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RESUMO

O sucesso da indústria de alimentos não depende apenas da certeza de que os alimentos são
seguros para o consumo, mas também da habilidade para inovar e para atender as atuais
tendências de mercado, como a demanda por alimentos elaborados a partir de ingredientes
que, além de nutrir, trazem benefícios adicionais a saúde. Neste contexto, este trabalho
objetivou desenvolver e caracterizar uma bebida fermentada tipo iogurte elaborada a partir de
uma mistura composta por leite de cabra e extrato hidrossolúvel de soja (EHS), adicionada de
inulina. Para a definição da formulação mais adequada foi utilizado um Delineamento
Composto Central Rotacional (DCCR) em conjunto com a Metodologia de Superfície de
Resposta (MSR), tendo como variáveis independentes as concentrações de EHS e inulina e
como variáveis dependentes a capacidade de retenção de água, o índice de sinerese, pH,
acidez e as propriedades reológicas e sensoriais. A partir desta metodologia, foi verificado que
o aumento na concentração de EHS favoreceu a obtenção de melhores resultados para as
propriedades reológicas, para a capacidade de retenção de água e para o índice de sinerese, no
entanto, apresentou uma influência negativa sobre a aceitação sensorial do produto. A
concentração de inulina, dentro dos níveis utilizados, influenciou de forma positiva sobre a
viscosidade aparente e sobre a aceitação sensorial do produto. A partir dos modelos obtidos
para as variáveis dependentes estudadas, foi elaborado um tratamento contendo as
concentrações de EHS e inulina que forneceram os resultados mais satisfatórios. A bebida
fermentada elaborada foi caracterizada quanto as propriedades físico-químicas e sensoriais e
sua estabilidade foi avaliada durante um período de armazenamento refrigerado de 28 dias
com relação a parâmetros microbiológicos, físicos e químicos. Os resultados obtidos a partir
deste tratamento otimizado foram comparados com os resultados de um tratamento controle
elaborado apenas com leite de cabra e sem a adição de inulina. O tratamento contendo EHS e
inulina obteve melhores resultados com relação as propriedades físicas e químicas,
apresentando melhor estabilidade durante o armazenamento. No entanto, o tratamento
controle obteve uma melhor aceitação sensorial, apresentando sabor e aroma mais agradáveis.
Com relação aos parâmetros microbiológicos, diferenças significativas não foram observadas
entre estes dois tratamentos.
Palavras-chave: Reologia ‧ Vida de prateleira ‧ Inulina ‧ Análise sensorial
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ABSTRACT

The success of the food industry depends not only on sure foods are safety for consumers, but
also the capacity to innovate and supply the market trends, like the demand for food products
made from health benefits ingredients. In this way, this research aimed to develop and
characterize a yogurt-like fermented beverage made from a mixture of goat’s milk and watersoluble soy extract (WSSE), supplemented with inulin. To established the most suitable
formulation, a Central Composite Design (CCD) in conjunction with Response Surface
Methodology (RSM) was used, having as independent variables the concentrations of WSSE
and inulin. The response variables were water holding capacity (WHC), syneresis index, pH,
acidity, and rheological and sensory properties. By using that methodology was observed that
increasing WSSE concentration was related to better results for rheological properties, WHC
and syneresis index, whereas, a negative influence was observed on overall acceptability of
the product. Inulin concentration, at the levels studied, showed a positive influence on
apparent viscosity and overall acceptability of the beverages. By using the models obtained
for response variables was elaborated a treatment containing the concentrations of WSSE and
inulin that promoted the most suitable result. The fermented beverage elaborated was
characterized for physicochemical and sensory properties and the refrigerated storage stability
was analyzed during 28 days by evaluating microbiological, chemical and physical
parameters. The results obtained from this treatment were compared with the results obtained
from a control treatment made using goat’s milk only and without inulin supplementation.
The treatment containing WSSE and inulin showed better results for physical and chemical
properties, showing better stability during refrigerated storage. However, control treatment
showed a better overall acceptability, presenting aroma and taste more pleasant. Regarding to
microbiological parameters, no significative differences were observed for these two
treatments.
Key-words: Rheology ‧ Shelf life ‧ Inulin ‧ Sensory evaluation
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1. INTRODUÇÃO
O iogurte é um alimento convencional, reconhecido por suas propriedades nutricionais
que é obtido a partir da coagulação das proteínas do leite pela atividade simbiótica da cultura
mista composta por Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus (ISANGA; ZHANG, 2009). Muitos estudos têm demonstrado que os
benefícios da ingestão do iogurte estão atrelados à viabilidade destas bactérias ácido-láticas
presentes (MENA; ARYANA, 2012), onde, de acordo com a legislação brasileira, o mínimo
requerido é de 106 UFC/g (BRASIL, 2007). Iogurtes elaborados com leite de vaca são os mais
consumidos, entretanto a utilização do leite de cabra pode ser uma alternativa interessante
para a obtenção de iogurtes com propriedades nutricionais diferenciadas, com maior
digestibilidade, menor alergenicidade e maior teor de ácidos graxos poliinsaturados
(RANADHEERA et al., 2012). Entretanto, produtos fermentados elaborados a partir de leite
de cabra, como o iogurte tradicional, enfrentam alguns problemas, como a super acidificação
devido a baixa capacidade tamponante das proteínas do leite caprino (RYSSTAD;
ABRAHAMSEN, 1983). O leite de cabra também possui menor teor de caseína, em
comparação ao leite de vaca, com uma pequena proporção ou ausência de αs1-caseína e um
maior grau de dispersão das micelas (VEGARUD et al., 1999). Todos estes fatores
influenciam nas propriedades reológicas do coágulo formado, que é semilíquido.
O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) é um substrato de origem vegetal amplamente
utilizado na elaboração de bebidas fermentadas tipo iogurte, apresentando propriedades
nutricionais desejáveis (RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; LI et al., 2012).
A substituição parcial do leite de vaca pelo EHS na elaboração de bebidas fermentadas tipo
iogurte tem sido estudada em algumas pesquisas (KAUR; MISHRA; KUMAR, 2009;
FIORENTINI et al., 2011; PARK et al., 2005). De acordo com Kaur et al. (2009), iogurtes
adicionado de EHS possuem algumas vantagens nutricionais, apresentando maior teor
proteico e menor teor de gordura, além do que, as proteínas da soja são capazes de formar géis
com característica semi-sólida, podendo contribuir com as propriedades reológicas do produto
(DONKOR et al., 2007).
Prebióticos são componentes alimentares, não digeríveis, que promovem benefícios à
saúde quando ingeridos, contribuindo para o crescimento ou atividade seletiva das bactérias
desejáveis no cólon (CASTRO et al., 2009). Entre os prebióticos mais utilizados na indústria
de derivados lácteos está a inulina, que é um carboidrato de reserva presente em diversas
fontes vegetais (NAIR; KHARB; TOMPKINSON, 2010). Além dos benefícios nutricionais, a
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utilização da inulina na elaboração de derivados lácteos funcionais está voltada também para
as excelentes propriedades tecnológicas deste frutooligossacarídeo, que pode ser utilizado
como substituto de gordura e de açúcar, promovendo melhorias nas propriedades reológicas e
conferindo doçura aos produtos (MEYER et al., 2011; RINALDONI; CAMPDERRÓS;
PADILLA, 2012). Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi elaborar uma bebida
fermentada tipo iogurte a partir de um substrato de fermentação inovador obtido pela mistura
do leite de cabra com o extrato hidrossolúvel de soja e suplementada com inulina, buscando a
obtenção de um produto final com boa estabilidade durante o armazenamento refrigerado (5
°C) e com boas características de qualidade nutricional e sensorial.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. CAPRINOCULTURA LEITEIRA
A atividade de criação de cabras leiteiras está historicamente ligada ao homem desde o
início da civilização e foi importante para ajudar na fixação dos primeiros núcleos de
assentamentos por meio do fornecimento de leite, carne e pele (RIBEIRO; RIBEIRO, 2005).
O leite de pequenos ruminantes, como caprinos, é de particular interesse econômico nos
países em desenvolvimento (EISSA et al., 2011), especialmente no Mediterrâneo, Oriente
médio, Europa oriental e países Sul Americanos (RIBEIRO; RIBEIRO, 2010).
A produção de leite caprino em muitos países depende da competição com outros
produtos lácteos, pelo fato da alta produtividade de leite bovino e dos vários produtos que
podem ser obtidos de ovelhas (SLACANAC; BOZANIC; HARDI, 2010). Entretanto, uma
vez que muitas pesquisas têm enfatizado o valor especial do leite caprino na nutrição humana,
o interesse científico e comercial neste alimento e produtos derivados tem aumentado nos
últimos anos (BOYAZOGLU et al, 2005; MARTÍN-DIANA et al, 2003; BISS, 2007).
A importância do leite caprino é refletida no aumento da população de cabras e da
produção de leite caprino durante os últimos anos, que foi maior do que o aumento para os
outros animais mamíferos (SLACANAC; BOZANIC; HARDI, 2010). De acordo com a Food
and Agicultural Organization FAO (2013), a população mundial de caprinos em 2010 foi
estimada em mais de 900 milhões de cabeças, com produção mundial de leite de cabra de 17.
374.310 toneladas.
No Brasil, a população de caprinos passou de 9.386.316 no ano 2011 para 8.646.463
milhões de cabeças em 2012, indicando uma redução de 7,9% no rebanho nacional (IBGE,
2013). No entanto, apesar da diminuição do rebanho caprino brasileiro, a produção de leite de
cabra vem aumentando. De acordo com dados da FAO (2013), a produção brasileira de leite
caprino em 2010 atingiu 148.149 toneladas, com um aumento de 6,13% em relação ao ano de
2008, com 139.586 toneladas produzidas (Figura 1).
Esta produção de leite caprino no Brasil está concentrada principalmente nos estados
da região Nordeste, Sul e Sudeste, explicada pelo fato de que em torno de 74% do rebanho
mundial de caprinos estão nas regiões tropicais e áridas (COSTA; QUEIROGA; PEREIRA
2009). Mais de 90% do rebanho caprino brasileiro encontra-se na região Nordeste,
principalmente nas regiões semiáridas, sendo registrados em 2012 um total de 7.841.373
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milhões de animais, com o estado da Paraíba concentrando cerca de 473.184 caprinos,
ocupando o 5º lugar no efetivo do rebanho nacional (IBGE, 2013).
Figura 1. Produção de leite caprino no Brasil (2000 – 2010)

Produção (toneladas)

150000
145000
140000
135000
130000
125000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ano
Fonte: (FAO, 2013).

A região semiárida nordestina tem aptidão natural para a produção animal e, em
particular, para a exploração da caprinocultura (FILHO; ALVES, 2002). De acordo com Sanz
Sampelayo et al. (2007), a população de pequenos ruminantes pode ser uma fonte de
sustentabilidade, com possibilidade de rentabilidade econômica e estabilidade demográfica. A
importância das cabras é atribuída à sua capacidade de fornecer alimentos de alta qualidade
mesmo em diferentes condições climáticas (SILANIKOVE, 2000). Os caprinos apresentam
excelente capacidade de adaptação e resistência a períodos secos, uma reduzida exigência de
espaço e alimentação, o que torna fácil sua criação e obtenção de leite (HAENLEIN, 2007).
Embora a caprinocultura leiteira nordestina seja responsável pelo maior volume de
leite produzido no país, é necessário ainda transpor importantes desafios para que o setor se
desenvolva de acordo com sua potencialidade. A indústria brasileira de produtos lácteos
caprinos ainda enfrenta algumas barreiras relacionadas, principalmente, ao pequeno rebanho
voltado para a produção leiteira e à ocorrência de hábitos alimentares restritivos de seu
consumo por parte da população (PICOLI et al., 2006; QUEIROGA et al., 2007).
Além disso, outras limitações que comprometem a produtividade e a oferta de leite
caprino estão relacionadas à sazonalidade da sua produção e ao uso de tecnologias
inadequadas na produção de derivados. A industrialização do leite caprino e seus derivados é
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uma necessidade para a maioria dos produtores brasileiros, pela carência de opções para a
comercialização in natura e pela possibilidade de maior faturamento e agregação de valor ao
leite (WANDER; MARTINS, 2004), existindo oportunidades no mercado para a
comercialização do leite pasteurizado, leite em pó, queijos, iogurtes, doces e sorvetes
elaborados com leite de cabra (MARTINS et al., 2007).
2.2. O LEITE CAPRINO
O leite caprino é o produto resultante da ordenha completa e ininterrupta, sob
condições higiênicas, de animais da espécie caprina, bem alimentados e descansados
(BRASIL, 2000). As informações sobre a composição e as propriedades físicas e químicas do
leite caprino são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido da caprinocultura leiteira,
bem como para a comercialização dos produtos derivados (PARK et al., 2007).
Na composição química do leite de cabra, verificam-se características benéficas do
leite caprino em relação ao leite bovino que o caracteriza como um alimento de elevado valor
nutricional e capaz de proporcionar benefícios à saúde do consumidor. Estas características
compreendem a presença de proteínas de alto valor biológico e com menor potencial
alergênico, glóbulos de gordura de menor diâmetro, que permite maior digestibilidade,
conteúdo mineral e vitamínico superior em relação à cálcio, ferro, zinco, magnésio, vitaminas
do complexo A e B e perfil de ácidos graxos menos aterogênico (HAENLEIN, 2004; PARK
et al., 2007; SLACANAC et al., 2010).
A composição básica (sólidos totais, sólidos não gordurosos, proteínas, gordura,
lactose, cinzas) do leite caprino é muito semelhante à do leite bovino (Quadro 1). De maneira
geral, a composição média do leite de cabra é de 87% de água, 3,8% de gordura, 4,1% de
lactose, 3,4% de proteína, 8,9% de sólidos não gordurosos, 0,86% de cinzas, pH de 6,5-6,8 e
acidez em % de ácido lático de 0,14 a 0,23 (PANDYA; GHODKE, 2007).
No Brasil, a Instrução Normativa 37 do MAPA (BRASIL, 2000) regulamenta as
condições de produção, a identidade e os requisitos mínimos de qualidade do leite de cabra
destinado ao consumo humano. São estabelecidos como padrões mínimos: 2,8% de proteína
bruta, 4,3% de lactose, 8,20% sólidos não gordurosos e 0,7% de cinzas.
No entanto, muitos fatores influenciam as características químicas, físicas e as
propriedades do leite caprino, podendo ser genéticos, fisiológicos, climáticos e principalmente
de origem alimentar (COSTA; QUEIROGA; RIBEIRO, 2009).
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Quadro 1 – Composição média percentual de alguns nutrientes dos leites de cabra e vaca.
Gordura (%)
Autores

Proteína (%)

Lactose (%)

Cinzas (%)

Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca

Sant’Ana et al. (2013)

3,35

3,23

3,75

4,33

4,31

5,79

0,75

0,70

Gomes et al. (2013)

3,15

3,60

3,60

3,95

4,23

4,56

0,69

0,66

Ceballos et al. (2009)

5,23

3,42

3,48

2,82

4,11

4,47

0,75

0,65

Vargas et al. (2008)

