. O autor obteve células viáveis somente 

até 4 horas após o início do ensaio. 

A Figura 9 refere-se aos extratos de soja fermentados por co-cultura 

terciária (StLbLp). S. thermophillus (Figura 9 a) submetido a resfriamento 

intermediario, apresentou diminuição de 3,9 log (UFC/mL) e 3,3 log (UFC/mL) 

no resfriamento único após a fase gástrica mantendo-se estável até o final da 

fase entérica II. Quando comparado com a co-cultura binária (StLb) as 

contagens de St das amostras fermentadas por StLbLp foram 15% maiores. 

Na Figura 9 b pode se observar que não houve diferenças entre as 

condições de resfriamento, a queda na fase gástrica teve média 3,6 log 

(UFC/mL) e na fase entérica foi de em média 1 log (UFC/mL). Semelhante ao 

observado na Figura 8 b o L. bulgaricus não se apresentou viavel nafase 

entérica II. 

L. paracasei (Figura 9 c) também não apresentou diferenças entre os 

tipos de resfriamento, apresentando queda de 3,9 log (UFC/mL) na fase 

gástrica e mantendo-se estável nas fases entéricas I e II. No entanto, o mesmo 

apresentou contagens 10,0% menores quando comparadas a monocultura Lp 

(Figura 7) na fase entérica II. 
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a) 

 

b) 

  

Figura 8. Sobrevivência do S. thermophilus (a) e L. bulgaricus (b) em 

fermentado de extrato de soja após 28 dias de armazenamento a 4ºC, antes 

(0h) e durante o estresse gástrico in vitro (2h) e entérico (4 e 6h). A coluna ( ) 

refere-se às amostras que sofreram resfriamento único e a ( ) refere-se às 

amostras que sofreram resfriamento intermediario (25°C), seguido de 

armazenamento à 4°C. O período em que há ausência de colunas significa que 

as contagens foram inferiores à 100 UFC/mL. As diferentes letras mostram 

diferenças estatísticas de acordo com o teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 9. Sobrevivência do S. thermophilus (a), L. bulgaricus (b) e L. paracasei 

(c) em fermentado de extrato de soja após 28 dias de armazenamento a 4ºC, 

antes (0h) e durante o estresse gástrico in vitro (2h) e entérico (4 e 6h). A 

coluna ( ) refere-se às amostras que sofreram resfriamento único e a ( ) 

refere-se às amostras que sofreram resfriamento intermediario (25°C), seguido 

de armazenamento à 4°C. O período em que há ausência de colunas significa 

que as contagens foram inferiores à 100 UFC/mL. As diferentes letras mostram 

diferenças estatísticas de acordo com o teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
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Apesar da diminuição na viabilidade das bactérias durante o estresse 

gastrointestinal in vitro, pode-se observar de maneira geral que o emprego do 

resfriamento intermediario não influenciou significativamente na sobrevivência 

das bactérias. Apesar de não serem os mesmos micro-organismos 

empregados na fermentação os resultados do presente trabalho foram 

semelhantes aos obtidos por Bedani et al. (2013) que relatou em média 4 log 

(UFC/mL) na fase entérica II para L. acidophilus ao fim de 28 dias de 

armazenamento refrigerado em um produto fermentado a base de soja. 

Com os resultados positivos da sobrevivência do S. thermophilus e L. 

paracasei em d28, pode-se afirmar que essas bactérias chegariam no trato 

gastrointestinal para exercer seus efeitos e que sobrevivendo a esse estresse 

gastrointestinal o S. thermophilus poderia ser considerado uma bactéria 

probiótica.  

6) Conclusões  

 

O uso das co-cultura binárias S. thermophillus e L. bulgaricus auxilia na 

diminuição do tempo de fermentação, melhorando assim quando associada 

com a cepa L. paracasei, onde se observou uma redução de 5,6 horas na 

fermentação.  

A pós acidificação das amostras que passaram pelo resfriamento 

intermendiário apresentaram queda de 0,4 unidades de pH no dia 1 de análise 

quando comparadas com a queda de 0,3 unidades de pH das amostras que 

sofreram resfrimanto único, e indiferentemente do tipo de resfriamento sofrido 

houve queda dos valores de pH durante os 28 dias de armazenamento. 

O resfriamento intermediário das amostras independentemente das 

culturas utilizadas mostrou influência positiva na viabilidade das bactérias, pois 

proporcionaram um valor de contagem microbiológica de 109 UFC/mL na 

bactéria probiótica L. paracasei, mesmo após 28 dias de armazenamento a 

4ºC, essa quantidade de bactéria viável se encontra dentro da dose 

recomendada pela ANVISA. 

O emprego da fase de adaptação intermediaria com o resfriamento a 

25ºC durante 8h promoveu o aumento de 14,5% nos teores relativos de ácido 
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linoleico (C 18:2 n-6) e de 45,1% na produção de ácido lático. No entanto, 

nenhuma influência do resfriamento intermediário foi observada na 

sobrevivência das bactérias ao estresse gastrointestinal in vitro, sendo que 

tanto o S. thermophlius como L. paracasei atiginram contagens entre 4,5 e 5,6 

logs de UFC/mL ao final das seis horas do estresse gastrointestinal in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Perspectivas 
 

Produtos à base de soja apresentam-se como um novo nicho no mercado 

alimentício, pois além da busca por produtos funcionais há o aumento de casos 

de intolerância e alergia a proteína do leite. A procura por esse tipo de produto 

associado aos benefícios das bactérias probióticas, faz com o fermentado 

elaborado nesse trabalho possa servir de base para fabricação de um produto 

funcional. Porém, algumas mudanças e ensaios deveriam ser feitos, tais como: 

 Estabeler novas condições de fermentação para reduzir a pós 

acidificação, possivelmente interrompendo a fermentação em pH 

4,7; 

 Analisar textura e produção de expolisacarideos; 

 Adicionar edulcorante e flavorizante; 

 Promover análise sensorial;  

 Realizar estudos in vivo a fim de avaliar os benéficos da soja e do 

probiótico na saúde do hospedeiro. 
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