4,82

3,65

3,62

3,10

5,02

4,84

0,76

0,69

O leite caprino difere do leite bovino em várias propriedades e características físicoquímicas, que explicam as principais diferenças no comportamento tecnológico destes leites
(PARK et al., 2007). Estas diferenças estão relacionadas às variações na proporção das
diferentes frações de caseína, na estrutura e tamanho dos glóbulos de gordura e nas micelas
proteicas (VARGAS et al., 2008).
As caseínas principais do leite de cabra são as mesmas do leite de vaca e ovelhas,
sendo αs1-caseínas, αs2-caseínas, β-caseínas e κ-caseínas (PARK et al., 2007). A caseína é a
proteína básica do leite, constituindo cerca de 80% das proteínas totais. Em geral, o leite
caprino contém maiores quantidades de β-caseína, quantidades inferiores de αs-caseínas e
quantidades aproximadamente iguais de κ-caseínas (SLACANAC et al., 2010).
O menor tamanho dos glóbulos de gordura no leite de cabra em comparação com os
glóbulos de gordura do leite de vaca (o número de glóbulos de gorduras menores de 5µm é
aproximadamente 60% no leite de vaca enquanto que no leite de cabra é de aproximadamente
80%) têm consequências importantes para a fabricação dos derivados, resultando em uma
textura mais macia dos produtos de leite da cabra (SILANIKOVE et al., 2010).
A segunda característica que difere o leite caprino do bovino é a composição de ácido
graxos do leite de cabra. A gordura do leite de pequenos ruminantes é caracterizada pelo
elevado teor em ácidos graxos de cadeia curta e média (AGCM), especialmente na gordura do
leite de cabra, que tem pelo menos duas vezes mais ácidos graxos C6-C10 do total de ácidos
graxos, quando comparados aos encontrados na gordura do leite de vaca (CHILLIARD et al,
2006).
De acordo com Silanikove et al. (2010), os principais ácidos graxos são o capróico
(C6: 0), caprílico (C8: 0) e cáprico (C10: 0), que são em parte responsáveis pelo o odor
“caprino” característico do leite de cabra. Estas características da gordura conferem leite e aos
derivados caprinos, aroma e sabor típico, além de elevada digestibilidade (BARRIONUEVO
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et al., 2002). Os lipídeos são os componentes que mais influenciam sobre a consistência e a
textura dos produtos lácteos, sendo também determinantes no desenvolvimento do flavor do
produto final (PARK et al., 2007).
O leite de cabra possui um maior conteúdo de nitrogênio não proteico e menor teor de
nitrogênio caseínico do que o leite de ovelhas e de vaca (PARK, 2007), que resultam em
menor rendimento na fabricação de queijos e uma fraca textura do iogurte (GUO, 2003). O
leite de cabra possui um maior teor de cálcio do que o leite de vaca e devido à sua composição
proteica, as micelas do leite de cabra são menos hidratadas que as do leite de vaca, este fator,
aliado ao maior teor de soroproteínas e de cálcio, conferem ao leite de cabra uma menor
estabilidade térmica (FURTADO, 2003).
Todas essas diferenças podem resultar levar ao leite comportando de maneira diferente
durante o processamento que poderia afetar a qualidade final dos produtos de leite de cabra
(VARGAS et al., 2008). A produção de derivados lácteos fermentados caprinos constitui-se
em uma alternativa para melhorar as características organolépticas e agregar valor ao leite de
cabra, fornecendo subsídios para o aumento da sua produção e comercialização, contribuindo
para a estruturação e organização da caprinocultura leiteira.
2.3. O EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA (EHS) E A CAPACIDADE DE
GELIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS DA SOJA
O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) é uma emulsão óleo-água, com a fase contínua
constituída por um complexo de proteínas em dispersão, que fornece um rico e econômico
suprimento proteico, sem colesterol ou lactose, e com uma pequena quantidade de ácidos
graxos saturados em comparação ao leite de vaca (SCALABRINI et al., 1998; CRUZ et al.,
2009). O EHS pode proporcionar benefícios únicos para a saúde, devido a suas propriedades
hipolipidêmica, anticolesterolêmica, antioxidante e antiaterogênica, podendo também reduzir
o risco de perturbações à saúde, associadas a desequilíbrios hormonais (FAVARO
TRINDADE et al., 2001).
O processo envolvido na obtenção do EHS envolve: a hidratação dos grãos de soja por
um período de 10 a 14 horas; a liquidificação e extração com água; a filtragem para a remoção
da okara; e o aquecimento para inativar fatores antinutricionais como os inibidores de tripsina,
desnaturar as proteínas da soja, inativar enzimas como a lipoxigenase, e assegurar a qualidade
microbiológica e boa aparência do produto (KWOK; NIRANJAN, 1995). A composição do
EHS é dependente da variedade dos grãos de soja utilizados e das condições de
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processamento (MALAKI NIK, 2009). Entretanto a composição típica é de aproximadamente
3,6% de proteína, 2% de gordura, 2,9% de carboidratos e 0,5% de matéria mineral (LIU,
1997).
O EHS, ainda é utilizado de forma limitada na dieta humana devido ao seu “flavor de
feijão cru”, proveniente da hidroperoxidação dos ácidos graxos poliinsaturados, catalisada
pela enzima lipoxigenase, resultando na produção de compostos voláteis indesejáveis como o
pentanal e o hexanal (PINTHONG; MACRAE; ROTHWELL, 1980). A fermentação do
extrato hidrossolúvel de soja por bactérias ácido-láticas pode promover a perda do “flavor de
feijão cru”, melhorar a biodisponibilidade de compostos benéficos à saúde como as
isoflavonas, auxiliar na digestão da proteína, fornecer cálcio mais solúvel e diminuir as
concentrações dos oligossacarídeos rafinose e estaquiose, reduzindo, deste modo, as causas de
flatulência, melhorando o sabor e permitindo a elaboração de produtos com melhores níveis
de aceitabilidade (CRUZ, 2009; DONKOR et al., 2007).
Além do valor nutricional, a capacidade de formar gel constitui uma importante
propriedade funcional das proteínas da soja (MALAKI NIK, 2011). A desnaturação térmica
das proteínas presentes na soja é frequentemente um pré-requisito para a gelificação, onde as
duas principais proteínas, glicina e β-conglicinina, possuem temperaturas de desnaturação de
90 °C e 74 °C, respectivamente (DAMODARAN, 1988). O aquecimento do EHS promove a
modificação da estrutura das proteínas, expondo grupos laterais formados por aminoácidos
reativos, como grupos apolares e grupos sulfidrilas, fazendo com que as proteínas se tornem
mais propícias a formar agregados (FUKUSHIMA, 1980).
A acidificação do meio induz a gelificação das proteínas da soja, onde as propriedades
do gel formado são dependentes da composição proteica. Como a glicina tem melhor
capacidade de formar gel do que a β-conglicinina, a razão entre estas proteínas é um
parâmetro determinante na capacidade de gelificação do EHS (RENKEMA, et al., 2001). As
proteínas da soja possuem uma carga resultante negativa em valores de pH próximos a
neutralidade. Quando uma quantidade suficiente de cargas é neutralizada pela adição de
ácidos ou de íons, as partículas de proteínas podem se aproximar, permitindo interações de
curta distância que induzem à formação de agregados proteicos, formando o gel
(KOHYAMA; NISHINARI, 1993). Diversos fatores podem influenciar na estrutura do gel
formado, como o pH final, a concentração de proteínas, a composição proteica e o processo
de gelificação empregado.
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2.4. INULINA
A inulina é um carboidrato não digerível, formado por ligações β(2,1) entre resíduos de
frutose e que, geralmente, contém um resíduo de glicose no final da cadeia. Está presente na
natureza como carboidrato de reserva de um grande número de vegetais (RISTEMA;
SMEEKENS, 2003). A produção industrial de inulina teve início nos anos 90 e, desde então,
esta produção tem crescido gradualmente, sendo empregada em diversas aplicações no setor
de alimentos, podendo ser encontrada em produtos de padaria, sorvetes, derivados lácteos,
cereais e produtos de confeitaria (FRANCK, 2000; MEYER; DE WOLF; OLIVER, 2007).
Este uso extensivo da inulina na indústria de alimentos está baseado em suas propriedades
tecnológicas e nutricionais. A inulina é relatada como um alimento funcional, apresentando
propriedades prebióticas, estimulando o crescimento e a atividade seletiva de bactérias
benéficas presentes no cólon (ROBERFROID, 2000; ROBERFROID; DELZENNE, 1998;
ROBERFROID, 2001). Vários estudos in vitro e in vivo têm demonstrado que a ingestão de
inulina estimula o crescimento de bactérias benéficas no colón, e consequentemente inibe o
crescimento de microrganismos patógenos (ROBERFROID; VAN LOO; GIBSON, 1998;
ROBERFROID, 1999; GIBSON et al., 1995).
O uso tecnológico da inulina está baseado em suas propriedades como substituto de
gordura, substituto de açúcar e modificador de textura (MEYER et al., 2011). A adição de
inulina na elaboração de iogurtes com baixo teor de gordura pode resultar no aumento da
cremosidade dos produtos, melhorando a aceitação sensorial, como foi observado por Guven
et al. (2005) e Paseephol et al. (2008). A inulina contém 10% da doçura da sacarose
(FRANCK, 2002). Rinaldoni et al. (2012) elaboraram bebidas fermentadas tipo iogurte
utilizando EHS e observaram que a adição de inulina nos produtos aumentou a aceitação
sensorial em vista da obtenção de iogurtes mais cremosos e com maior grau de doçura. Esta
propriedade funcional da inulina em conferir maior cremosidade em produtos com baixo teor
de gordura é explicada pela capacidade que este frutooligossacarídeo tem de formar uma
estrutura de gel quando misturado com água ou com soluções aquosas, podendo ser
incorporado em alimentos para substituir a gordua em até 100%. Este gel formado pelas
moléculas de inulina constitui-se de uma rede tridimensional de partículas microcristalinas,
que retém grande quantidade de água em sua estrutura para manter a sua estabilidade física
(FRANCK, 2002).
As propriedades físico-químicas da inulina são relacionadas ao grau de polimerização
das suas moléculas. A oligofrutose representa a fração de baixo grau de polimerização da
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inulina. Esta fração é mais solúvel e mais doce do que a inulina nativa e a inulina de alta
performance (cadeia longa), no entanto, a influência sobre as propriedades reológicas e a
sobre a textura é diretamente proporcional ao grau de polimerização das moléculas (MEYER
et al., 2011). Em contraste com esta informação, Aryana e McGrew (2007) analisaram a
influência do grau de polimerização da inulina sobre a viscosidade de iogurtes probióticos,
não observando diferenças significativas entre as inulinas de cadeias curta, média e longa.
Nair et al. (2010) estabeleceram que a influência da adição de inulina sobre as propriedades
sensoriais e de textura nos produtos é dependente da quantidade utilizada na suplementação,
visto que a inulina apresenta um efeito limitado sobre a viscosidade.
2.5. REOLOGIA
A reologia é a ciência que estuda a deformação e o escoamento dos materiais quando
estes são submetidos a forças externas. A reologia desempenha um importante papel no
desenvolvimento, fabricação e processamento de produtos alimentícios. As propriedades de
escoamento e deformação dos alimentos são importantes na concepção de medidas que
ajudarão na avaliação sensorial das propriedades de textura do produto. Baseando-se nestas
medidas, o processo e/ou a formulação para um dado produto poderão ser alterados com o
objetivo de melhorar o produto final levando em consideração as propriedades reológicas
desejáveis ao consumidor (BOURNE, 2002).
Diferentes equações são utilizadas para descrever o comportamento de escoamento de
alimentos líquidos. O comportamento reológico mais simples é o Newtoniano, no qual é
apresentada uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Alguns
alimentos, como o leite, suco de maçã, suco de laranja, vinho e cerveja exibem um
comportamento Newtoniano (SHARMA et al., 2000). Entretanto, a maioria dos alimentos
fluidos não apresenta este tipo de comportamento, requerendo modelos mais complexos para
a sua caracterização (TABILO-MUNIZAGA; BARBOSA-CÁNOVAS, 2005). Os modelos
mais comumente utilizados são os de Ostwald-de-Waelle (K‧n), Herschel-Bulkley (


K‧n), Bingham ( 

‧), Mizrahi-Berk (

‧()

) e Casson (

‧() ) (VANDRESEN et al., 2009). Onde:é a tensão de cisalhamento (Pa); é a
tensão limite de escoamento (Pa); é a viscosidade plástica (Pa‧sn);  é a taxa de deformação
(s-1); n é o índice de comportamento do fluido (adimensional); K é o índice de consistência
(Pa‧sn); KOC é a tensão limite de escoamento de Casson (Pa1/2); KC é a viscosidade plástica de
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Casson (Pa1/2‧s1/2); KOM é a raiz quadrada da tensão limite de escoamento (Pa1/2) e KM é o
índice de consistência (Pa1/2‧sn).
O modelo de Ostwald-de-Waelle (lei da potência) é bastante utilizado para descrever o
comportamento reológico de alimentos devido a sua simplicidade e ampla aplicabilidade
(BRANCO, 2001). Em diversos estudos do comportamento reológico de iogurtes, leites
fermentados, bebidas lácteas fermentadas e bebidas fermentadas elaboradas com EHS tem-se
observado o bom ajuste do modelo da lei da potência aos reogramas obtidos destas amostras
(JUMAH; SHAKER; ABU-JDAYIL, 2001; RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA,
2012; PENNA; SIVIERI; OLIVEIRA, 2001; APORTELA-PALACIOS; SOSA-MORALES;
VÉLEZ-RUIZ, 2005; OLIVEIRA et al., 2002; PARK et al., 2005). A partir deste modelo é
possível estudar o comportamento reológico de fluidos pseudoplásticos e dilatantes. O índice
de comportamento do fluido é considerado uma medida do desvio do comportamento
Newtoniano, onde valores menores do que 1 indicam um comportamento pseudoplástico e
valores maiores do que 1 indicam um comportamento dilatante (BENEZECH, 1994). Um
exemplo da classificação simples do comportamento dos fluidos é apresentado na Figura 2.
Figura 2. Curvas de escoamento de fluidos newtoniano e não newtonianos de propriedades
independentes do tempo de cisalhamento.

Fonte: SHARMA et al. (2000)
Existem fluidos que apresentam uma mudança de propriedades com o tempo de
aplicação de uma taxa de cisalhamento constante. Fluidos que apresentam este tipo de
comportamento são denominados de tixotrópicos e reopéticos (Figura 3). Fluidos tixotrópicos
são aqueles nos quais se observa a diminuição dos valores de viscosidade aparente em função
do tempo e os fluidos reopéticos caracterizam-se pelo aumento nos valores de viscosidade
aparente em função do tempo de cisalhamento (TONELI et al., 2005).
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Figura 3. Curvas de escoamento de fluidos não newtonianos de propriedades dependentes do
tempo de cisalhamento.

Fonte: SHARMA et al. (2000)
2.6. IOGURTE
Leite fermentado é o produto resultante do processo de fermentação láctica,
adicionado ou não de frutas, açúcar e outros ingredientes que melhorem sua apresentação e
modifiquem seu sabor (BRASIL, 2007). O leite fermentado mais importante economicamente
é o iogurte, obtido a partir da coagulação das proteínas do leite pela ação simbiótica dos
microrganismos, Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp.
Bulgaricus (BOBBIO, 1995). O consumo deste produto está relacionado à imagem positiva
de alimento saudável e nutritivo, associado as suas boas propriedades sensoriais. Este
consumo também pode ser atribuído aos benefícios que o iogurte traz ao organismo humano,
tais como: facilitar a digestão das proteínas do leite, facilitar a absorção de cálcio, fósforo e
ferro, ser fonte de galactose, que é um carboidrato importante na síntese de tecidos nervosos,
além dos benefícios relatados a ingestão de bactérias ácido-láticas (FERREIRA et al, 2001).
As propriedades físicas do iogurte, como as propriedades reológicas, a sinerese e a
capacidade de retenção de água são importantes, pois estão diretamente relacionadas a
aceitação sensorial do produto (JUMAH; SHAKER; ABU-JDAYIL, 2001; RINALDONE;
CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; PENNA; SIVIERI; OLIVEIRA, 2001). A prática
utilizada nas indústrias para melhorar estas propriedades em iogurtes consiste principalmente
do aumento no teor de sólidos totais, na suplementação proteica e no uso de estabilizantes
(DAMIN et al., 2009; GALLARDO-ESCAMILLA; KELLY; DELAHUNTY, 2007). Em uma
época onde as pessoas buscam cada vez mais alimentos que, além de nutrir, tragam benefícios
adicionais a saúde, bebidas fermentadas tipo iogurte apresentam um grande potencial de
crescimento de mercado, onde novas formulações e modificações em etapas do
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processamento vêm sendo constantemente testadas em vista da obtenção de produtos que
apresentem boa qualidade nutricional e sensorial. Neste contexto, diversas pesquisas vêm
sendo desenvolvidas com a utilização de diferentes substratos de fermentação e com a adição
de ingredientes funcionais na elaboração de bebidas fermentadas tipo iogurte (ARYANA;
McGREW, 2007; RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS
As análises físico-químicas e sensoriais foram realizadas, respectivamente, nos
laboratórios de Bromatologia e de Técnica Dietética do Campus I da UFPB. As análises das
propriedades reológicas das bebidas fermentadas foram realizadas no laboratório de fluidos do
prédio da Recogás (Rede Cooperativa de Pesquisa Norte/Nordeste de Gás Natural), situado no
Campus I da UFPB. As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de
Microbiologia de Alimentos do CCHSA/UFPB, Campus III.
3.2. MATÉRIAS-PRIMAS
O leite de cabra (raça Alpina) foi obtido no Setor de Caprinocultura do Centro de
Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
Campus III. Os grãos de soja (Yoki Alimentos®, Cambará, Paraná, Brasil) para a elaboração
do extrato hidrossolúvel de soja, as uvas, cv. Isabel, para a elaboração da polpa, o açúcar
(União®, Limeira, São Paulo, Brasil), a inulina (Clariant ®, São Paulo, Brasil) e a cultura
láctica termofílica, de cepas mistas definidas e liofilizadas (YF-L903-50U, Christian
Hansen®, Valinhos, Minas Gerais, Brasil), para adição direta (DVS), composta de
Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,
foram obtidos comercialmente.
3.3. ELABORAÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA
O extrato hidrossolúvel de soja foi elaborado de acordo com o procedimento descrito
por Li et al. (2012), com modificações. Os grãos de soja foram pesados, lavados e hidratados,
durante 10 horas, em uma solução de NaHCO3 0,5%. Os grãos hidratados foram misturados
com água a 60°C, na proporção massa-volume 1:7 (soja:água) e triturados em um
liquidificador durante 3 minutos, na potência máxima. O extrato hidrossolúvel de soja foi
obtido, em seguida, por meio de filtração através de um pano de algodão.
3.4. ELABORAÇÃO DA POLPA DE UVA
Uvas cv. Isabel, maduras, foram selecionadas, lavadas e imersas em solução
sanitizante, contendo, aproximadamente, 150 mg/L de cloro residual livre, por um período de
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5 minutos. Em seguida, as uvas foram novamente lavadas em água corrente, pesadas e
trituradas em liquidificador. A polpa foi obtida por meio de filtragem através de um pano de
algodão. Por fim, a polpa foi adicionada de sacarose para a correção dos sólidos solúveis
totais para 18 °Brix, sendo em seguida, submetida a tratamento térmico a 65 °C por 30
minutos, em banho maria, resfriada em banho de gelo, acondicionada em potes de polietileno
de alta densidade de 250 mL e armazenada congelada (- 18 °C) até o momento do uso.
3.5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Neste estudo foi utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) 2²,
no qual as variáveis independentes foram os teores de EHS (mL/100 mL) e de inulina (g/100
mL), sendo seus níveis apresentados na Tabela 1. O delineamento experimental foi composto
de 11 tratamentos; quatro fatoriais (combinações dos níveis -1 e +1), quatro axiais (uma
variável no nível ±α e a outra no nível 0) e três repetições no ponto central (as duas variáveis
no nível 0), conforme apresentado na Tabela 2. Os experimentos no ponto central foram
realizados para observar a reprodutibilidade dos dados experimentais. Devido aos erros
sistemáticos, todos os experimentos foram realizados em ordem aleatória para minimizar o
efeito da variabilidade inexplicável sobre as respostas observadas. As variáveis dependentes
ou respostas foram: as propriedades reológicas, a capacidade de retenção de água (CRA),
índice de sinerese, pH, acidez (g/100 g de ácido láctico) e as propriedades sensoriais.
Utilizando-se o programa Statistica®, versão 5.0 (Statsoft, USA), os resultados foram
avaliados pela Metodologia de Superfície de Resposta.

Tabela 1. Valores utilizados no DCCR para a elaboração das bebidas fermentadas tipo
iogurte.
Variáveis independentes

Níveis
-α

-1

0

+1

+α

Inulina (g/100 mL)

0,38

1,0

2,5

4,0

4,62

Extrato hidrossolúvel de soja (mL/100 mL)

13,79

20

35

50

56,21

α = (2n)1/4 = 1,41; onde n = n° de variáveis independentes.
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Tabela 2. Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) para duas variáveis
independentes para a elaboração das bebidas fermentadas tipo iogurte.
Variáveis independentes
Ensaio

EHS

Inulina

X1¹

x12(mL/100 mL)

X21

x2²(g/100 mL)

1

-1

20

-1

1

2

1

50

-1

1

3

-1

20

1

4

4

1

50

1

4

5

-1,41

13,79

0

2,5

6

1,41

56,21

0

2,5

7

0

35

-1,41

0,38

8

0

35

1,41

4,62

9

0

35

0

2,5

10

0

35

0

2,5

11

0

35

0

2,5

1

X1, X2 = valores codificados das variáveis independentes.
x1, x2 = valores reais das variáveis independentes.

2

A partir dos modelos ajustados, obtidos para as variáveis dependentes analisadas, foi
elaborado um tratamento contendo as concentrações de EHS e inulina que forneceram os
resultados mais satisfatórios. Um tratamento controle, contendo apenas leite de cabra e sem a
suplementação com inulina, também foi elaborado para a comparação dos resultados.
3.6. ELABORAÇÃO DAS BEBIDAS FERMENTADAS
As bebidas fermentadas, foram elaboradas de acordo com a metodologia descrita por
Tsai et al. (2009), com modificações. O leite de cabra pasteurizado (72 °C/20 s) foi
adicionado de sacarose (10 g/100 mL), sendo posteriormente submetido a tratamento térmico
a 90 ºC por 10 minutos. O EHS foi adicionado de sacarose (10 g/100 mL) e submetido a
tratamento térmico a 95 °C por 15 minutos. Em seguida, o leite caprino e o EHS foram
misturados, de acordo com o planejamento experimental (Tabela 2) e a mistura foi adicionada
de inulina e resfriada a 42 °C, para a inoculação.
A cultura láctica termofílica, para adição direta (DVS), composta de Streptococcus
salivarius subsp. thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, foi adicionada
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de acordo com as recomendações do fabricante (3 mg/100 mL) e em seguida procedeu-se a
fermentação a 42 °C/4 h, tomando-se os devidos cuidados para manter a temperatura estável
ao longo do processo. A fermentação das amostras foi conduzida e calculada a partir do início
da inoculação, até atingir pH de aproximadamente 4,5 e também com base na verificação da
firmeza do coágulo. Em seguida, realizou-se o resfriamento a 5 °C, seguido de
homogeneização lenta, para quebra do coágulo por meio de agitação manual, de forma
padronizada. Foi então adicionada a polpa de uva (10% v/v), seguindo-se de homogeneização,
envase em garrafas plásticas de polietileno (180 mL) e armazenagem refrigerada (5 ºC), até a
realização das análises.
3.7. ANÁLISES DAS BEBIDAS FERMENTADAS
As bebidas fermentadas tipo iogurte, elaboradas de acordo com o delineamento
proposto (Tabela 2) foram submetidas às seguintes análises: pH, acidez, sinerese, capacidade
de retenção de água (CRA), caracterização reológica, avaliação da qualidade microbiológica e
análise sensorial. Todas as análises foram realizadas em triplicata após 1 dia de
armazenamento refrigerado (5 °C). A composição físico-química do tratamento otimizado e
do tratamento controle também foram determinadas após 1 dia de armazenamento refrigerado
(5 °C). A análise sensorial foi realizada após uma semana de armazenagem refrigerada e a
estabilidade durante o armazenamento foi avaliada semanalmente, durante um período de 28
dias, onde foram realizadas análises de pH, acidez, sinerese, CRA, caracterização reológica,
qualidade microbiológica e viabilidade de bactérias ácido-láticas.
3.7.1. Análises químicas e físicas
O pH das bebidas fermentadas foi mensurado em potenciômetro digital (modelo
Q400AS, Quimis, Diadema, São Paulo, Brasil) e a acidez foi determinada por titulometria e
expressa em g/100 g de ácido láctico (AOAC, 2005). Para determinar a composição
centesimal foram realizadas as seguintes análises: teor de sólidos totais, por secagem em
estufa a 105 °C até a obtenção de peso constante; teor de matéria mineral, pelo método
gravimétrico de incineração em mufla a 550 °C; teor de cálcio, por titulação com EDTA; teor
de proteína, utilizando o método Micro-Kjeldahl; teor de gordura, pelo método de Gerber e
teor de lactose, pelo método de Fehling. Todas as análises foram realizadas em triplicata
segundo recomendações da Association of Official Analytical Chemists methods (AOAC,
2005).
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A suscetibilidade à sinerese foi determinada pelo método da drenagem (HASSAN et
al., 1996). A amostra da bebida fermentada foi pesada e transferida para um funil contendo
papel filtro. O volume de soro coletado durante 4 h a 5 °C foi pesado e a sinerese foi
considerada como sendo a quantidade de líquido drenado (g) por 100 g de amostra. A
capacidade de retenção de água foi avaliada através da centrifugação da amostra de bebida
fermentada a 3.500 rpm (2.263 x G) por 15 minutos a 10 °C (HARTE et al., 2003) em
centrífuga refrigerada (marca CIENTEC, modelo CT-5000R). A capacidade de retenção de
água foi calculada através da equação: (%) CRA = [(1-(peso do sobrenadante/peso da
amostra))×100].
3.7.2. Avaliação sensorial
Um painel de 50 provadores não treinados, recrutados entre estudantes da
Universidade Federal da Paraíba (Campus I, João Pessoa), foi utilizado para a avaliação
sensorial das bebidas fermentadas. Os provadores foram instruídos para avaliar a cor, a
aparência, o aroma, a textura, o sabor e a aceitabilidade global das bebidas fermentadas tipo
iogurte, utilizando uma escala hedônica estruturada de 9 pontos (9 = gostei muitíssimo; 1 =
desgostei muitíssimo). Os testes foram conduzidos em cabines individuais e as bebidas foram
servidas geladas (10 ± 1 °C), em copos plásticos de 50 mL, contendo aproximadamente 20
mL de cada amostra, codificados com números de três dígitos. A ordem de apresentação das
bebidas foi aleatória. Água mineral a temperatura ambiente e biscoitos de água e sal foram
disponibilizados aos provadores para auxiliar na transição entre as amostras (TRINDADE et
al., 2001). Antes da realização da análise sensorial, todas as amostras foram submetidas a
análises microbiológicas para a determinação do número mais provável por mililitro
(NMP/mL) de coliformes totais e termotolerantes, e contagem total de bactérias aeróbias
mesófilas (UFC/mL) e bolores e leveduras (UFC/mL), segundo metodologias preconizadas
pela American Public Healph Association (APHA, 2001). A aprovação ética foi obtida do
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (Protocolo 383.500/2013)
(Anexo A).
3.7.3. Caracterização reológica das bebidas fermentadas
O comportamento reológico das bebidas fermentadas foi determinado utilizando-se
um reômetro Thermo Haake (modelo VT550, Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha) com
geometria de cilindros concêntricos (MV/MV1). As medidas experimentais foram obtidas
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após o estabelecimento da temperatura de equilíbrio da amostra (10 ± 1 °C), por meio de um
banho termostático (Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha), acoplado ao equipamento. Para o
controle do processo e registro das medidas efetuadas utilizou-se o software Rheowin Pro Job
Manager, que comanda as operações do sistema. Os reogramas foram obtidos medindo-se os
valores da tensão de cisalhamento através da variação da taxa de deformação de 1 a 600 s -1
(curva ascendente) e de 600 a 1 s-1 (curva descendente), dentro de um intervalo de 300
segundos para cada curva. Os valores da tensão de cisalhamento foram coletados a cada 10
segundos, obtendo-se 30 pontos de taxa de deformação para cada curva. As medidas foram
realizadas em duplicata para cada amostra. A modelagem dos dados experimentais foi feita
pelo ajuste dos dados aos modelos de Ostwald-de-Waelle (K‧n), Herschel-Bulkley (


K‧n), Casson (

‧() ) e Mizrahi-Berk (

‧()

), estimando-

se os parâmetros com o auxílio do software Statistica 5.0 (Statsoft, USA), onde:é a tensão
de cisalhamento (Pa); é a tensão limite de escoamento (Pa);  é a taxa de deformação (s-1); n
é o índice de comportamento do fluido (adimensional); K é o índice de consistência (Pa‧sn);
KOC é a tensão limite de escoamento de Casson (Pa1/2); KC é a viscosidade plástica de Casson
(Pa1/2‧s1/2); KOM é a raiz quadrada da tensão limite de escoamento (Pa1/2) e KM é o índice de
consistência (Pa1/2‧sn).
A modelagem reológica foi realizada a partir dos reogramas (curvas ascendentes) das
amostras obtidos após 1 dia de armazenagem refrigerada (5 °C). O modelo de Ostwald-deWaelle (Lei da potência) foi adotado para descrever o comportamento reológico das bebidas
fermentadas (curvas ascendente e descendente) durante o período de armazenamento (1, 7, 14,
21 e 28 dias).
Para a determinação da viscosidade aparente, o reômetro foi operado no modo manual.
As medidas foram realizadas sob uma taxa de deformação constante de 106 s-1, após o
estabelecimento da temperatura de equilíbrio (10 ± 1 °C), por meio do banho termostático. A
viscosidade aparente foi definida como sendo o valor de viscosidade apresentado após 30
segundos de deformação e os valores foram expressos em mPa‧s.
3.7.4. Análise microbiológica
As bebidas fermentadas elaboradas a partir do DCCR foram submetidas a análises
microbiológicas para a determinação do número mais provável por mililitro (NMP/mL) de
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coliformes totais e termotolerantes, e contagem total de bactérias aeróbias mesófilas
(UFC/mL) e bolores e leveduras (UFC/mL). As análises foram realizadas após 1 dia da
elaboração das bebidas. O tratamento otimizado foi analisado semanalmente para a
determinação do número mais provável por mililitro (NMP/mL) de coliformes totais e
termotolerantes, e contagem total de bactérias aeróbias mesófilas (UFC/mL), contagem de
Staphylococcus coagulase positiva (UFC/mL), pesquisa de Salmonella e para a determinação
da viabilidade das bactérias ácido-láticas Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, durante um período de armazenamento de 28
dias. Todas as análises foram realizadas segundo metodologias preconizadas pela American
Public Healph Association (APHA, 2001).
3.7.4.1. Número mais provável de coliformes totais e termotolerantes
Para as análises de Coliformes totais e termotolerantes retirou-se 10 g da amostra, que
em seguida foi diluída em 90 mL de água peptonada tamponada, selecionando-se
posteriormente mais duas diluições (10-2 e 10-3). Com o auxílio de uma pipeta, inoculou-se
uma série de 1 mL de cada diluição em três tubos com uma solução de Caldo Lauril Sulfato
Triptose (LST) contendo tubos de Durham invertidos. Depois de adicionado e incubados a 35
°C por 24-48 horas, foi verificado se houve a turvação do meio ou a produção de gás, uma vez
positivo, semeou-se uma alçada do caldo presente em tubos contendo caldo verde brilhante
(incubados a 35 °C) durante um período de 24-48 horas para a confirmação de coliformes
totais e em tubos contendo caldo E. Coli (EC) incubados a 44,5 °C em banho-maria por um
período de 24-48 horas. Para a confirmação de coliformes termotolerantes estriou-se uma
alçada em meio Ágar Levine Eosina Azul de Metileno e, utilizado o método do Número Mais
Provável (NMP), foi feita uma contagem probabilística do numero de UFC (APHA, 2001).
3.7.4.2. Contagem de bolores e leveduras
Foi realizada através da técnica de plaqueamento em superfície utilizando-se como
inóculo 0,1 mL das diluições decimais e como meio de contagem o ágar Sabouraud incubado
a 25 °C (± 1 °C) por 48-72 horas. Após o término do período de incubação, realizou-se a
contagem do número de UFC/mL (APHA, 2001).
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3.7.4.3. Contagem de Staphylococcus coagulase positiva
Para a análise de Staphylococcus coagulase positiva, as diluições (10-1,10-2 e 10-3)
foram semeadas (0,1 mL) em superfície com alça de Drigalski em meio ágar vogel Johnson,
suplementado com solução de Telurito de Potássio. Incubaram-se as placas invertidas a 35 º C
por 48 horas e, logo após, retirou-se as placas da estufa fazendo-se a contagem das colônias
típicas de Staphylococcus (APHA, 2001).
3.7.4.4. Contagem de bactérias aeróbias mesófilas
Para a análise bactérias mesófilas, as diluições (10-1, 10-2 e 10-3) foram semeadas (1
mL) em profundidade em meio ágar plate count. Incubaram-se as placas invertidas a 35 ºC
por 48 horas e, logo após, retirou-se as placas da estufa fazendo-se a contagem das colônias e
expressando-se o resultado em UFC/mL (APHA, 2001).
3.7.4.5. Presença de Salmonella sp.
Para resultados de Salmonella sp. o procedimento utilizado foi dividido em 4 etapas.
Na etapa de pré-enriquecimento, 25 g da amostra foi diluída em 225 mL de caldo lactosado
incubado por 18-20 horas à 35 °C. Em seguida, na etapa do enriquecimento seletivo, volumes
de 1 mL foram transferidos para dois diferentes meios de enriquecimento, caldo selenito
cistina (SC) e caldo tetrationato (TT), contendo 10 mL cada, e incubados por 24 horas a 43
°C. Após este procedimento, na etapa de plaqueamento seletivo diferencial, fez-se o
plaqueamento em meio de cultura Ágar Verde Brilhante (VB) e Ágar Salmonela diferencial
(SD), durante 18-24 horas à 35 ºC. Por fim, para a confirmação preliminar de colônias típicas
de Salmonella foi utilizada provas bioquímicas de testes em meios Ágar Lisina Ferro (LIA) e
Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) (APHA, 2001).
3.7.4.6. Contagem de Streptococcus salivarius subsp. thermophillus
Para a análise das bactérias ácido-láticas (Streptococcus), as diluições (10-5,10-6 e 10-7)
foram semeadas (1 mL) em profundidade em meio ágar M17 suplementado com uma solução
lactose a 10%. Incubaram-se as placas invertidas a 35 ºC em aerobiose por 48 horas e em
anaerobiose por 72 horas, logo após, retirou-se as placas da estufa fazendo contagem das
colônias e expressando-se o resultado em UFC/mL (APHA, 2001).
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3.7.4.7. Contagem de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Para a análise das bactérias ácido-láticas (Lactobacillus), as diluições (10-5,10-6 e 10-7)
foram semeadas (1 mL) em profundidade em meio ágar MRS suplementado com tween 80.
Incubaram-se as placas invertidas a 35 ºC contendo gerador de anaerobiose por 72 horas e,
logo após, retirou-se as placas da estufa fazendo-se a contagem das colônias e expressando-se
o resultado em UFC/mL (APHA, 2001).
3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram analisados por meio de uma análise de variância (ANOVA) utilizando
o software Statistica 5.0 (Statsoft, USA). As médias foram comparadas utilizando-se o teste
de Tukey a um nível de significância de 5%.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e discussão estão apresentados sob a forma de três artigos científicos
originais, intitulados:
ARTIGO I – “Influência da adição de extrato hidrossolúvel de soja (EHS) e inulina sobre as
propriedades tecnológicas e sensoriais de bebida fermentada tipo iogurte elaborada com leite
de cabra”. – Submetido ao periódico Food and Bioproducts Processing (ISSN: 0960-3085),
cujo fator de impacto é 1,855.
ARTIGO II – “Elaboração de bebida fermentada funcional tipo iogurte utilizando leite
caprino e extrato hidrossolúvel de soja (EHS)”.
ARTIGO III – “Influência da adição de extrato hidrossolúvel de soja (EHS) e inulina sobre
as propriedades reológicas de bebidas fermentadas tipo iogurte elaboradas com leite de
cabra”.
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ARTIGO I
Influência da adição de extrato hidrossolúvel de soja (EHS) e inulina sobre as
propriedades tecnológicas e sensoriais de bebida fermentada tipo iogurte elaborada com
leite de cabra
Resumo
O leite de cabra é um alimento com boas propriedades nutricionais, a partir do qual, podem
ser obtidos diversos produtos, no entanto, a aplicação tecnológica do leite caprino é limitada
devido a sua composição característica. Um Delineamento Composto Central Rotacional
(DCCR), em conjunto com a Metodologia de Superfície de Resposta (MSR), foi utilizado
para verificar a influência da substituição parcial do leite de cabra pelo extrato hidrossolúvel
de soja (EHS) e da adição de inulina sobre as propriedades tecnológicas (pH, acidez, sinerese,
capacidade de retenção de água (CRA) e viscosidade aparente) e sensoriais (cor, aparência,
aroma, textura, sabor e aceitação global) de bebidas fermentadas tipo iogurte batidas com
polpa de uva cv. Isabel, comparando-se os valores de viscosidade aparente encontrados com
os valores deste parâmetro em iogurtes batidos com polpa de morango, de marcas comerciais.
O EHS apresentou influência significativa sobre a sinerese, a CRA, a viscosidade aparente e a
aceitação global das bebidas fermentadas, enquanto que a inulina influenciou de forma
significativa apenas na viscosidade aparente e na aceitação global. Os valores de viscosidade
aparente encontrados para as bebidas fermentadas elaboradas neste estudo foram semelhantes
ou superiores àqueles encontrados em iogurtes batidos com polpa de morango, de marcas
comerciais.
Palavras-chave: Viscosidade ‧ Superfície de resposta ‧ Capacidade de retenção de água
1. Introdução
Produtos a base de leite de cabra são uma alternativa para diversificar o mercado de
derivados lácteos, possibilitando a obtenção de produtos fermentados com características
particulares, em comparação aos elaborados com leite de vaca (EISSA et al., 2011). O leite de
cabra possui propriedades nutricionais especiais que o tornam atrativo para muitos
consumidores, apresentando maior digestibilidade e proteínas menos alérgicas do que as do
leite de vaca (HAENLEIN, 2004; MARTIN-DIANA et al., 2003). Entretanto, produtos
fermentados elaborados a partir de leite de cabra, como o iogurte tradicional, enfrentam
alguns problemas, como a maior acidificação devido a baixa capacidade tamponante de suas
proteínas (RYSSTAD; ABRAHAMSEN, 1983). O leite de cabra também possui menor teor
de caseína, em comparação ao leite de vaca, com uma pequena proporção ou ausência de α s1-
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caseína e um maior grau de dispersão das micelas (VEGARUD et al., 1999). Todos estes
fatores influenciam nas propriedades reológicas do coágulo formado, que é semilíquido
(MARTIN-DIANA et al., 2003).
Assim como o leite de cabra, produtos a base de soja podem promover benefícios
adicionais a saúde devido as suas importantes propriedades nutricionais, como a presença de
proteínas de alta qualidade, alto teor de cálcio e de ácidos graxos poli-insaturados e um
definido teor de isoflavonas (RINALDONI; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012). O extrato
hidrossolúvel de soja (EHS) é uma emulsão óleo-água com a fase contínua constituída por um
complexo de proteínas em dispersão, que ainda é utilizado de forma limitada na dieta humana
devido ao seu “flavor de feijão cru”, proveniente da hidroperoxidação dos ácidos graxos poliinsaturados, catalisada pela enzima lipoxigenase, resultando na produção de compostos
voláteis indesejáveis como o pentanal e o hexanal (CRUZ et al., 2009; PINTHONG;
MACRAE; ROTHWELL, 1980). A fermentação do EHS com vários microrganismos,
especialmente bactérias ácido-láticas, tem demonstrado uma redução deste flavor indesejado,
melhorando o perfil volátil e consequentemente melhorado a sua aceitabilidade (BEASLEY;
TUORILA; SARIS, 2003; DENKOVA; MURGOV, 2005). Entre os atributos desejáveis das
proteínas da soja está a sua excelente capacidade de formar gel, quando o meio é acidificado
(ALU’DATT; ALLI; NAGADI, 2012). Testes reológicos têm mostrado que iogurtes de soja,
independentemente de qualquer tipo de suplementação, exibem a formação de um gel com
característica semi-sólida (DONKOR et al., 2007). Deste modo, novos produtos, tais como
“queijos” e bebidas fermentadas elaboradas com EHS podem ser obtidos, apresentando boas
propriedades sensoriais e nutricionais (CHOU; HOU, 2000).
Prebióticos

são

componentes

não

digeríveis

da

dieta,

sendo

geralmente

oligossacarídeos com atividade bifidogênica, que são capazes de estimular a proliferação e/ou
atividade de algumas bactérias desejáveis no intestino (GIBSON; ROBERFROID, 1995). Um
exemplo de prebiótico é a inulina, uma fibra dietética, amplamente utilizada na indústria de
alimentos devido as suas propriedades tecnológicas e nutricionais. O uso tecnológico da
inulina está baseado em suas propriedades como substituto do açúcar e da gordura e como
modificador de textura. A adição de inulina na elaboração de produtos lácteos fermentados,
como o iogurte, promove o aumento da viscosidade aparente, a redução do índice de sinerese
e confere uma melhor aceitação sensorial, por meio do aumento da cremosidade e da doçura
nos produtos (MEYER et al., 2011).
A substituição parcial do leite de cabra pelo EHS e a adição de inulina, na produção de
bebidas fermentadas tipo iogurte pode ser uma alternativa inovadora para o mercado de
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derivados lácteos, podendo fornecer produtos mais estáveis ao longo da vida útil, devido à
elevada capacidade tamponante das proteínas da soja, e com características físicas,
nutricionais e sensoriais satisfatórias, dadas as boas propriedades nutricionais e tecnológicas
das proteínas da soja e da inulina. O Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) em
conjunto com a Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) torna possível, a partir de um
pequeno número de experimentos, a investigação simultânea dos efeitos principais das
variáveis independentes e das suas interações sobre as respostas analisadas. Os níveis das
variáveis independentes adotados neste estudo foram tomados com base em outras pesquisas
onde foram elaborados produtos similares (RINALDONI; CAMPDERRÓS; PADILLA,
2012; PARK et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2009; GUVEN et al., 2005). No entanto, na
literatura não há relatos de pesquisas que estudaram o efeito da substituição parcial do leite
caprino por EHS na elaboração de bebidas fermentadas tipo iogurte. Sendo assim, o objetivo
desta pesquisa foi avaliar a influência da adição de EHS e inulina sobre as propriedades
tecnológicas e sensoriais de bebidas fermentadas tipo iogurte elaboradas a partir de leite de
cabra.
2. Material e métodos
2.1. Delineamento experimental

Neste estudo foi utilizado um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 2²,
no qual as variáveis independentes foram os teores de EHS (mL/100 mL) e de inulina (g/100
mL), sendo seus níveis apresentados na Tabela 1. O delineamento experimental foi composto
de 11 tratamentos; quatro fatoriais (combinações dos níveis -1 e +1), quatro axiais (uma
variável no nível ±α e a outra no nível 0) e três repetições no ponto central (as duas variáveis
no nível 0), conforme apresentado na Tabela 2. Os experimentos no ponto central foram
realizados para observar a reprodutibilidade dos dados experimentais. Devido aos erros
sistemáticos, todos os experimentos foram realizados em ordem aleatória para minimizar o
efeito da variabilidade inexplicável sobre as respostas observadas. As variáveis dependentes
ou respostas foram a capacidade de retenção de água (CRA), sinerese, viscosidade aparente,
pH, acidez (g/100 g de ácido láctico) e as propriedades sensoriais. Utilizando-se o programa
Statistica®, versão 5.0 (Statsoft, USA), os resultados foram avaliados pela Metodologia de
Superfície de Resposta (MSR).
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Tabela 1. Valores utilizados no DCCR para a elaboração das bebidas fermentadas tipo
iogurte.
Níveis

Variáveis independentes

-α

-1

0

+1

+α

Inulina (g/100 mL)

0,38

1,0

2,5

4,0

4,62

Extrato hidrossolúvel de soja (mL/100 mL)

13,79

20

35

50

56,21

α = (2n)1/4 = 1,41; onde n = n° de variáveis independentes.

Tabela 2. Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) para duas variáveis
independentes para a elaboração das bebidas fermentadas tipo iogurte.
Variáveis independentes
Ensaio

EHS

Inulina

X1¹

x12(mL/100 mL)

X21

x2²(g/100 mL)

1

-1

20

-1

1

2

1

50

-1

1

3

-1

20

1

4

4

1

50

1

4

5

-1,41

13,79

0

2,5

6

1,41

56,21

0

2,5

7

0

35

-1,41

0,38

8

0

35

1,41

4,62

9

0

35

0

2,5

10

0

35

0

2,5

11

0

35

0

2,5

1

X1, X2 = valores codificados das variáveis independentes.
x1, x2 = valores reais das variáveis independentes.

2

2.2. Extrato hidrossolúvel de soja (EHS) e leite caprino

O leite de cabra (raça Alpina) integral foi obtido no Setor de Caprinocultura do Centro
de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (Bananeiras,
Paraíba, Brasil). A ordenha foi realizada sob os devidos cuidados higiênicos (BRASIL, 2000)
e o leite foi pasteurizado a 72 °C por 20 segundos e acondicionado em sacos de polietileno de
baixa densidade (1 L) sob refrigeração (5 °C). O extrato hidrossolúvel de soja foi elaborado
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de acordo com o procedimento descrito por Li et al. (2012), com modificações. Os grãos de
soja (Yoki Alimentos®, Cambará, Paraná, Brasil) foram pesados, lavados e hidratados,
durante 10 horas, em uma solução de NaHCO3 0,5%. Os grãos hidratados foram misturados
com água a 60 °C, na proporção massa-volume 1:7 (soja:água) e triturados em liquidificador
durante 3 minutos, na potência máxima. O extrato hidrossolúvel de soja foi obtido, em
seguida, por meio de filtração através de um pano de algodão. Os parâmetros físico-químicos
do leite de cabra e do EHS foram determinados segundo recomendações da Association of
Official Analytical Chemists (AOAC, 2005), obtendo-se os seguintes valores médios: 10,26 e
7,91 (g/100 g) de sólidos totais; 3,03 e 3,47 (g/100 g) de proteína total; 2,70 e 2,45 (g/100 g)
de gordura; 0,80 e 0,32 (g/100 g) de matéria mineral para o leite de cabra e para o EHS,
respectivamente.

2.3. Elaboração da polpa de uva
Uvas cv. Isabel, maduras, foram selecionadas, lavadas e imersas em solução
sanitizante, contendo, aproximadamente, 150 mg/L de cloro residual livre, por um período de
5 minutos. Em seguida, as uvas foram novamente lavadas em água corrente, pesadas e
trituradas em liquidificador. A polpa foi obtida por meio de filtragem através de um pano de
algodão. Por fim, a polpa foi adicionada de sacarose (União®, Limeira, Brasil) para a correção
dos sólidos solúveis totais para 18 °Brix, submetida a tratamento térmico a 65 °C por 30
minutos, resfriada em banho de gelo, acondicionada em potes de polietileno de alta densidade
de 250 mL e armazenada congelada (- 18 °C) até o momento do uso.

2.4. Preparação das bebidas fermentadas

As bebidas fermentadas, foram elaboradas de acordo com a metodologia descrita por
Tsai et al. (2009), com modificações. O leite de cabra pasteurizado foi adicionado de sacarose
(União®, Limeira, Brasil, 10 g/100 mL), sendo posteriormente submetido a tratamento
térmico a 90 ºC por 10 minutos. O EHS foi adicionado de sacarose (União®, Limeira, Brasil,
10 g/100 mL) e submetido a tratamento térmico a 95 °C por 15 minutos. Em seguida, o leite
caprino e o EHS foram misturados, de acordo com o planejamento experimental (Tabela 2) e
a mistura foi adicionada de inulina (Clariant®, São Paulo, Brasil) e resfriada a 42 °C, para a
inoculação.
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A cultura láctica termofílica (YF-L903-50U, Christian Hansen®, Valinhos, Minas
Gerais, Brasil), para adição direta (DVS), composta de Streptococcus salivarius subsp.
thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, foi adicionada de acordo com as
recomendações do fabricante (3 mg/100 mL) e em seguida procedeu-se a fermentação a 42
°C/4 h, tomando-se os devidos cuidados para manter a temperatura estável ao longo do
processo. A fermentação das amostras foi conduzida e calculada a partir do início da
inoculação, até atingir pH de aproximadamente 4,5 e também com base na verificação da
firmeza do coágulo. Em seguida, realizou-se o resfriamento a 5 °C, seguido de
homogeneização lenta, para quebra do coágulo por meio de agitação manual, de forma
padronizada. Foi então adicionada a polpa de uva (10% v/v), seguindo-se de homogeneização,
envase em garrafas de polietileno (180 mL) e armazenagem refrigerada (5 ºC), até a
realização das análises.
2.5. Avaliação das propriedades tecnológicas

O pH das bebidas fermentadas foi mensurado em potenciômetro digital (modelo
Q400AS, Quimis, Diadema, São Paulo, Brasil) e a acidez foi determinada por titulometria e
expressa em g/100 g de ácido láctico (AOAC, 2005). A suscetibilidade à sinerese foi
determinada pelo método da drenagem (HASSAN et al., 1996). A amostra da bebida
fermentada foi pesada e transferida para um funil contendo papel filtro. O volume de soro
coletado durante 4 h a 5 °C foi pesado e a sinerese foi considerada como sendo a quantidade
de líquido drenado (g) por 100 g de amostra. A capacidade de retenção de água (CRA) foi
avaliada através da centrifugação da amostra de bebida fermentada a 3.500 rpm (2.263 x G)
por 15 minutos a 10 °C (HARTE et al., 2003) em centrífuga refrigerada (marca CIENTEC,
modelo CT-5000R). A capacidade de retenção de água foi calculada através da equação: (%)
CRA = [(1-(peso do sobrenadante/peso da amostra))×100]. A viscosidade aparente foi
mensurada em um reômetro Thermo Haake (modelo VT550, Thermo Haake, Karlsruhe,
Alemanha) com geometria de cilindros concêntricos (MV/MV1), operado manualmente. As
medidas experimentais foram obtidas após o estabelecimento da temperatura de equilíbrio (10
± 1 °C), por meio do banho termostático (Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha), acoplado ao
equipamento. As medidas foram realizadas sob uma taxa de deformação constante de 106 s-1.
A viscosidade aparente foi definida como o valor de viscosidade apresentado após 30
segundos de deformação e os valores foram expressos em centipóise (cP). Todas as análises
foram realizadas em triplicata, após 1 dia de armazenamento refrigerado (5 °C). Para
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comparar os valores de viscosidade aparente das bebidas fermentadas, foram analisadas, sob
as mesmas condições, sete marcas comerciais de iogurtes batidos com polpa de morango,
escolhidas com base na disponibilidade no mercado local e no tempo de fabricação (até 14
dias).
2.6. Avaliação sensorial
Um painel de 50 provadores não treinados, recrutados entre estudantes da
Universidade Federal da Paraíba, Campus de João Pessoa, foi utilizado para a avaliação
sensorial das bebidas fermentadas. Os provadores foram instruídos para avaliar a cor, a
aparência, o aroma, a textura, o sabor e a aceitabilidade global das bebidas fermentadas
elaboradas com leite de cabra, utilizando uma escala hedônica estruturada de 9 pontos (9 =
gostei muitíssimo; 1 = desgostei muitíssimo). Os testes foram conduzidos em cabines
individuais e as bebidas foram servidas geladas (10 ± 1 °C), em copos plásticos de 50 mL,
contendo aproximadamente 20 mL de cada amostra, codificados com números de três dígitos.
A ordem de apresentação das bebidas foi aleatória. Água mineral a temperatura ambiente e
biscoitos de água e sal foram disponibilizados aos provadores para auxiliar na transição entre
as amostras (TRINDADE et al., 2001). Foram realizadas três seções de análise, sendo
servidas no máximo quatro amostras em cada seção. As bebidas fermentadas foram analisadas
após 7 dias de armazenamento refrigerado (5 °C). Antes da realização da análise sensorial,
todas as amostras foram submetidas a análises microbiológicas para a determinação do
número mais provável por mililitro (NMP/mL) de coliformes totais e termotolerantes,
contagem total de bactérias aeróbias mesófilas (UFC/mL) e bolores e leveduras (UFC/mL),
segundo metodologias preconizadas pela American Public Healph Association (APHA,
2001). A aprovação ética foi obtida do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da
Paraíba (Protocolo 383.500/2013) (Anexo A).
2.7. Análise estatística
Os coeficientes de regressão para os termos lineares, quadráticos e de interação foram
determinados utilizando-se regressão linear múltipla (RLM). A significância para cada
coeficiente de regressão foi determinada estatisticamente analisando-se o valor t do erro puro,
obtido das repetições no ponto central deste experimento. A análise de variância (ANOVA)
foi utilizada para validar o modelo. Os coeficientes de regressão foram então utilizados para
gerar as superfícies de resposta. Todos os cálculos e gráficos foram realizados utilizando-se o
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programa Statistica®, versão 5.0 (Statsoft, USA). As diferenças foram consideradas
estatisticamente significativas quando P < 0,05.

3. Resultados e Discussão
3.1. Propriedades tecnológicas
As propriedades tecnológicas de bebidas fermentadas, tais como, pH, acidez,
capacidade de retenção de água, sinerese e viscosidade constituem importantes parâmetros
que influenciam na qualidade do produto (GALLARDO-ESCAMILLA; KELLY;
DELAHUNTY, 2007, RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012). Com base em um
Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), foram avaliados os efeitos das
variáveis independentes (EHS e inulina) sobre as propriedades tecnológicas das bebidas
fermentadas tipo iogurte elaboradas com leite de cabra. As respostas obtidas dos 11
tratamentos propostos (Tabela 2) estão apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3. Avaliação das propriedades tecnológicas das bebidas fermentadas.
Variáveis dependentes (respostas)
Ensaio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pH
4,15 ± 0,02
4,23 ± 0,01
4,18 ± 0,01
4,38 ± 0,00
4,14 ± 0,00
4,27 ± 0,01
4,33 ± 0,00
4,25 ± 0,01
4,19 ± 0,00
4,25 ± 0,01
4,27 ± 0,01

Acidez (g/100 g

Sinerese

CRA

Viscosidade

de ácido láctico)

(g/100 g)

(g/100 g)

aparente (cP)

0,80 ± 0,02
0,71 ± 0,02
0,78 ± 0,02
0,69 ± 0,02
0,77 ± 0,01
0,64 ± 0,01
0,66 ± 0,02
0,69 ± 0,02
0,76 ± 0,01
0,79 ± 0,03
0,72 ± 0,04

48,97 ± 0,20
37,13 ± 1,73
50,42 ± 1,34
32,82 ± 0,46
53,65 ± 0,63
32,99 ± 0,22
44,49 ± 1,44
44,72 ± 1,84
44,41 ± 0,32
43,61 ± 0,72
43,87 ± 0,91

62,39 ± 0,80
88,11 ± 2,49
54,84 ± 2,19
90,12 ± 1,79
54,65 ± 3,41
94,98 ± 0,26
65,64 ± 1,46
71,33 ± 3,02
68,97 ± 4,84
70,72 ± 4,83
68,13 ± 1,61

200,33 ± 7,23
364,67 ± 4,04
196,33 ± 5,13
411,33 ± 10,12
153,00 ± 1,00
460,00 ± 3,00
274,67 ± 2,52
326,00 ± 2,65
257,67 ± 4,04
259,67 ± 4,51
273,67 ± 5,13

Os valores estão expressos como média ± desvio padrão de determinações em triplicata.

Como critério de avaliação para os valores de viscosidade aparente observados no
presente estudo, sete amostras comerciais de iogurtes batidos com polpa de morango foram
avaliadas com relação a este parâmetro (Tabela 4).
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Tabela 4. Viscosidade aparente de iogurtes de marcas comerciais batidos com polpa de
morango.
Viscosidade aparente
(cP)
Iogurte desnatado com polpa de morango marca A
130,7 ± 4,0
Iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango marca B
109,3 ± 0,6
Iogurte integral com polpa de morango e cereais marca C
223,0 ± 1,7
Iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango marca D
282,3 ± 12,5
Iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango marca E
206,7 ± 7,8
Iogurte integral com polpa de morango marca F
123,7 ± 5,0
Iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango marca G
200,0 ± 2,0
Os valores estão expressos como média ± desvio padrão de determinações em triplicata.
Produto/Marca

3.1.1. pH e acidez
Zajsek e Gorsek (2010) estabeleceram que os atributos de acidez (pH e acidez
titulável) são importantes fatores que podem afetar intensamente a qualidade de produtos
fermentados como o iogurte. Gallardo-Escamilla et al. (2007), por meio de uma análise de
componentes principais em bebidas fermentadas elaboradas com soro de leite e
suplementadas com hidrocolóides, observaram que os atributos sabor ácido e “sabor natural
de iogurte” foram estreitamente correlacionados entre si, sugerindo que a acidez é um atributo
característico e esperado em bebidas fermentadas, elaboradas com leite.
As concentrações de extrato hidrossolúvel de soja e inulina utilizadas neste estudo não
exerceram influência (P > 0,05) sobre a acidez e o pH das bebidas fermentadas, não sendo
possível a obtenção de um ajuste linear ou quadrático que descrevesse os efeitos das variáveis
independentes sobre estas respostas. Com relação à inulina, este resultado esta de acordo com
algumas pesquisas onde foi observado que a adição de inulina na elaboração de bebidas
fermentadas tipo iogurte não influenciou no pH e na acidez dos produtos (DELLO
STAFFOLO et al., 2004; RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; GUVEN et al.,
2005). A respeito da utilização de extrato hidrossolúvel de soja na obtenção de derivados
lácteos, Park et al. (2005) elaboraram bebidas fermentadas tipo iogurte produzidas a partir de
misturas de EHS e leite desnatado e observaram que as diferentes proporções leite:soja não
resultaram em diferenças significativas na acidez dos produtos, sendo observadas diferenças
apenas em relação ao tipo de cultura utilizada na fermentação.
No presente estudo, apesar da não influência (P > 0,05) das variáveis independentes
sobre o pH e a acidez das bebidas fermentadas, é possível, por meio de uma análise pontual e
observando a tendência, verificar que os tratamentos contendo as maiores concentrações de
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EHS obtiveram os maiores valores de pH e os menores valores de acidez. De acordo com
Rinaldoni et al. (2012) o efeito tampão das proteínas da soja pode ser responsável pela
obtenção de produtos com menor acidez e pH superior quando comparados a iogurtes de
marcas comerciais elaborados com leite de vaca.
3.1.2. Índice de sinerese

A sinerese, uma propriedade indesejável em bebidas fermentadas tipo iogurte, é o
efeito da liberação natural de líquido da coalhada que compõe o produto (WU; HULBERT;
MOUNT, 2001). O índice de sinerese foi influenciado (P < 0,05) pelo teor de EHS, sendo
observado apenas o efeito linear desta variável. Embora a concentração de inulina, nos níveis
estudados, não tenha influenciado o índice de sinerese (P > 0,05), foi observada a influência
significativa (P < 0,05) da interação entre as variáveis de entrada. Os resultados demonstram
que dentro dos níveis estudados, o aumento da concentração de EHS foi inversamente
proporcional ao índice de sinerese. A interação entre as variáveis independentes também
apresentou uma relação inversa com esta variável resposta.

A influência do EHS e da

interação entre as variáveis independentes sobre o índice de sinerese das bebidas fermentadas
foi explicada por meio de um modelo de regressão ajustado de primeira ordem.
O modelo de regressão ajustado, para o uso com variáveis codificadas, construído para
o índice de sinerese (Y1) está apresentado na Equação 1. Uma indicação gráfica da qualidade
do modelo pode ser observada na Figura 1 (A e B). Um comportamento linear, com
coeficiente de determinação de 0,976, entre os valores preditos e os valores observados para o
índice de sinerese, indicou uma explicação de 97,6% da variação dos dados experimentais
(Figura 1A). A figura dos valores residuais versus valores observados revelou que a pretensão
da aleatoriedade dos valores residuais foi satisfeita (Figura 1B). A partir deste modelo de
regressão, foi gerada a superfície de resposta, na qual, observa-se o decréscimo linear no
índice de sinerese devido ao aumento nas concentrações de EHS e inulina (Figura 2).
Y1 = 43,37 – 7,33X1 – 1,44X1X2

(1)
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Figura 1. Valores preditos versus valores observados para o índice de sinerese (A). Valores
residuais versus valores observados para o índice de sinerese (B).
A

B

Figura 2. Superfície de resposta para o índice de sinerese (g/100 g) das bebidas fermentadas
em função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/100 mL) e inulina (g/100
mL).

Park et al. (2005) observaram que iogurtes elaborados com a mistura de leite bovino e
EHS apresentaram menor índice de sinerese do que iogurtes elaborados apenas com leite,
verificando também que a utilização de proporções iguais de leite e EHS resultou em iogurtes
com os menores índices de sinerese. Harwarker e Kalab (1986) referiram que a microestrutura
do iogurte consiste de cadeias e aglomerados de micelas de caseína e a suscetibilidade a
sinerese está estreitamente relacionada aos espaços entre os aglomerados de moléculas de
caseína. Com base neste resultado, a incorporação de EHS ao substrato é capaz de preencher
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estes espaços entre os aglomerados de caseína do coágulo, reforçando a estrutura do gel e
reduzindo consequentemente o índice de sinerese no produto (PARK et al., 2005).
A inulina apresenta uma alta capacidade de retenção de água, devido a sua estrutura
molecular e sua adição na elaboração de bebidas fermentadas tipo iogurte aumenta o teor de
sólidos totais no produto, podendo reduzir a suscetibilidade a sinerese (RINALDONE;
CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012). No entanto, de acordo com o modelo ajustado obtido, foi
observado apenas o efeito da interação entre as variáveis independentes, demonstrando que
dentro dos níveis estudados, os efeitos linear e quadrático da inulina não foram significativos
(P > 0,05) sobre o índice de sinerese. Em acordo com este resultado, Guven et al. (2005)
observaram que a adição de inulina em iogurtes elaborados com leite de vaca não influenciou
na liberação natural do soro da coalhada do produto.
3.1.3. Capacidade de retenção de água (CRA)

A elevada CRA é uma característica importante em bebidas fermentadas tipo iogurte,
pois os consumidores tendem a rejeitar a presença de exsudados nestes produtos
(RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012). Assim como observado para o índice de
sinerese, os efeitos linear e quadrático da inulina não influenciaram (P > 0,05) a capacidade
de retenção de água das bebidas fermentadas. O efeito da interação entre as variáveis
independentes também não foi observado. A capacidade de retenção de água das bebidas
fermentadas foi influenciada (P < 0,05) apenas pelo teor de extrato hidrossolúvel de soja
(EHS), sendo significativos os efeitos linear e quadrático. O modelo ajustado, para uso com
valores codificados das variáveis independentes, construído para a capacidade de retenção de
água (Y2), está apresentado na Equação 2.
Y2 = 69,42 + 14,75X1 + 3,28X22

(2)

Uma indicação gráfica da qualidade deste modelo pode ser observada na Figura 3 (A e
B). O modelo apresentou um coeficiente de determinação igual a 0,967, explicando 96,7%
dos resultados experimentais, indicando que o mesmo pode ser utilizado para fins preditivos.
A partir deste modelo de regressão foi gerada a superfície de resposta que evidencia a análise
dos efeitos, permitindo a visualização da variação da CRA em função das concentrações das
variáveis independentes, dentro das faixas utilizadas (Figura 4). Foi observada uma relação
positiva dos efeitos linear e quadrático do EHS com a variável resposta, indicando que dentro
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dos limites estabelecidos, o aumento na concentração de EHS conferiu uma maior capacidade
de retenção de água às bebidas fermentadas elaboradas com leite de cabra.
Figura 3. Valores preditos versus valores observados para a CRA (A). Valores residuais
versus valores observados para a CRA (B).
A

B

Figura 4. Superfície de resposta para a capacidade de retenção de água (g/100 g) das bebidas
fermentadas em função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/ 100 mL) e
inulina (g/100 mL).

O aumento na concentração do EHS favoreceu uma maior capacidade de retenção de
água nas bebidas fermentadas e este resultado pode ser explicado pelo maior teor proteico do
extrato hidrossolúvel de soja em relação ao leite caprino utilizado na elaboração das bebidas
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fermentadas. Wu et al. (2001) demonstraram que a capacidade de retenção de água é
relacionada a habilidade das proteínas para reter água dentro da estrutura do iogurte.
3.1.4. Viscosidade aparente

Skriver et al. (1999) sugeriram que taxas de deformação de 22 s-1 para iogurtes
tradicionais e de 100 s-1 para iogurtes batidos, são condições ótimas para mensurar a
viscosidade aparente destes produtos. O EHS e a inulina influenciaram (P < 0,05) na
viscosidade aparente das bebidas fermentadas, onde apenas o efeito linear das variáveis
independentes foi observado. Para representar esta variável resposta (Y3) em função dos
valores codificados das variáveis independentes (EHS e inulina), foi gerado o modelo de
regressão ajustado (R² = 0,953) apresentado na Equação 3, a partir do qual foi gerada a
superfície de resposta (Figura 6). A representação gráfica da qualidade do modelo pode ser
observada na Figura 5 (A e B).
Y3 = 288,85 + 101,69X1 + 14,41X2

(3)

Pode-se observar pelo modelo de regressão ajustado (Equação 3) e pela superfície de
resposta gerada (Figura 6) que as variáveis independentes (EHS e inulina) apresentaram uma
relação positiva com a variável resposta (viscosidade aparente), indicando que os valores de
viscosidade aparente foram maiores com o aumento nas concentrações de EHS e inulina,
sendo que o efeito do extrato hidrossolúvel de soja foi o que mais influenciou nesta variável
resposta.

Figura 5. Valores preditos versus valores observados para a viscosidade aparente (cP) (A).
Valores residuais versus valores observados para a viscosidade aparente (cP) (B).
A

B
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Figura 6. Superfície de resposta para a viscosidade aparente (cP) das bebidas fermentadas em
função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/ 100 mL) e inulina (g/100
mL).

Esta influência positiva do EHS pode ser explicada pela excelente capacidade de
gelificação das proteínas da soja, formando coágulos de característica sólida (ALU’DATT;
ALLI; NAGADI, 2012; DONKOR e al., 2007). Outro fator importante é o maior teor proteico
do EHS, em relação ao leite caprino utilizado. A fortificação proteica é um dos principais
fatores utilizados para melhorar os parâmetros reológicos de bebidas fermentadas elaboradas
com leite, sendo este fato observado em diversas pesquisas (DAMIN et al., 2009, MARTÍNDIANA et al., 2009). Com relação à inulina, o efeito positivo encontrado pode ser justificado
pelo aumento do teor de sólidos totais nas bebidas fermentadas, ocasionado pela sua adição.
Rinaldoni et al. (2012) observaram que o aumento na concentração de inulina em bebidas
fermentadas elaboradas com EHS ocasionou um aumento nos valores de viscosidade
aparente, devido ao aumento no teor de sólidos totais. A inulina atua melhorando a textura por
meio da formação de complexos formados por pontes de hidrogênio com as proteínas do
iogurte e por meio da formação e interação de microcristais que conferem uma textura macia
e cremosa ao iogurte (NINESS, 1999).
Este resultado é importante, pois o coágulo obtido a partir do leite de cabra geralmente
apresenta uma estrutura mais fraca, em comparação ao coágulo obtido do leite de vaca
(HAENLEIN, 2004). Portanto, a substituição parcial do leite de cabra pelo EHS e a adição de
inulina possibilitariam a formação de um coágulo mais firme, melhorando as características
reológicas do produto. Em comparação com os iogurtes de marcas comerciais, batidos com
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polpa de morango, que obtiveram valores de viscosidade aparente entre 109,3 cP e 282,3 cP
(Tabela 4), pode-se concluir que as bebidas fermentadas tipo iogurte, elaboradas no presente
estudo, obtiveram valores de viscosidade aparente semelhantes ou superiores àqueles
encontrados para os iogurtes batidos, elaborados com leite de vaca, disponíveis no mercado.
3.2. Propriedades sensoriais

A avaliação das propriedades sensoriais de produtos alimentícios é um passo crucial
para o desenvolvimento de alimentos atrativos e com boa aceitação (DALEV et al., 2006). É
bem conhecido que a resposta final de um consumidor em relação a um determinado produto
é baseada na percepção dos diferentes atributos que compõe a sua qualidade sensorial e que as
sensações percebidas dependem da intensidade e das interações entre estes atributos
(VILLEGAS et al., 2008). Os resultados obtidos dos 11 tratamentos propostos (Tabela 2) para
as propriedades sensoriais demonstraram que as bebidas fermentadas obtiveram uma boa
aceitação sensorial, destacando-se no atributo textura, no entanto, apresentando aroma e sabor
pouco atrativos (Tabela 5).
Tabela 5. Avaliação das propriedades sensoriais das bebidas fermentadas.
Variáveis dependentes
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aparência

Cor

Textura

Aroma

Sabor

Aceitação
global

6,22 ± 1,54
6,04 ± 1,75
5,92 ± 1,84
6,16 ± 1,75
6,43 ± 1,57
6,77 ± 1,65
6,39 ± 1,41
6,53 ± 1,57
6,14 ± 1,81
5,92 ± 1,74
6,10 ± 1,71

6,16 ± 1,66
5,74 ± 1,77
5,94 ± 1,75
6,14 ± 1,81
6,18 ± 1,84
6,52 ± 1,61
6,22 ± 1,70
6,37 ± 1,67
6,18 ± 2,01
5,90 ± 1,66
5,94 ± 1,80

6,82 ± 1,59
6,60 ± 1,64
6,42 ± 1,58
6,68 ± 1,61
6,56 ± 2,03
7,18 ± 1,61
7,08 ± 1,71
7,08 ± 1,74
6,94 ± 1,43
6,68 ± 1,45
6,64 ± 1,41

4,92 ± 1,70
4,88 ± 1,98
5,10 ± 1,85
5,44 ± 1,69
5,62 ± 2,22
4,90 ± 1,58
5,42 ± 1,96
5,48 ± 2,00
5,02 ± 1,79
5,14 ± 1,70
5,20 ± 1,85

5,46 ± 2,01
4,56 ± 1,99
6,00 ± 2,09
6,26 ± 1,71
5,61 ± 2,33
5,06 ± 2,21
5,35 ± 2,23
5,67 ± 2,43
6,00 ± 1,87
5,62 ± 2,19
5,82 ± 2,25

6,41 ± 1,38
6,03 ± 1,40
6,76 ± 1,32
6,81 ± 1,20
6,65 ± 1,70
5,81 ± 1,75
6,32 ± 1,75
6,92 ± 1,80
6,54 ± 1,52
6,62 ± 1,28
6,70 ± 1,39

Os valores estão expressos como média ± desvio padrão.

A partir dos resultados médios dos tratamentos para cada atributo sensorial avaliado,
procedeu-se a regressão múltipla para a obtenção de um modelo ajustado que descrevesse a
influência das variáveis independentes (EHS e inulina) sobre as propriedades sensoriais das
bebidas fermentadas. Não foi possível a obtenção de um ajuste linear ou quadrático que
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descrevesse o efeito das variáveis independentes sobre os seguintes atributos sensoriais: cor,
aparência, aroma, textura e sabor. No entanto, por meio de uma observação pontual e
observando tendência, pode-se observar que o tratamento com a maior concentração de EHS
obteve a maior média para o atributo textura, demonstrando que os provadores tendem a
preferir iogurtes mais viscosos.
Apenas a aceitação global das bebidas fermentadas foi influenciada (P < 0,05) pelos
teores de EHS e inulina. Para o EHS, os efeitos linear e quadrático foram observados,
enquanto que para a inulina apenas o efeito linear foi observado. O modelo quadrático
ajustado (R² = 0,849), para uso com valores codificados das variáveis independentes, proposto
para representar a aceitação sensorial (Y4) está apresentado na Equação 4. A representação
gráfica da qualidade do modelo pode ser observada na Figura 7 (A e B). A partir deste modelo
de regressão foi gerada a superfície de resposta (Figura 8).
Y4 = 6,64 – 0,19X1 – 0,18X1² + 0,25X2

(4)

Figura 7. Valores preditos versus valores observados para a aceitação sensorial (A). Valores
residuais versus valores observados para a aceitação sensorial (B).
A

B
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Figura 8. Superfície de resposta para a aceitação sensorial das bebidas fermentadas em
função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/100 mL) e inulina (g/100 mL).

Os resultados obtidos demonstraram que o aumento na concentração de inulina foi
correlacionado com a maior aceitação do produto. Rinaldoni et al. (2012) observaram que o
aumento na concentração de inulina em bebidas fermentadas tipo iogurte elaboradas com
EHS, conferiu doçura e cremosidade aos produtos, encontrando a maior aceitação global em
bebidas elaboradas com a concentração de 5 g/100 mL de inulina.
Os efeitos quadrático e linear do EHS demonstraram uma influência negativa na
aceitação global das bebidas fermentadas. De acordo com Park et al. (2005) esta influência
negativa possivelmente está relacionada ao “flavor de feijão cru” da soja, que limita a sua
incorporação em alimentos, nos países ocidentais. No entanto, observando-se a superfície de
resposta para a aceitação global (Figura 8) é possível verificar que os melhores resultados
para a aceitação das bebidas fermentadas foram obtidos utilizando-se concentrações de EHS
entre 20 e 35%, possivelmente devido à contribuição do extrato hidrossolúvel de soja para a
obtenção de produtos com maiores valores de viscosidade aparente.
5. Conclusões
As bebidas fermentadas avaliadas nesta pesquisa são produtos novos, com elevada
qualidade sensorial e nutricional, sendo isentas de conservantes e corantes artificiais e
elaboradas com ingredientes que possuem alegações de propriedades funcionais. Nestes
produtos, as excelentes propriedades nutricionais das proteínas e dos lipídios presentes na soja
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estão combinadas com as propriedades funcionais da inulina, que é um oligossacarídeo,
considerado como um prebiótico natural, tornando estas bebidas fermentadas uma alternativa
para a atual demanda de mercado por alimentos que, além de nutrir, trazem benefícios à
saúde. Além disso, a adição de EHS e inulina em bebidas fermentadas, elaboradas com leite
de cabra mostrou-se viável, em vista das boas propriedades tecnológicas dos produtos obtidos,
superando as limitações tecnológicas do leite caprino. A partir da análise dos modelos
ajustados, obtidos para as variáveis respostas estudadas, pode-se sugerir que bebidas
fermentadas tipo iogurte, elaboradas com leite de cabra, contendo 30% (v/v) de EHS e 4%
(m/v) de inulina, apresentam viabilidade técnica, com propriedades tecnológicas desejáveis e
boa aceitação sensorial, prevalecendo tanto o efeito positivo da inulina sobre a aceitação
sensorial quanto o efeito positivo do EHS sobre as propriedades tecnológicas.

Agradecimentos
Os autores agradecem a Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) pelo suporte financeiro e ao Centro de Ciências Humanas Sociais e
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba pelo fornecimento do leite de cabra.

Referências
ALU’DATT, M. H.; ALLI, I.; NAGADI, M. Preparation, characterization and properties of
whey-soy proteins co-precipitates. Food Chemistry, v. 134, p. 294 -300, 2012.
AOAC. Official methods of analysis. MD, USA: Association of Official Analytical Chemists,
18th ed., 2005.
APHA - AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Compendium of methods for
the microbiological examination of foods. Washington, DC, 2001. 676p.
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n° 37 de
31 de outubro de 2000. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite de Cabra.
Disponível em http://www.agricultura.gov.br.
BEASLEY, S.; TUORILA, H.; SARIS, P. E. J. Fermented soymilk with a monoculture of
lactococcus lactis. International Journal of Food Microbiology, v. 81, p. 159-162, 2003.
CHOU, C. C.; HOU, J. W. Growth of bifidobacteria in soymilk and their survival in the
fermented soymilk drink during storage. International Journal of Food Microbiology, v.
56, p. 113-121, 2000.

64

CRUZ, N. S.; CAPELLAS, M.; JARAMILLO, D. P.; TRUJILLO, A. J.; GUAMIS, B.;
FERRAGUT, V. Soymilk treated by ultra high-pressure homogenization: Acid coagulation
properties and characteristics of a soy-yogurt product. Food Hydrocolloids, v. 23, p. 490496, 2009.
DALEV, D.; BIELECKA, M.; TROSZYNSKA, A.; ZIAJKA, S.; LAMPARSKI, G. Sensory
quality of new probiotic beverages based on cheese whey and soy preparation. Polish
Journal of Food and Nutrition Sciences, v. 15, p. 71-77, 2006.
DAMIN, M. R.; ALCÂNTARA, M. R.; NUNES, A. P.; OLIVEIRA, M. N. Effects of milk
supplementation with skim milk powder, whey protein concentrate and sodium caseinate on
acidification kinetics, rheological properties and structure of nonfat stirred yogurt. LWT –
Food Science and Technology, v. 42, p. 1744-1750, 2009.
DELLO STAFFOLO, M..; BERTOLA, N.; MARTINO, M.; BEVILACQUA, A. Influence of
dietary fiber addition on sensory and rheological properties of yogurt. International Dairy
Journal, v. 14, p. 263-268, 2004.
DENKOVA, Z. R.; MURGOV, I. D. Soy milk yoghurt. Biotechnology and Biotechnology
Equipment, v. 19, p. 193-195, 2005.
DONKOR, O. N.; HENRIKSSON, A.; VASILJEVIC, T.; SHAH, N. P. Rheological
Properties and Sensory Characteristics of Set-Type Soy Yogurt. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, v. 55, p. 9868-9876, 2007.
EISSA, E. A.; BABIKER, E. E.; YAGOUB, A. E. A. Physicochemical, microbiological and
sensory properties of Sudanese yogurt (zabadi) made from goat’s milk. Animal Production
Science, v. 51, p. 53-59, 2011.
FAVARO TRINDADE, C. S.; TERZI, S. C.; TRUGO, L. C.; DELLA MODESTA, R. C.;
COURI, S. Development and sensory evaluation of soymilk based yoghurt. Archivos
Latinoamericanos de Nutricion, v. 51, p. 100-104, 2001.
GALLARDO-ESCAMILLA, F. J.; KELLY, A. L.; DELAHUNTY, C. M. Mouthfeel and
flavor of fermented whey with added hydrocolloids. International Dairy Journal, v. 17, p.
308-315, 2007.
GIBSON, G. R.; ROBERFROID, M. R. Dietary modulation of the human colonic microbial:
Introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition, v. 125, p. 1401-1412, 1995.
GUVEN, M.; YASAR, K.; KARACA, O. B.; HAYALOGLU, A. A. The effect of inulin as a
fat replacer on the quality of set-type low fat yogurt manufacture. International Journal of
Dairy Technology, v. 58, p. 180-184, 2005.
HAENLEIN, G. F. W. Goat milk in human nutrition. Small Ruminant Research, v. 51, p.
155-163, 2004.
HARTE, F.; LUEDECKE, L.; SWANSON, B.; BARBOSA-CÁNOVAS, G.V. Low fat set
yogurt made from milk subjected to combinations of high hydrostatic pressure and thermal
processing. Journal of Dairy Science, v. 86, n. 4, p. 1074-1082, 2003.

65

HARWALKAR, V. R.; KALAB, M.. Susceptibility of yogurt to syneresis. Comparison of
centrifugation and drainage methods. Milchwissenschaft, v. 38, p. 517-522, 1986.
HASSAN, A.N.; FRANK, J.F.; SCHMIDT, K.A.; SHALABI, S.I. Textural proprieties of
yogurt made with encapsulated nonropy lactic cultures. Journal of Dairy Science, v. 79, p.
2098-2103, 1996.
LI, H.; YAN, L.; WANG, J.; ZHANG, Q.; ZHOU, Q.; SUN, T.; CHEN, W.; ZHANG, H.
Fermentation characteristics of six probiotic strains in soymilk. Annals of Microbiology, v.
11, p. 401-409, 2012.
MARTIN-DIANA, A. B.; JANER, C.; PELAEZ, C.; REQUENA, T. Development of a
fermented goat’s milk containing probiotic bacteria. International Dairy Journal, v. 13, p.
827-833, 2003.
MEYER, D.; BAYARRI, S; TÁRREGA, A.; COSTELL, E. Inulin as texture modifier in
dairy products. Food Hydrocolloids, v. 25, p. 1881-1890, 2011.
NINESS, K. R. Inulin and oligofructose: What are they? Journal of Nutrition, v. 129, p.
1402S-1406S, 1999.
OLIVEIRA, R. P. S.; PEREGO, P.; CONVERTI, A.; OLIVEIRA, M. N. The effect of inulin
as a prebiotic on the production of probiotic fibre-enriched fermented Milk. International
Journal of Dairy Technology, v. 62, p. 195-203, 2009.
PARK, D. J.; OH, S.; KU, K. H.; MOK, C.; KIM, S. H.; IMM, J. Characteristics of yogurtlike products prepared from the combination of skim milk and soymilk containing
saccharified-rice solution. International Journal of Food Sciences and Nutrition, v. 56, p.
23- 34, 2005.
PINTHONG, R.; MACRAE, R.; ROTHWELL, J. The development of a soyabased yoghurt.
Part II: sensory evaluation and analysis of volatiles. Journal of Food Technology, v. 15, p.
647 -652, 1980.
RANADHEERA, C. S.; EVANS, C. A.; ADAMS, M. C.; BAINES, S. K. Probiotic viability
and physic-chemical and sensory properties of plain and stirred fruit yogurts made from
goat’s milk. Food Chemistry, v. 135, p. 1411-1418, 2012.
RINALDONI, A. N.; CAMPDERRÓS, M. E.; PADILLA, A. P. Physico-chemical and
sensory properties of yogurt from ultrafiltreted soy milk concentrate added with inulin. LWT
– Food Science and Technology, v. 45, p. 142-147, 2012.
RYSSTAD, G.; ABRAHAMSEN, R. K. Fermentation of goat’s milk by two DL-type mixed
strain starters. Journal of Dairy Research, v. 50, p. 349-356, 1983.
SKRIVER, A.; HOLSTBORG, J.; QVIST, K. B. Relation between sensory texture analysis
and rheological properties of stirred yogurt. Journal of Dairy Research, v. 6, p. 609-618,
1999.

66

STATSOFT INC. Statistica data analysis system version 5.0. Tulsa: Statsoft Inc., 2001.
TRINDADE, C. S. F. Develpoment and sensory evaluation of soymilk based yoghurt.
Archivos Latinoamericanos de Nutricion, v. 51, p. 100-104, 2001.
TSAI, T.; CHU, L.; LEE, C.; PAN.; T. Atherosclerosis-Preventing Activity of Lactic Acid
Bacteria-Fermented Milk-Soymilk Supplemented with Momordica Charantia. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, v. 57, p. 2065 -2071, 2009.
VEGARUD, G. E.; DEVOLD, T. G.; OPHEIM, R.; LOEDING, E.; SVENNING, C.;
ABRAHAMSEN, R. K.; LIEN, S.; LANGSRUD, T. Genetic variants of Norwegian goat’s
milk composition, micellar size and renneting properties. International Dairy Journal, v. 9,
p. 367-368, 1999.
VILLEGAS, B; CARBONELL, I.; COSTELL, E. Colour and viscosity of milk and soybean
vanilla beverages. Instrumental and sensory measurements. Journal of the Science of Food
and Agriculture, v. 88, p. 397-403, 2008.
ZAJSEK, K.; GORSEK, A., Effect of natural starter culture activity on ethanol content in
fermented dairy products. International Journal of Dairy Technology, v. 63, p. 113-118,
2010.
WU, H.; HULBERT, G. J.; MOUNT, J. R. Effects of ultrasound on milk homogenization and
fermentation with yogurt starter. Innovative Food Science & Emerging Technologies, v. 1,
p. 211-218, 2001.

67

ARTIGO II
Elaboração de bebida fermentada funcional tipo iogurte utilizando leite de cabra e
extrato hidrossolúvel de soja (EHS)
Resumo
Neste estudo, foi elaborada uma bebida fermentada tipo iogurte a partir de uma mistura
contendo 70% (v/v) de leite de cabra e 30% (v/v) de extrato hidrossolúvel de soja (EHS),
adicionada de 4 g/100 mL de inulina. Análises físico-químicas, sensoriais, físicas e
microbiológicas foram realizadas para caracterizar o produto e também para avaliar a sua
estabilidade durante 28 dias de armazenamento refrigerado (5 °C). Para comparar os
resultados foi elaborado um iogurte integral de leite de cabra, sem adição de inulina, como
tratamento controle. A utilização do EHS e da inulina na elaboração da bebida fermentada
tipo iogurte mostrou-se favorável com relação as características físicas e físico-químicas do
produto, apresentando maior capacidade de retenção de água, melhores propriedades
reológicas e menor acidificação durante o armazenamento refrigerado. Por outro lado, a
análise sensorial das amostras demonstrou que o tratamento controle foi melhor avaliado
quanto ao aroma, sabor e aceitação global. Na análise microbiológica não foram observadas
diferenças significativas entre os dois tratamentos.
Palavras-chave: Propriedades sensoriais ‧ Propriedades reológicas ‧ Prebiótico ‧ Viabilidade
1. Introdução
O sucesso da indústria de alimentos não depende apenas da certeza de que os
alimentos são seguros para o consumo, mas também da habilidade para inovar e para atender
as tendências de mercado (RICHARDSON, 1996). Atualmente os consumidores têm buscado
alimentos que além dos nutrientes básicos, contenham também compostos que trazem
benefícios adicionais à saúde (EVANGELISTA; GHISELLI; MAUGERI FILHO, 2012).
Neste contexto, diferentes alimentos funcionais vêm sendo desenvolvidos para suprir esta
demanda (RANADHEERA et al., 2012; RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012;
OLIVEIRA et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2009).
O iogurte é um alimento convencional, reconhecido por suas propriedades
nutricionais, que é obtido a partir da coagulação das proteínas do leite pela atividade
simbiótica da cultura mista composta por Streptococcus salivarius subsp. thermophillus e
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (DAMIN et al., 2009). Muitos estudos têm
demonstrado que os benefícios da ingestão do iogurte estão atrelados à viabilidade destas
bactérias ácido-láticas presentes (MENA; ARYANA, 2012), onde, de acordo com a legislação
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brasileira, o mínimo requerido é de 106 UFC/g (BRASIL, 2007). Iogurtes elaborados com
leite de vaca são os mais consumidos, entretanto a utilização do leite de cabra pode ser uma
alternativa interessante para a obtenção de iogurtes com propriedades nutricionais
diferenciadas, com maior digestibilidade, menor alergenicidade e maior teor de ácidos graxos
poli-insaturados (RANADHEERA et al., 2012). No entanto, limitações tecnológicas do leite
de cabra, como a fragilidade do coágulo obtido e a superacidificação resultante da baixa
capacidade tamponante de suas proteínas, dificultam a produção e comercialização de
iogurtes caprinos (HAENLEIN, 2004; MARTIN-DIANA et al., 2003).
Assim como o leite de cabra, a soja é um alimento que contém boas propriedades
nutricionais e seu consumo promove benefícios à saúde (EVANGELISTA; GHISELLI;
MAUGERI FILHO, 2012). A fermentação do extrato hidrossolúvel de soja por bactérias
ácido-láticas tem sido amplamente empregada para a obtenção de bebidas fermentadas,
melhorando suas propriedades sensoriais e nutricionais (PYO; SONG, 2009; LI et al., 2012;
DONKOR et al., 2007a). A incorporação do extrato hidrossolúvel de soja (EHS) na
elaboração de bebidas fermentadas de base láctea tem sido avaliada em alguns estudos,
promovendo uma alternativa de inovação e de melhorias em alguns aspectos de qualidade
(PARK et al., 2005, TSAI et al., 2009; KAUR; MISHRA; KUMAR, 2009).
Prebióticos são componentes alimentares, não digeríveis, que promovem benefícios à
saúde quando ingeridos, contribuindo para o crescimento ou atividade seletiva das bactérias
desejáveis no cólon (CASTRO et al., 2009). Entre os prebióticos mais utilizados na indústria
de derivados lácteos está a inulina, que é um carboidrato de reserva presente em diversas
fontes vegetais (NAIR; KHARB; THOMPKINSON, 2010). Além dos benefícios nutricionais,
a utilização da inulina na elaboração de derivados lácteos está voltada também para as
excelentes propriedades tecnológicas deste frutooligossacarídeo, que pode ser utilizado como
substituto de gordura e de açúcar, promovendo melhorias nas propriedades reológicas e
conferindo doçura aos produtos (MEYER et al., 2011; RINALDONI et al., 2012). Neste
contexto, o objetivo do presente trabalho foi elaborar uma bebida fermentada funcional tipo
iogurte a partir de um substrato de fermentação inovador, contendo uma mistura composta por
leite de cabra e EHS, adicionada de inulina, buscando a obtenção de um produto final com
boa estabilidade durante o armazenamento refrigerado (5 °C) e com boas características de
qualidade sensorial e nutricional.
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2. Material e métodos
2.1. Matérias-primas
O leite de cabra (raça Alpina) integral foi obtido no Setor de Caprinocultura do Centro
de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (Bananeiras,
Paraíba, Brasil). A ordenha foi realizada sob os devidos cuidados higiênicos (BRASIL, 2000)
e o leite foi pasteurizado a 72 °C por 20 segundos e acondicionado em sacos de polietileno de
baixa densidade (1 L) sob refrigeração (5 °C). O extrato hidrossolúvel de soja foi elaborado
de acordo com o procedimento descrito por Li et al. (2012), com modificações. Os grãos de
soja (Yoki Alimentos®, Cambará, Paraná, Brasil) foram pesados, lavados e hidratados,
durante 10 horas, em uma solução de NaHCO3 0,5%. Os grãos hidratados foram misturados
com água a 60 °C, na proporção massa-volume 1:7 (soja:água) e triturados em liquidificador
durante 3 minutos, na potência máxima. O extrato hidrossolúvel de soja foi obtido, em
seguida, por meio de filtração através de um pano de algodão. Para a saborização das bebidas
fermentadas, foi elaborada uma polpa de uva com teor de sólidos solúveis totais corrigido
para 18 °Brix, pela adição de sacarose, utilizando uvas cv. Isabel, maduras, adquiridas no
comércio local.

2.2. Preparação das bebidas fermentadas

Com base em testes prévios foi elaborada uma bebida fermentada tipo iogurte (BF) a
partir de uma mistura contendo 70% (v/v) de leite de cabra e 30% (v/v) de EHS, adicionada
de 4 g/100 mL de inulina. Para comparar os resultados, um tratamento controle (TC) também
foi elaborado utilizando apenas leite de cabra, sem a adição de inulina. A bebida fermentada
tipo iogurte (BF) foi elaborada de acordo com a metodologia descrita por Tsai et al. (2009),
com modificações. O leite de cabra pasteurizado foi adicionado de sacarose (União, Limeira,
Brasil, 10 g/100 mL), sendo posteriormente submetido a tratamento térmico a 90 ºC por 10
minutos. O EHS foi adicionado de sacarose (União, Limeira, Brasil, 10 g/100 mL) e
submetido a tratamento térmico a 95 °C por 15 minutos. Em seguida, o leite caprino e o EHS
foram misturados na proporção adequada e a mistura foi adicionada de inulina (Clariant, São
Paulo, Brasil, 4 g/100 mL), homogeneizada e resfriada a 42 °C para a inoculação.
A cultura láctica termofílica (YF-L903-50U, Christian Hansen®, Valinhos, Minas
Gerais, Brasil), para adição direta (DVS), composta de Streptococcus salivarius subsp.
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thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, foi adicionada a mistura, de
acordo com as recomendações do fabricante (3 mg/100 mL) e em seguida procedeu-se à
fermentação a 42 °C/4 horas. A fermentação foi conduzida e calculada a partir do início da
inoculação, até atingir pH de aproximadamente 4,5 e também com base na verificação da
firmeza do coágulo. Em seguida, realizou-se o resfriamento a 5 °C, seguido de
homogeneização lenta, para quebra do coágulo por meio de agitação manual, de forma
padronizada. Posteriormente foi adicionada a polpa de uva (10% v/v), seguindo-se de
homogeneização, envase em garrafas plásticas de polietileno de alta densidade (180 mL) e
armazenagem refrigerada (5 ºC), até a realização das análises. O tratamento controle (TC) foi
elaborado sob as mesmas condições, entretanto, utilizando apenas leite de cabra (100% v/v),
adicionado de polpa de uva (10% v/v) e sem a adição de inulina.
2.3. Avaliação físico-química
2.3.1. Caracterização físico-química das matérias-primas
A composição físico-química do leite caprino e do EHS foi determinada analisando-se
os teores de sólidos totais, proteína total, gordura, lactose (apenas no leite), matéria mineral e
cálcio. O pH, mensurado em potenciômetro digital (modelo Q400AS, Quimis, Diadema, São
Paulo, Brasil), a acidez titulável e a densidade (apenas no leite) também foram analisados.
Todas as análises foram realizadas segundo metodologias preconizadas pela Association of
Official Analytical Chemists methods (AOAC, 2005).
2.3.2. Composição físico-química das bebidas fermentadas

Após 1 dia de armazenamento a 5 °C as bebidas fermentadas foram submetidas as
seguintes análises: teor de sólidos totais, por secagem em estufa a 105 °C por 3 horas até a
obtenção de peso constante; teor de matéria mineral, pelo método gravimétrico de incineração
em mufla a 550 °C; teor de cálcio, por titulação com EDTA; teor de proteína, utilizando o
método Micro-Kjeldahl; teor de gordura, pelo método de Gerber e teor de lactose, pelo
método de Fehling. Todas as análises foram realizadas em triplicata segundo recomendações
da Association of Official Analytical Chemists methods (AOAC, 2005).
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2.4. Análise sensorial das bebidas fermentadas

Um painel de 50 provadores não treinados, recrutados entre estudantes da
Universidade Federal da Paraíba, Campus de João Pessoa, foi utilizado para a avaliação
sensorial das bebidas fermentadas. Os provadores foram instruídos para avaliar a cor, a
aparência, o aroma, a textura, o sabor e a aceitabilidade global das amostras, utilizando uma
escala hedônica estruturada de 9 pontos (9 = gostei muitíssimo; 1 = desgostei muitíssimo). Os
testes foram conduzidos em cabines individuais e as bebidas foram servidas geladas (10 ± 1
°C), em copos plásticos de 50 mL, codificados com números de três dígitos. As amostras
foram servidas simultaneamente e a ordem de apresentação foi aleatória. Água mineral a
temperatura ambiente e biscoitos de água e sal foram disponibilizados aos provadores para
auxiliar na transição entre as amostras (TRINDADE et al., 2001). A análise sensorial foi
realizada após 7 dias de armazenamento refrigerado (5 °C). Antes da realização da análise
sensorial, as amostras foram submetidas a análises microbiológicas para a determinação do
número mais provável por mililitro (NMP/mL) de coliformes totais e termotolerantes,
contagem de Staphylococcus coagulase positiva (UFC/mL) e detecção de Salmonella ssp,
segundo metodologias preconizadas pela American Public Healph Association (APHA,
2001). A aprovação ética foi obtida do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da
Paraíba (Protocolo 383.500/2013) (Anexo A).

2.5. Estabilidade durante o armazenamento refrigerado
A estabilidade das bebidas fermentadas foi avaliada nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 de
armazenagem refrigerada (5 °C). Análises físico-químicas (pH e acidez), físicas (sinerese,
capacidade de retenção de água (CRA) e caracterização reológica) e microbiológicas foram
realizadas.
2.5.1. pH, acidez, sinerese e CRA
O pH das bebidas fermentadas foi mensurado em potenciômetro digital (modelo
Q400AS, Quimis, Diadema, São Paulo, Brasil). Acidez foi determinada por titulometria e
expressa em g/100 g de ácido láctico. A suscetibilidade à sinerese foi determinada pelo
método da drenagem (HASSAN et al., 1996). Cada amostra de bebida fermentada foi pesada
e transferida para um funil contendo papel filtro. O volume de soro coletado durante 4 h a 5
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°C foi pesado e a sinerese foi considerada como sendo a quantidade de líquido drenado (g)
por 100 g de amostra. A capacidade de retenção de água foi avaliada através da centrifugação
das amostras a 3.500 rpm (2.263 x G) por 15 minutos a 10 °C (HARTE et al., 2003) em
centrífuga refrigerada (marca CIENTEC, modelo CT-5000R). A capacidade de retenção de
água foi calculada através da equação: (%) CRA = [(1-(peso do sobrenadante/peso da
amostra))×100].
2.5.2. Caracterização reológica
O comportamento reológico das bebidas fermentadas foi determinado utilizando um
reômetro Thermo Haake (modelo VT550, Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha) com
geometria de cilindros concêntricos (MV/MV1). As medidas experimentais foram obtidas
após o estabelecimento da temperatura de equilíbrio da amostra (10 ± 1 °C), por meio de um
banho termostático (Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha), acoplado ao equipamento. Para o
controle do processo e registro das medidas efetuadas utilizou-se o software Rheowin Pro Job
Manager, que comanda as operações do sistema. Os reogramas foram obtidos medindo-se os
valores da tensão de cisalhamento através da variação da taxa de deformação de 1 a 600 s -1
(curva ascendente) e de 600 a 1 s-1 (curva descendente), dentro de um intervalo de 300
segundos para cada curva. Os valores da tensão de cisalhamento foram coletados a cada 10
segundos, obtendo-se 30 pontos de taxa de deformação para cada curva. As medidas foram
realizadas em duplicata para cada amostra. A modelagem dos dados experimentais foi feita
pelo ajuste dos dados aos modelos de Ostwald-de-Waelle (K‧n), Herschel-Bulkley (


K‧n), Casson (

‧() ) e Mizrahi-Berk (

‧()

), estimando-

se os parâmetros com o auxílio do software Statistica 5.0 (Statsoft, USA), onde:é a tensão
de cisalhamento (Pa); é a tensão limite de escoamento (Pa);  é a taxa de deformação (s-1); n
é o índice de comportamento do fluido (adimensional); K é o índice de consistência (Pa‧sn);
KOC é a tensão limite de escoamento de Casson (Pa1/2); KC é a viscosidade plástica de Casson
(Pa1/2‧s1/2); KOM é a raiz quadrada da tensão limite de escoamento (Pa1/2) e KM é o índice de
consistência (Pa1/2‧sn).
A modelagem reológica foi realizada a partir dos reogramas (curvas ascendentes) das
amostras, obtidos após 1 dia de armazenagem refrigerada (5 °C). O modelo de Ostwald-de-
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Waelle (Lei da potência) foi adotado para descrever o comportamento reológico das bebidas
fermentadas durante o período de armazenamento (1, 7, 14, 21 e 28 dias).
2.5.3. Avaliação microbiológica
As contagens do número de células viáveis de bactérias ácido-láticas foram realizadas
semanalmente durante o período de armazenamento refrigerado (5 °C). A enumeração de
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus foi realizada utilizando-se o meio ágar MRS
acidificado (pH = 5,4), com inoculação em profundidade, seguindo-se de incubação das
placas de petri de forma invertida em jarras contendo gerador de anaerobiose (Anaerobac,
Probac, São Paulo, Brasil) a 37 ºC por 72 horas. A população de Streptococcus salivarius
subsp. thermophillus foi determinada utilizando-se ágar M17, seguido de inoculação em
profundidade e incubação das placas de petri de forma invertida em aerobiose a 35 ºC por 48
horas e em anaerobiose por 72 horas. A qualidade microbiológica das bebidas fermentadas
também foi avaliada durante o armazenamento para a determinação do número mais provável
por mililitro (NMP/mL) de coliformes totais e termotolerantes, contagem de Staphylococcus
coagulase positiva (UFC/mL) e detecção de Salmonella ssp. As determinações de todos os
parâmetros microbiológicos seguiram metodologias recomendadas pela American Public
Health Association (APHA, 2001).
2.6. Análise estatística
Os dados foram analisados por meio de uma análise de variância (ANOVA) de um
fator (teste-F), utilizando o software Statistica 5.0 (Statsoft, USA). As médias foram
comparadas utilizando-se o teste de Tukey ao nível de significância de 5%.
3. Resultados e discussão
3.1. Avaliação físico-química

3.1.1. Caracterização físico-química das matérias-primas

Em comparação ao extrato hidrossolúvel de soja, o leite de cabra apresentou um
menor teor proteico e maiores teores de sólidos totais, gordura, matéria mineral e cálcio
(Tabela 1). Os resultados obtidos da caracterização físico-química do leite de cabra foram
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similares àqueles encontrados por Gomes et al. (2013) e Sant’Ana et al. (2013) em leite de
cabras da raça Alpina. A densidade e a acidez do leite de cabra, assim como seus teores de
lactose, gordura, proteína total e matéria mineral estão em conformidade com o regulamento
técnico brasileiro de identidade e qualidade do leite caprino (BRASIL, 2000). A composição
do EHS é dependente da variedade dos grãos de soja e das condições utilizadas no
processamento (MALAKI NIK et al., 2009), entretanto, a composição típica é de
aproximadamente 3,6% de proteína, 2% de gordura, 2,9% de carboidratos e 0,5% de matéria
mineral (LIU, 1997). Rekha e Vijayalakshmi (2008) elaboraram EHS utilizando a proporção
soja-água de 1:6, encontrando valores médios de 2,3% de gordura, 0,5% de matéria mineral e
4,4% de proteína. Estes valores são próximos aos encontrados no presente estudo, onde o
EHS foi elaborado utilizando uma proporção soja-água de 1:7.

Tabela 1. Valores médios e desvios padrão dos parâmetros físico-químicos do leite caprino e
do EHS.
Variáveis
Sólidos totais (g/100g)
Proteína (g/100g)
Gordura (g/100g)
Matéria mineral (g/100g)
Lactose (g/100g)
Cálcio (mg/100g)
Acidez (g/100 g)
pH
Densidade (g/cm³)

Leite caprino
10,29a ± 0,08
2,97b ± 0,31
2,90a ± 0,10
0,80a ± 0,01
4,44 ± 0,09
145,61a ± 0,51
0,14a ± 0,01
6,81a ± 0,01
1,032 ± 0,00

EHS
7,91b ± 0,04
3,50a ± 0,11
2,46b ± 0,03
0,32b ± 0,00
N/A*
39,36b ± 0,02
0,13a ± 0,02
6,77a ± 0,03
N/A*

* N/A: não analisado.
a, b
Letras distintas minúsculas sobrescritas na mesma linha indicam diferença pelo teste de Tukey a 5%.

3.1.2. Composição físico-química das bebidas fermentadas
A composição físico-química de bebidas fermentadas elaboradas com leite pode
mostrar grandes variações, dependendo do tipo e da quantidade dos ingredientes utilizados na
produção (BASSI et al., 2012). A bebida fermentada tipo iogurte elaborada com EHS e
inulina (BF) apresentou os maiores teores de sólidos totais e proteína, enquanto que o
tratamento controle (TC) caracterizou-se por maiores teores de matéria mineral, lactose e
cálcio (Tabela 2). De acordo com Rinaldoni et al. (2012) bebidas fermentadas tipo iogurte
devem apresentar um teor de sólidos totais mínimo de 12 a 15 g/100 g para a obtenção de
produtos fermentados com viscosidade e textura adequadas. Os maiores teores de proteína e
sólidos totais encontrados em BF representam um importante papel nas propriedades
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tecnológicas do produto, uma vez que estes parâmetros físico-químicos são importantes
fatores para a obtenção de melhores propriedades reológicas em bebidas fermentadas
(RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; DAMIN et al., 2009; OLIVEIRA et al.,
2009). Os maiores teores de sólidos totais e proteína de BF podem ser explicados pela adição
de inulina e pelo maior teor proteico do EHS em relação ao leite caprino utilizado,
respectivamente. O leite de cabra apresentou maiores teores de matéria mineral e cálcio em
relação ao EHS, sendo consequentemente, verificados maiores teores destes parâmetros
físico-químicos no tratamento controle (TC). O teor de gordura não diferiu (P > 0,05) entre as
amostras, e de acordo com o regulamento técnico brasileiro de identidade e qualidade de leites
fermentados, os produtos obtidos neste estudo podem ser considerados como parcialmente
desnatados, apresentando teores de gordura dentro da faixa de 0,5 a 3,0% (BRASIL, 2007).

Tabela 2. Composição físico-química das bebidas fermentadas (média ± desvio padrão).
Variáveis
Sólidos totais (g/100g)
Proteína (g/100g)
Gordura (g/100g)
Matéria mineral (g/100g)
Lactose (g/100g)
Cálcio (mg/100g)

Bebidas fermentadas
BF
17,98a ± 0,05
3,15a ± 0,20
2,57a ± 0,21
0,63b ± 0,01
4,64b ± 0,12
84,00b ± 4,00

TC
16,23b ± 0,42
2,31b ± 0,35
2,83a ± 0,21
0,76a ± 0,01
5,97a ± 0,26
122,67a ± 2,31

*BF: Bebida fermentada funcional tipo iogurte; TC: Tratamento controle.
a, b
Letras distintas minúsculas sobrescritas em uma linha indicam diferença entre os tratamentos pelo teste de
Tukey a 5%.

3.2. Análise sensorial
Os resultados da análise sensorial demonstraram que as duas amostras de bebida
fermentada tipo iogurte diferiram (P < 0,05) quanto ao aroma, sabor e aceitação global
(Tabela 3). As menores notas para estes três atributos sensoriais foram observadas no
tratamento contendo EHS e inulina (BF). Este resultado pode ser uma consequência do
“flavor de feijão cru” da soja, ainda presente na bebida fermentada tipo iogurte (PARK et al.,
2005). Outro fator importante que pode ter influenciado neste resultado é a diferença na
acidez entre as amostras, já que bebidas fermentadas elaboradas a partir de EHS tendem a ter
atributos de acidez menos intensos em relação às bebidas fermentadas elaboradas apenas com
leite (RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012).

76

Tabela 3. Resultados da análise sensorial das bebidas fermentadas tipo iogurte, realizada após
7 dias de armazenamento refrigerado (5 °C) (média ± desvio padrão).
Atributo
Cor
Aparência
Aroma
Textura
Sabor
Aceitação global

Bebidas fermentadas
BF
6,51a ± 1,54
6,73a ± 1,45
5,78b ± 1,96
6,92a ± 1,91
5,62b ± 2,38
6,19b ± 1,90

TC
6,65a ± 1,65
6,62a ± 1,40
7,24a ± 1,40
7,05a ± 1,56
7,43a ± 1,95
7,38a ± 1,46

*BF: Bebida fermentada funcional tipo iogurte; TC: Tratamento controle.
a, b
Letras distintas minúsculas sobrescritas em uma linha indicam diferença entre os tratamentos pelo teste de
Tukey a 5%.

3.2. Estabilidade durante o armazenamento
3.2.1. pH, acidez, sinerese e CRA
A suscetibilidade à sinerese é uma propriedade indesejável em iogurtes, sendo
caracterizada pela expulsão natural do soro da coalhada do produto (RANADHERA et al.,
2012; ARYANA; McGREW, 2007). O índice de sinerese das amostras de bebidas
fermentadas (BF e TC) não apresentou variação (P > 0,05) durante o armazenamento
refrigerado (5 °C) (Tabela 4). Este comportamento também foi observado por Guven et al.
(2005) em amostras de iogurtes suplementados com inulina e por Aryana e McGrew (2007)
em iogurtes sem suplementação. O tratamento controle (TC) apresentou um resultado similar
para a capacidade de retenção de água (CRA) onde foi observada uma tendência a
estabilidade durante o período armazenamento, no entanto, o tratamento BF apresentou um
aumento da CRA na primeira semana, seguido por um decréscimo a partir da terceira semana.
Foram observadas diferenças significativas (P < 0,05) entre as amostras com relação
ao índice de sinerese e a CRA, onde a bebida fermentada tipo iogurte, contendo EHS e inulina
(BF), obteve menores valores para o índice de sinerese e maiores valores para a CRA em
relação ao tratamento elaborado apenas com leite de cabra (TC). Estas diferenças encontradas
entre as amostras podem ser explicadas pela adição de inulina na elaboração de BF, uma vez
que este ingrediente prebiótico, em meio aquoso, é capaz de formar uma estrutura composta
por redes tridimensionais de partículas microcristalinas, que imobilizam grandes quantidades
de água para manter sua estabilidade física (FRANCK, 2002). Além disso, a inulina é capaz
de formar pontes de hidrogênio com as proteínas do iogurte, fortalecendo a estrutura do
coágulo, podendo contribuir com a redução do índice de sinerese (RINALDONE;
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CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; ARYANA e McGREW, 2007). Outro fator importante a
ser considerado é o maior teor proteico do EHS em relação ao leite caprino utilizado, assim
como a excelente capacidade de gelificação das proteínas da soja que são capazes de formar
géis de característica semi-sólida (DONKOR et al., 2007a). Park et al. (2005) observaram que
a substituição parcial do leite de vaca pelo EHS na elaboração de bebidas fermentadas tipo
iogurte promoveu a redução do índice de sinerese no produto.
Tabela 4. Valores médios e desvios padrão para as variáveis índice de sinerese, CRA, pH e
acidez titulável durante o armazenamento das amostras BF e TC.
Variáveis

Sinerese (g/100 g)

CRA (g/100 g)

pH

Acidez (g/100 g de
ácido láctico)

Dias de
armazenamento
1
7
14
21
28
1
7
14
21
28
1
7
14
21
28
1
7
14
21
28

Bebidas Fermentadas
BF
TC
aB
35,87 ± 1,42
47,89aA ± 0,63
36,21aB ± 1,93
48,48aA ± 2,00
35,14aB ± 0,08
49,34aA ± 0,63
37,41aB ± 1,99
50,94aA ± 0,52
36,89aB ± 0,57
49,23aA ± 0,60
89,86bA ± 0,62
56,01abB ± 1,06
92,07aA ± 0,36
56,71aB ± 0,59
90,88abA ± 0,41
54,66abB ± 2,12
86,29cA ± 1,03
54,23abB ± 0,67
86,38cA ± 1,13
52,62bB ± 1,44
4,29aA ± 0,01
4,27aA ± 0,04
4,28aA ± 0,01
4,23abB± 0,01
4,25bA ± 0,00
4,20bB ± 0,00
4,19cA ± 0,01
4,20bA ± 0,01
4,18cA ± 0,01
4,13cB ± 0,01
0,70aB ± 0,05
0,78cA ± 0,02
0,69aB ± 0,01
0,87bA ± 0,02
0,72aB ± 0,02
0,86bA ± 0,02
0,72aB ± 0,03
0,86bA ± 0,01
0,75aB ± 0,03
0,91aA ± 0,01

*BF: Bebida fermentada funcional; TC: Tratamento controle.
a, b, c

Diferentes letras minúsculas sobrescritas em uma coluna indicam diferença significativa (p<0,05)
entre os valores obtidos para cada tratamento durante o armazenamento por 28 dias.
A, B
Dentro de uma linha, letras maiúsculas diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) entre
os tratamentos BF e TC.

A acidificação das amostras foi observada durante o armazenamento refrigerado,
verificando-se maiores valores de acidez titulável e menores valores de pH ao final da vida de
prateleira. A acidificação pós-fermentação é um dos principais problemas em iogurtes e
produtos similares, sendo que entre os dois microrganismos utilizados na fermentação L.
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bulgaricus é geralmente o principal responsável por esta produção excessiva de ácido láctico
durante

o

armazenamento

(KAILASAPATHY

et

al.,

2008;

HUTKINS,

2006;

RANADHEERA et al., 2012). Uma menor acidificação foi observada em BF, apresentando
maiores valores de pH e menores valores de acidez titulável em relação ao tratamento
controle, após 28 dias de armazenamento. Esta menor acidificação pode ser explicada pela
capacidade tamponante das proteínas da soja, que permite a obtenção de produtos
fermentados com atributos de acidez menos intensos (RINALDONE; CAMPDERRÓS;
PADILLA, 2012). Ao contrário das proteínas da soja, as proteínas presentes no leite de cabra
apresentam uma baixa capacidade tamponante, que facilita a superacidificação durante o
armazenamento (MARTÍN-DIANA et al., 2003).
3.2.2. Caracterização reológica
Os parâmetros dos modelos reológicos e os coeficientes de determinação (R²) estão
apresentados na Tabela 5. As curvas de escoamento das bebidas fermentadas demonstraram
um comportamento não linear, característico de fluidos não Newtonianos (Figura 1). Os
modelos de Herschel-Bulkley e de Mizrahi-Berk apresentaram bons coeficientes de
determinação para as amostras, no entanto, forneceram valores negativos para os parâmetros
que representam a tensão limite de escoamento ( e KOM), o que não possui significado
físico, sugerindo desta forma, que ambos os modelos não são adequados para representar o
comportamento reológico das amostras. Este valor negativos de  também foi observado por
outros autores que analisaram as propriedades reológicas de bebidas lácteas fermentadas
utilizando o modelo de Herschel-Bulkley (PENNA; SIVIERI; OLIVEIRA, 2001; OLIVEIRA
et al., 2002). O modelo de Casson não apresentou este problema, fornecendo valores positivos
para a tensão limite de escoamento, no entanto, os dados se ajustaram de forma mais
satisfatória ao modelo de Ostwald-de-Waelle (lei da potência), apresentando melhores
coeficientes de determinação. Deste modo, o modelo de Ostwald-de-Waelle foi adotado para
descrever o comportamento reológico das amostras durante o armazenamento (Tabela 5). O
modelo da lei da potência geralmente ajusta-se de forma satisfatória aos reogramas obtidos a
partir de amostras de bebidas fermentadas tipo iogurte (JUMAH; SHAKER; ABU-JDAYIL,
2001; RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; APORTELA-PALACIOS; SOSAMORALES; VÉLEZ-RUIZ, 2005; PARK et al., 2005).
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Tabela 5. Modelagem reológica das bebidas fermentadas, realizada a partir dos dados
experimentais (curvas ascendentes) coletados após 1 dia de armazenamento refrigerado a 5
°C.
Tratamento
BF
TC

Ostwald-de-Waelle: K
n
R²
K (Pa.sn)
9,641
0,307
0,865
4,441
0,374
0,918
n

Casson: 
BF
TC

4,572
3,340

0,158
0,154

‧ 
R²
0,734
0,827

Modelo
Herschel-Bulkley:  
n
 (Pa) K (Pa.sn)
-63,853
59,112
0,129
-20,563
16,464
0,223
Mizrahi-Berk: 
-17,864
-12,718

19,763
13,498

K
R²
0,902
0,941
‧

n
0,044
0,059



R²
0,920
0,943

O índice de comportamento do fluido é considerado uma medida do desvio do
comportamento Newtoniano e valores menores do que 1 indicam um comportamento
pseudoplástico (BENEZECH; MAINGONNAT, 1994; PARK et al., 2005). As bebidas
fermentadas estudadas comportaram-se como fluidos pseudoplásticos nas curvas ascendentes
(Tabela 5 e Figura 1). Estudos reológicos em iogurtes e em bebidas fermentadas elaboradas
com EHS têm demonstrado que estes produtos caracterizam-se como fluidos pseudoplásticos,
apresentando o efeito “shear-thinning” durante o cisalhamento, que resulta na redução dos
valores de viscosidade aparente em função do aumento da taxa de deformação (APORTELAPALACIOS; SOSA-MORALES; VÉLEZ-RUIZ, 2005; RINALDONE; CAMPDERRÓS;
PADILLA, 2012; OLIVEIRA et al., 2002; GAUCHE et al., 2009; DONKOR et al., 2007a).
Segundo Horne (1998), a diminuição dos valores de viscosidade aparente com o aumento da
taxa de deformação pode ser resultado da destruição das interações entre as moléculas que
compõe o coágulo. Na Figura 1 pode ser observada a presença de alguns picos nas curvas
ascendentes. Este comportamento possivelmente deve-se a presença de grânulos nas amostras,
formados a partir da agregação das proteínas do soro com as partículas de caseína (SODINI et
al., 2005).
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Figura 1. Curvas de escoamento (ascendentes) da tensão de cisalhamento em função da taxa
de deformação para BF e TC nos diferentes tempos de armazenagem refrigerada.

O comportamento tixotrópico foi verificado em ambas as amostras, observando-se o
efeito de histerese, caracterizado pela área entre as curvas ascendentes e descendentes (Figura
2). Este resultado em bebidas fermentadas elaboradas com leite ou EHS deve-se a ruptura da
estrutura do produto, resultante do cisalhamento (RINALDONE; CAMPDERRÓS;
PADILLA, 2012; PENNA; SIVIERI; OLIVEIRA, 2001). As curvas descendentes
caracterizaram-se pela redução do índice de consistência e pela mudança no índice de
comportamento de escoamento das bebidas fermentadas, onde as amostras apresentaram um
comportamento dilatante (n > 1) (Tabela 5). Este resultado também foi observado por Penna
et al. (2001) em bebidas lácteas fermentadas de marcas comerciais.
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Figura 2. Comportamento tixotrópico: Efeito de histerese entre as curvas ascendentes e
descendentes.

O bom ajuste do modelo de Ostwald-de-Waelle aos dados experimentais pode ser
observado pelos elevados coeficientes de determinação (R²) obtidos (Tabela 5). A partir da
utilização deste modelo foi possível analisar os parâmetros reológicos, índice de consistência
(K) e índice de comportamento do fluido (n), para as curvas ascendentes e descendentes
durante o armazenamento refrigerado.
A bebida fermentada contendo EHS e inulina (BF) obteve maiores valores do índice
de consistência (K) e menores valores do índice de comportamento do fluido (n) em relação ao
tratamento elaborado apenas com leite de cabra (TC) (Tabela 6). Este resultado pode ser
explicado pelos maiores teores de sólidos totais e de proteínas de BF, que são fatores
relacionados à melhora das propriedades reológicas de bebidas fermentadas elaboradas com
leite ou com EHS (RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; JUMAH; SHAKER;
ABU-JDAYIL, 2001). O índice de consistência e o índice de comportamento do fluido de BF
não apresentaram variação (P > 0,05) durante o período de armazenamento, para as curvas
ascendente e descendente. Com relação ao tratamento controle (TC), estes parâmetros
também apresentaram uma tendência a estabilização durante o armazenamento refrigerado.
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Tabela 6. Parâmetros reológicos das bebidas fermentadas obtidos pelo modelo da lei da de
potência.

Tempo
Dia 1
Dia 7
Dia 14
Dia 21
Dia 28

Amostra
BF
TC
BF
TC
BF
TC
BF
TC
BF
TC

Ostwald-de-Waelle: Kn
Curvas ascendentes
Curvas descendentes
n
R²
n
R²
n
K(Pa.s )
K(Pa.sn)
aA
bA
aA
bA
9,641
0,307
0,865
0,045
1,116
0,984
4,441bA
0,374aA 0,918
0,012bAB
1,260aAB
0,993
9,734aA
0,305bA 0,877
0,043aA
1,128bA
0,985
bA
aA
bAB
aAB
3,037
0,424
0,896
0,010
1,298
0,997
8,973aA
0,306 bA 0,903
0,074aA
1,055bA
0,978
bA
aA
bA
aB
4,215
0,385
0,928
0,015
1,237
0,996
9,496aA
0,315 bA 0,897
0,036aA
1,158bA
0,983
bA
aA
bB
aA
3,137
0,416
0,891
0,007
1,332
0,997
7,266aA
0,353bA 0,912
0,040aA
1,139bA
0,985
bA
aA
bB
aA
2,828
0,434
0,908
0,008
1,325
0,997

*BF: Bebida fermentada funcional; TC: Tratamento controle.
a, b, c

Diferentes letras minúsculas sobrescritas em uma coluna indicam diferença significativa entre os
tratamentos BF e TC (p<0,05)
A, B
Diferentes letras maiúsculas sobrescritas em uma coluna indicam diferença significativa (p<0,05)
entre os valores obtidos para cada tratamento durante o armazenamento por 28 dias.

3.2.3. Avaliação microbiológica
O número de células viáveis das bactérias ácido-láticas utilizadas na elaboração das
bebidas fermentadas (BF e TC) permaneceu acima de 8 log UFC/mL durante todo o período
de armazenamento, para ambas as amostras (Figuras 3 e 4). Estas contagens estão de acordo
com o padrão estabelecido pelo regulamento técnico brasileiro de identidade e qualidade de
leites fermentados, que recomenda um mínimo de 6 log UFC/mL de bactérias ácido-láticas
viáveis em iogurtes, durante toda a vida útil (BRASIL, 2007). As contagens de S.
thermophilus e L. delbrueckii subsp. bulgaricus não demonstraram diferenças significativas
(P > 0,05) entre as amostras, indicando que a substituição parcial do leite caprino pelo EHS e
a adição de inulina, não exerceram influência sobre a viabilidade das bactérias ácido-láticas.
Oliveira et al. (2009) analisaram o efeito da adição de diferentes concentrações de inulina (0,
1, 2 e 4 g/100 g) sobre o crescimento da cultura mista composta por S. thermophilus e L.
delbrueckii subsp. bulgaricus em leites fermentados e observaram que este ingrediente
prebiótico não exerceu influência (P > 0,05) sobre a viabilidade de S. thermophilus, enquanto
que a viabilidade de L. delbrueckii subsp. bulgaricus foi influenciada (P < 0,05), verificandose maiores contagens a partir da utilização de 4 g/100 g de inulina. Na Figura 5 pode-se
observar que os valores médios das contagens de L. delbrueckii subsp. bulgaricus foram
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superiores no tratamento contendo 4 g/100 mL de inulina (BF), no entanto, estas diferenças
não foram significativas a um nível de 5%.
Durante o armazenamento observou-se que os valores médios das contagens de L.
delbrueckii subsp. bulgaricus, para ambas as amostras, foram superiores aos de S.
thermophilus. No entanto, foi observada uma diferença significativa (P < 0,05) apenas em BF
após sete dias de armazenamento refrigerado. Ranadheera et al. (2012) elaboraram iogurtes
caprinos batidos com suco de fruta e também observaram uma maior viabilidade das cepas de
L. delbrueckii subsp. bulgaricus em comparação a Streptococcus thermophilus, durante duas
semanas de armazenamento refrigerado.
Figura 3. Contagens do número de células viáveis de S. thermophlilus (log UFC/mL) durante
o período de armazenamento a 5 °C.

As populações de S. thermophilus de L. delbrueckii subsp. bulgaricus permaneceram
estáveis em ambas as amostras, durante o armazenamento refrigerado. Em um estudo prévio,
Donkor et al. (2007b) verificaram a atividade de α-galactosidase em cepas de S. thermophilus
e L. delbrueckii subsp. bulgaricus, na presença de oligossacarídeos. Portanto, pode-se supor
os oligossacarídeos presentes no EHS e no leite caprino, associados a esta atividade de αgalactosidase destas bactérias, podem ser os responsáveis pela estabilidade destas cepas
durante o armazenamento. Donkor et al. (2007a) elaboraram “iogurtes” utilizando EHS,

84

suplementados com 2% de inulina e observaram que, durante um período de armazenamento
refrigerado de 28 dias, as contagens de S. thermophilus e L. delbrueckii subsp. bulgaricus
apresentaram um aumento significativo (P < 0,05) na primeira semana, seguido por um
período de estabilidade até o final da estocagem. Martín-Diana et al. (2003) analisaram
amostras de leites fermentados elaborados com leite de cabra e verificaram que durante 21
dias de armazenamento refrigerado não foram observadas variações na viabilidade de S.
thermophilus, apresentando contagens de 7 – 8 × 108 UFC/g.
Figura 4. Contagens de L. delbrueckii subsp. bulgaricus (log UFC/mL) durante o período de
armazenamento refrigerado 5 °C.

Com relação à qualidade microbiológica, foi observada a ausência de Salmonella sp e
baixas contagens de Staphylococcus coagulase positiva (UFC/mL) durante a vida útil das
bebidas fermentadas. Em ambas as amostras, foi verificado também que o número mais
provável de coliformes totais e termotolerantes por mililitro (NMP/mL) apresentou valores
menores do que 3 durante todo o armazenamento refrigerado, estando este resultado em
conformidade com o padrão estabelecido pelo regulamento técnico brasileiro de identidade e
qualidade de leites fermentados (BRASIL, 2007).
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4. Conclusões
A bebida fermentada tipo iogurte avaliada neste estudo é um produto inovador,
elaborado a partir de ingredientes que possuem alegações de propriedades funcionais. A
substituição parcial do leite de cabra pelo EHS e a adição de inulina na elaboração da bebida
fermentada tipo iogurte demonstrou aspectos positivos com relação as propriedades físicas e
físico-químicas do produto, apresentando menor índice de sinerese, maior capacidade de
retenção de água, menor acidificação pós-fermentação e melhores propriedades reológicas.
Uma influência negativa foi observada com relação a aceitação sensorial do produto,
possivelmente devido a presença do “flavor de feijão cru” característico dos produtos
elaborados a base de soja, sugerindo que estudos futuros com a aplicação de ingredientes de
sabor e aroma possam se fazer necessários para assegurar a aceitação deste produto pelos
consumidores.
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ARTIGO III
Influência da adição de extrato hidrossolúvel de soja (EHS) e inulina sobre as
propriedades reológicas de bebidas fermentadas tipo iogurte elaboradas com leite de
cabra
Resumo
Neste estudo foi avaliada a influência da substituição parcial do leite de cabra pelo extrato
hidrossolúvel de soja e da adição de inulina sobre as propriedades reológicas de bebidas
fermentadas tipo iogurte batidas com polpa de uva cv. Isabel. Para isso, foi utilizado um
Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), em conjunto com a metodologia de
superfície de resposta. Uma modelagem reológica das amostras foi realizada e o modelo
reológico de Ostwald-de-Waelle foi adotado como o mais adequado para representar o
comportamento reológico das bebidas fermentadas. Todas as amostras caracterizaram-se
como fluidos pseudoplásticos, nas curvas ascendentes e apresentaram um efeito de histerese
entre as curvas ascendentes e descendentes, verificando-se um comportamento tixotrópico.
Nas curvas ascendentes, o índice de consistência e o índice de comportamento do fluido
foram influenciados pelo teor de EHS, enquanto que, nas curvas descendentes foi possível a
obtenção de um modelo de regressão ajustado apenas para o índice de consistência,
verificando-se o efeito significativo do EHS e da interação entre as variáveis independentes.
Palavras-chave: Curvas de escoamento ‧ Modelagem reológica ‧ Superfície de resposta
1. Introdução
Iogurte é o produto obtido a partir da coagulação ácida das proteínas do leite pela ação
simbiótica das bactérias ácido-láticas Streptococcus salivarus subsp. thermophilus e
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (ISANGA; ZHANG, 2009). Embora os iogurtes
elaborados com leite de vaca sejam os mais comercializados, outros substratos têm sido
amplamente testados na elaboração de bebidas fermentadas tipo iogurte, com o objetivo de
diversificar e buscar inovações para o setor de derivados lácteos (RANADHERA et al., 2012;
BOYCHEVA et al., 2011; PARK et al., 2005). O leite caprino é um meio favorável para o
crescimento de bactérias ácido-láticas, podendo ser utilizado na produção de iogurtes,
fornecendo produtos de elevada qualidade nutricional, visto que o leite de cabra possui maior
digestibilidade e menor alergenicidade em comparação ao leite de vaca (SLACANAC et al.,
2010; HAENLEIN, 2004). Entretanto, a produção de iogurtes caprinos com consistência
similar a de iogurtes obtidos a partir de leite de vaca é um grande desafio para a indústria de
derivados lácteos (ABRAHAMSEN; RYSSTAD, 1991), principalmente devido ao baixo teor
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de αs1-caseína e as mudanças sazonais na composição química do leite (VEGARUDE et al.,
1999).
O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) é um substrato de origem vegetal amplamente
utilizado na elaboração de bebidas fermentadas tipo iogurte, apresentando propriedades
nutricionais desejáveis (RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012; LI et al., 2012).
A substituição parcial do leite de vaca pelo EHS na elaboração de bebidas fermentadas tipo
iogurte tem sido estudada em algumas pesquisas (KAUR; MISHRA; KUMAR, 2009;
FIORENTINI et al., 2011; PARK et al., 2005). De acordo com Kaur et al. (2009), iogurtes
adicionados de EHS possuem algumas vantagens nutricionais, apresentando maior teor
proteico, menor teor de gordura e uma variedade de elementos traço, além do que, as
proteínas da soja são capazes de formar géis com característica semi-sólida, podendo
contribuir com as propriedades reológicas do produto (DONKOR et al., 2007).
A inulina é um frutooligossacarídeo, com efeito prebiótico, amplamente utilizado na
indústria de alimentos devido as suas propriedades nutricionais e tecnológicas (MEYER et al.,
2011). A sua ingestão é associada à seletividade do crescimento ou atividade de bactérias
benéficas no colón e a diversos efeitos fisiológicos benéficos, sendo necessária uma adição de
3 – 6 g/100 mL em iogurtes (EUROPEAN PARLIAMENT, 2006). O uso tecnológico da
inulina é baseado em suas propriedades como substituto do açúcar, substituto da gordura e
como modificador de textura, podendo melhorar a textura e as propriedades reológicas e
sensoriais em produtos derivados lácteos (RINALDONE; CAMPDERRÓS; PADILLA, 2012;
VILLEGAS et al., 2006, VILLEGAS et al., 2010; DEBON et al., 2012; OLIVEIRA et al.,
2009).
Tendo em vista que a aceitação sensorial de bebidas fermentadas tipo iogurte é
dependente das propriedades reológicas do produto, o objetivo deste estudo foi avaliar a
influência da substituição parcial do leite de cabra pelo EHS e da adição de inulina sobre as
propriedades reológicas de bebidas fermentadas tipo iogurte, por meio de um delineamento
composto central rotacional (DCCR) em conjunto com a metodologia de superfície de
resposta (MSR).
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2. Material e métodos
2.1. Delineamento experimental
Neste estudo foi utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) 2²,
no qual as variáveis independentes foram os teores de EHS (mL/100 mL) e de inulina (g/ 100
mL), sendo seus níveis apresentados na Tabela 1. O delineamento experimental foi composto
de 11 tratamentos; quatro fatoriais (combinações dos níveis -1 e +1), quatro axiais (uma
variável no nível ±α e a outra no nível 0) e três repetições no ponto central (as duas variáveis
no nível 0), conforme apresentado na Tabela 2. Os experimentos no ponto central foram
realizados para observar a reprodutibilidade dos dados. Devido aos erros sistemáticos, todos
os experimentos foram realizados em ordem aleatória para minimizar o efeito da variabilidade
inexplicável sobre as respostas observadas. As variáveis dependentes ou respostas foram os
parâmetros reológicos, índice de consistência (K) e índice de comportamento do fluido (n),
obtidos a partir do ajuste dos dados experimentais (curvas ascendente e descendente) ao
modelo de Ostwald-de-Waelle. Utilizando-se o programa Statistica®, versão 5.0 (Statsoft,
USA), os resultados foram avaliados pela Metodologia de Superfície de Resposta.

Tabela 1. Valores das variáveis independentes utilizados no DCCR para a elaboração das
bebidas fermentadas tipo iogurte.
Variáveis independentes

Níveis
-α

-1

0

+1

+α

Inulina (g/100 mL)

0,38

1,0

2,5

4,0

4,62

Extrato hidrossolúvel de soja (mL/100 mL)

13,79

20

35

50

56,21

n 1/4

α = (2 )

= 1,414; onde n = n° de variáveis independentes.
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Tabela 2. Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) para as duas variáveis
independentes para a elaboração das bebidas fermentadas tipo iogurte.
Variáveis independentes
Ensaio

EHS

Inulina

X1¹

x12(mL/100 mL)

X21

x2²(g/100 mL)

1

-1

20

-1

1

2

1

50

-1

1

3

-1

20

1

4

4

1

50

1

4

5

-1,41

13,79

0

2,5

6

1,41

56,21

0

2,5

7

0

35

-1,41

0,38

8

0

35

1,41

4,62

9

0

35

0

2,5

10

0

35

0

2,5

11

0

35

0

2,5

1

X1, X2 = valores codificados das variáveis independentes.
x1, x2 = valores reais das variáveis independentes.

2

2.2. Extrato hidrossolúvel de soja e leite caprino
O leite integral de cabra (raça Alpina) foi obtido no Setor de Caprinocultura do Centro
de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (Bananeiras,
Paraíba, Brasil). A ordenha foi realizada sob os devidos cuidados higiênicos (BRASIL, 2000)
e o leite foi pasteurizado a 72 °C por 20 segundos e acondicionado em sacos de polietileno de
baixa densidade (1 L) sob refrigeração (5 °C). O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) foi
elaborado de acordo com o procedimento descrito por Li et al. (2012), com modificações. Os
grãos de soja (Yoki Alimentos®, Cambará, Paraná, Brasil) foram pesados, lavados e
hidratados, durante 10 horas, em uma solução de NaHCO3 0,5%. Os grãos hidratados foram
misturados com água a 60 °C, na proporção massa-volume 1:7 (soja:água) e triturados em um
liquidificador durante 3 minutos, na potência máxima. O extrato hidrossolúvel de soja foi
obtido, em seguida, por meio de filtração através de um pano de algodão. Os parâmetros
físico-químicos do leite de cabra e do EHS foram determinados segundo recomendações da
Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005), obtendo-se os seguintes valores
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médios: 10,33 e 7,93 (g/100 g) de sólidos totais, 3,08 e 3,57 (g/100 g) de proteína total, 2,65 e
2,47 (g/100 g) de gordura e 0,81 e 0,32 (g/100 g) de matéria mineral para o leite de cabra e
para o EHS, respectivamente.

2.3. Elaboração da polpa de uva
Uvas cv. Isabel, maduras, foram selecionadas, lavadas e imersas em solução
sanitizante, contendo, aproximadamente, 150 mg/L de cloro residual livre, por um período de
5 minutos. Em seguida, as uvas foram novamente lavadas em água corrente, pesadas e
trituradas em liquidificador. A polpa foi obtida por meio de filtragem através de um pano
previamente esterilizado. Por fim, a polpa foi adicionada de sacarose (União®, Limeira,
Brasil) para a correção dos sólidos solúveis totais para 18 °Brix, submetida a tratamento
térmico a 65 °C por 30 minutos, resfriada em banho de gelo, acondicionada em potes
plásticos de 250 mL e armazenada congelada (- 18°C) até o momento do uso.

2.4. Preparação das bebidas fermentadas
As bebidas fermentadas, foram elaboradas de acordo com a metodologia descrita por
Tsai et al. (2009), com modificações. O leite de cabra pasteurizado foi adicionado de sacarose
(União®, Limeira, Brasil, 10 g/100 mL), sendo posteriormente submetido a tratamento
térmico a 90 ºC por 10 minutos. O EHS foi adicionado de sacarose (União®, Limeira, Brasil,
10 g/100 mL) e submetido a tratamento térmico a 95 °C por 15 minutos. Em seguida, o leite
caprino e o EHS foram misturados, de acordo com o planejamento experimental (Tabela 2) e
a mistura foi adicionada de inulina (Clariant®, São Paulo, Brasil) e resfriada a 42 °C, para a
inoculação.
A cultura láctica termofílica (YF-L903-50U, Christian Hansen®, Valinhos, Minas
Gerais, Brasil), para adição direta (DVS), composta de Streptococcus salivarius subsp.
thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, foi adicionada de acordo com as
recomendações do fabricante (3 mg/100 mL) e em seguida procedeu-se a fermentação a 42
°C/4 h, tomando-se os devidos cuidados para manter a temperatura estável ao longo do
processo. A fermentação das amostras foi conduzida e calculada a partir do início da
inoculação, até atingir pH de aproximadamente 4,5 e também com base na verificação da
firmeza do coágulo. Em seguida, realizou-se o resfriamento a 5 °C, seguido de
homogeneização lenta, para quebra do coágulo por meio de agitação manual, de forma
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padronizada. Foi então adicionada a polpa de uva (10% v/v), seguindo-se de homogeneização,
envase em garrafas plásticas de polietileno de alta densidade (180 mL) e armazenagem
refrigerada (5 ºC), até a realização das análises.
2.5. Caracterização reológica das bebidas fermentadas
O comportamento reológico das bebidas fermentadas foi determinado utilizando um
reômetro Thermo Haake (modelo VT550, Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha) com
geometria de cilindros concêntricos (MV/MV1). As medidas experimentais foram obtidas
após o estabelecimento da temperatura de equilíbrio da amostra (10 ± 1 °C), por meio de um
banho termostático (Thermo Haake, Karlsruhe, Alemanha), acoplado ao equipamento. Para o
controle do processo e registro das medidas efetuadas utilizou-se o software Rheowin Pro Job
Manager, que comanda as operações do sistema. Os reogramas foram obtidos medindo-se os
valores da tensão de cisalhamento através da variação da taxa de deformação de 1 a 600 s -1
(curva ascendente) e de 600 a 1 s-1 (curva descendente), dentro de um intervalo de 300
segundos para cada curva. Os valores da tensão de cisalhamento foram coletados a cada 10
segundos, obtendo-se 30 pontos de taxa de deformação para cada curva. As medidas foram
realizadas em duplicata para cada amostra. A modelagem dos dados experimentais foi feita
pelo ajuste dos dados aos modelos de Ostwald-de-Waelle (K‧n), Herschel-Bulkley (


K‧n), Casson (

‧() ) e Mizrahi-Berk (

‧()

), estimando-

se os parâmetros com o auxílio do software Statistica 5.0 (Statsoft, USA), onde:é a tensão
de cisalhamento (Pa); é a tensão limite de escoamento (Pa);  é a taxa de deformação (s-1); n
é o índice de comportamento do fluido (adimensional); K é o índice de consistência (Pa‧sn);
KOC é a tensão limite de escoamento de Casson (Pa1/2); KC é a viscosidade plástica de Casson
(Pa1/2‧s1/2); KOM é a raiz quadrada da tensão limite de escoamento (Pa1/2) e KM é o índice de
consistência (Pa1/2‧sn).
A modelagem reológica foi realizada a partir dos reogramas (curvas ascendente e
descendente) das amostras obtidos após 1 dia de armazenagem refrigerada (5 °C). Os
parâmetros reológicos, índice de consistência e índice de comportamento do fluido, obtidos a
partir do modelo de Ostwald-de-Waelle foram analisados pela metodologia de superfície de
resposta (MRS).
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2.6. Análise estatística
Os coeficientes de regressão para os termos lineares, quadráticos e de interação foram
determinados utilizando-se regressão linear múltipla (MLR). A significância para cada
coeficiente de regressão foi determinada estatisticamente analisando-se o valor t do erro puro,
obtido das repetições no ponto central deste experimento. A análise de variância (ANOVA)
foi utilizada para validar o modelo. Os coeficientes de regressão foram então utilizados para
gerar as superfícies de resposta. Todos os cálculos e gráficos foram realizados utilizando-se o
programa Statistica®, versão 5.0 (Statsoft, USA). As diferenças foram consideradas
estatisticamente significativas quando P < 0,05.
3. Resultados e discussão
3.1. Caracterização reológica
As curvas de escoamento da tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação,
para todas as amostras, apresentaram um comportamento não linear característico de fluidos
não-Newtonianos (Figura 1A). Este comportamento não-Newtoniano pode ser observado
também pela redução dos valores de viscosidade aparente em função do aumento da taxa de
deformação, o que caracteriza estes fluidos como sendo pseudoplásticos (Figura 1B). Esta
diminuição da viscosidade aparente é resultante da perda da estrutura do produto em
consequência do cisalhamento e é um comportamento típico observado em iogurtes, leites
fermentados e bebidas fermentadas elaboradas com EHS (ARYANA; McGREW, 2007;
PASEEPHOL; SMALL; SHERKAT, 2008; ISANGA; ZHANG, 2009; APORTELAPALACIOS; SOSA-MORALES; VÉLEZ-RUIZ, 2005; RINALDONI; CAMPDERRÓS;
PADILLA, 2012). As curvas de escoamento das amostras apresentaram algumas oscilações,
que podem ser explicadas pela presença de grânulos provenientes de agregados formados
entre as proteínas desnaturadas do soro e as micelas de caseína. A formação destes agregados
é um problema típico em bebidas fermentadas tipo iogurte, implicando na aparência do
produto, e o seu processo de formação foi esclarecido por Sodini et al. (2005).

97

Figura 1. Comportamento reológico das bebidas fermentadas: (A) Curvas de escoamento
(ascendentes) da tensão de cisalhamento (Pa) em função da taxa de deformação (s-1). (B)
Curvas de escoamento (ascendentes) da viscosidade aparente (mPa‧s) em função da taxa de
deformação (s-1).
A

B

Os comportamentos das curvas ascendentes e descendentes demonstraram a presença
do efeito de histerese, em todas as amostras (Figura 2). Os menores valores de tensão de
cisalhamento observados em todas as curvas descendentes, em comparação às suas
respectivas curvas ascendentes, demonstram que as bebidas fermentadas analisadas
caracterizam-se como fluidos tixotrópicos. Este efeito tixotrópico pode ser estimado
mesurando-se a área entre as curvas ascendente e descendente, de cada amostra, onde, quanto
maior a área entre as curvas, maior será a tixotropia (OLIVEIRA, et al., 2002). Este
comportamento tixotrópico também é resultante da degradação da estrutura do produto e é
geralmente observado em bebidas fermentadas (RINALDONI; CAMPDERRÓS; PADILLA,
2012; PASEEPHOL; SMALL; SHERKAT, 2008; ARES et al., 2007). De acordo com
Mohameed et al. (2004) as interações dentro da rede que forma o coágulo incluem forças
eletrostáticas e hidrofóbicas, que são consideradas ligações fracas. Portanto, pode-se sugerir
que o cisalhamento aplicado rompeu estas fracas interações, gerando o efeito de histerese
observado.
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Figura 2. Comportamento tixotrópico: Efeito de histerese entre as curvas ascendentes e
descendentes.

3.2.1. Modelagem reológica
Os modelos de Herschel-Bulkley e Mizrahi-Berk apresentaram bons ajustes aos dados
experimentais, fornecendo os coeficientes de determinação mais elevados, entre os modelos
testados (Tabela 3). No entanto, estes modelos reológicos foram considerados inadequados
para a representação do comportamento reológico das amostras, em vista da falta de
explicação física para os valores negativos dos parâmetros que representam a tensão limite de
escoamento (

e

KOM) (QUEK; CHIN; YUSOF, 2013). Penna et al. (2001) e Oliveira et al.

(2002) analisaram o comportamento reológico de bebidas lácteas fermentadas, utilizando o
modelo de Herschel-Bulkley e também observaram valores negativos para a tensão limite de
escoamento. O modelo de Casson não apresentou este problema, no entanto, os coeficientes
de determinação obtidos para este modelo foram inferiores àqueles obtidos para o modelo de
Ostwald-de-Waelle (lei da potência). Assim como foi observado em diversas pesquisas com
iogurtes, leites fermentados e bebidas fermentadas elaboradas com EHS, o modelo de
Ostwald-de-Waelle obteve um bom ajuste aos dados experimentais (PENNA; SIVIERI;
OLIVEIRA, 2001; APORTELA-PALACIOS; SOSA-MORALES; VÉLEZ-RUIZ, 2005;
OLIVEIRA et al., 2002; PARK et al., 2005). O modelo da lei da potência explicou de 84,52%
a 93,27% da variação dos dados experimentais, demonstrando que pode ser adequadamente
empregado para descrever o comportamento reológico das amostras.
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Tabela 3. Modelagem reológica das bebidas fermentadas, realizada a partir dos dados experimentais (curvas ascendentes) coletados após 1 dia de
armazenamento refrigerado a 5 °C.
Casson:
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


2,779
5,014
2,985
5,200
2,982
5,545
4,238
4,615
3,949
4,347
3,959

0,161
0,131
0,142
0,143
0,145
0,140
0,132
0,142
0,176
0,162
0,137

‧()
R²
0,856
0,716
0,848
0,684
0,828
0,705
0,719
0,731
0,806
0,752
0,757

Ostwald-de-Waelle:
Kn
n
R²
K (Pa.sn)
2,716
0,434 0,923
13,270
0,248 0,882
3,486
0,382 0,933
13,806
0,261 0,845
3,442
0,388 0,915
16,500
0,242 0,878
8,712
0,284 0,865
10,409
0,281 0,875
6,276
0,367 0,900
8,378
0,324 0,872
7,196
0,308 0,884

Modelo reológico
Mizrahi-Berk:

-11,717
-16,407
-11,862
-17,681
-12,455
-16,462
-15,016
-16,426
-15,039
-20,394
-15,134

‧()

11,750
19,296
12,481
20,489
12,975
19,759
17,068
18,703
16,027
21,933
16,794

n
0,069
0,037
0,059
0,039
0,058
0,039
0,042
0,041
0,057
0,041
0,044

R²
0,946
0,911
0,955
0,876
0,940
0,908
0,896
0,904
0,925
0,902
0,912

Herschel-Bulkley:
 
Kn
n
 (Pa) K (Pa.sn)
- 11,904
8,066
0,300
- 139,63 139,515 0,059
- 15,095
11,958
0,238
- 157,56
154,82
0,061
- 16,305
12,509
0,236
- 162,65
163,49
0,059
- 72,587
69,379
0,092
-78,781
75,919
0,096
- 27,956
22,884
0,218
- 50,013
44,525
0,149
- 42,502
39,300
0,135

R²
0,939
0,930
0,953
0,895
0,938
0,932
0,908
0,916
0,923
0,907
0,918
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3.2.2. Estudo da variação dos parâmetros reológicos utilizando a metodologia de superfície de
resposta (MRS)
A partir da modelagem reológica das bebidas fermentadas, adotou-se o modelo de
Ostwald-de-Waelle para descrever o comportamento reológico das amostras nas curvas
ascendentes e descendentes, sendo obtidos os valores do índice de consistência (K) e do índice
de comportamento do fluido (n) para cada curva (Tabela 4). Os maiores valores do índice de
consistência foram observados nas curvas ascendentes, nas quais as amostras tiveram um
comportamento pseudoplástico (n < 1). Nas curvas descendentes, todas as amostras,
apresentaram um aumento no índice de comportamento do fluido, sendo que na maioria das
amostras foi observado um comportamento dilatante (n > 1). Este comportamento dilatante
nas curvas descendentes também foi observado por Penna et al. (2001) em bebidas lácteas
fermentadas, de marcas comerciais.
Tabela 4. Parâmetros reológicos das bebidas fermentadas obtidos pelo modelo da lei da
potência.

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ostwald-de-Waelle: Kn
Curva ascendente
Curva descendente
n
n
n
R²
n
R²
K (Pa.s )
K (Pa.s )
2,716
0,434
0,923
0,020
1,177
0,995
13,270
0,248
0,882
0,434
0,756
0,982
3,486
0,382
0,933
0,023
1,142
0,995
13,806
0,261
0,845
0,094
1,010
0,977
3,442
0,388
0,915
0,019
1,178
0,997
16,500
0,242
0,878
0,401
0,795
0,975
8,731
0,284
0,864
0,019
1,216
0,988
10,409
0,282
0,875
0,065
1,050
0,988
6,276
0,367
0,900
0,031
1,171
0,991
8,378
0,324
0,872
0,025
1,205
0,992
7,196
0,308
0,884
0,091
0,963
0,989

Para as curvas ascendentes, o índice de consistência (K) e o índice de comportamento
do fluido (n) das bebidas fermentadas foram influenciados (P < 0,05) pelo teor de EHS, onde
apenas o efeito linear desta variável foi observado. Os resultados demonstraram que, dentro
dos níveis estudados, o aumento na concentração de EHS foi diretamente proporcional ao
índice de consistência e inversamente proporcional ao índice de comportamento do fluido.
Não foi observada a influência da inulina (P > 0,05) sobre o índice de consistência e sobre o
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índice de comportamento do fluido das bebidas fermentadas tipo iogurte. Em acordo com este
resultado, Aryana e McGrew (2007) elaboraram iogurtes probióticos e observaram que a
adição de inulina não exerceu influencia (P > 0,05) sobre a viscosidade do produto.
Dependendo da concentração utilizada, a inulina pode exercer pouca influência sobre as
propriedades reológicas, devido ao seu efeito limitado sobre a viscosidade (FRANCK, 2002;
NAIR; KHARB; THOMPKINSON, 2010).
O modelo de regressão ajustado, para uso com variáveis codificadas, construído para o
índice de consistência (K1) das bebidas fermentadas, nas curvas ascendentes, está apresentado
na Equação 1. A indicação gráfica da qualidade deste modelo pode ser observada na Figura 3
(A e B). A figura dos valores preditos versus valores observados para o índice de consistência
demonstrou um comportamento linear com coeficiente de determinação de 0,924, explicando
92,4% dos resultados experimentais, justificando a utilização deste modelo para fins
preditivos (Figura 3A). A figura dos valores residuais versus valores observados mostrou que
a pretensão da aleatoriedade dos valores residuais foi satisfeita. A partir deste modelo de
regressão foi gerada a superfície de resposta (Figura 4), na qual pode-se observar o aumento
linear do índice de consistência em função do aumento na concentração de EHS. O índice de
consistência está diretamente relacionado com a viscosidade do produto (APORTELAPALACIOS; SOSA-MORALES; VÉLEZ-RUIZ, 2005) e este resultado obtido pode ser
explicado pelo maior teor proteico do EHS em relação ao leite caprino utilizado e pela
excelente propriedade funcional das proteínas da soja em formar coágulos de característica
semi-sólida (DONKOR, 2007).

K1 = 8,56 + 4,92‧X1

(1)

Figura 3. Valores preditos versus valores observados para o índice de consistência (A).
Valores residuais versus valores observados para o índice de consistência (B). Curvas
ascendentes.
A

B
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Figura 4. Superfície de resposta para o índice de consistência (Pa‧sn) das bebidas fermentadas
em função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/ 100 mL) e inulina (g/100
mL). Curvas ascendentes.

O modelo de regressão ajustado, para uso com variáveis codificadas, construído para o
índice de comportamento do fluido (n1) das bebidas fermentadas, nas curvas ascendentes, está
apresentado na Equação 2. A indicação gráfica da qualidade deste modelo pode ser observada
na Figura 5 (A e B). O modelo apresentou um coeficiente de determinação de 0,797, não
apresentando falta de ajuste. A partir deste modelo de regressão foi gerada a superfície de
resposta (Figura 6), na qual pode-se observar o decréscimo linear do índice de comportamento
do fluido em função do aumento na concentração de EHS. Este resultado demonstra que o
efeito “shear-thinning” das bebidas fermentadas é diretamente proporcional a concentração de
EHS, ou seja, a substituição gradual do leite de cabra pelo EHS aumenta a pseudoplasticidade
das bebidas fermentadas tipo iogurte. Penna et al. (2001), analisando bebidas lácteas
fermentadas, de marcas comerciais, verificaram que maiores valores de índice de consistência
e a maior pseudoplasticidade foram positivamente correlacionados com a aceitação sensorial
dos produtos.
n1 = 0,320 – 0,064‧X1

(2)
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Figura 5. Valores preditos versus valores observados para o índice de comportamento do
fluido (A). Valores residuais versus valores observados para o índice de comportamento do
fluido (B). Curvas ascendentes.
A

B

Figura 6. Superfície de resposta para o índice de comportamento do fluido (adimensional)
das bebidas fermentadas em função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/
100 mL) e inulina (g/100 mL). Curvas ascendentes.

Com relação às curvas descendentes, foi observada a influência (P < 0,05) do teor de
EHS sobre o índice de consistência (K) das bebidas fermentadas, onde os efeitos linear e
quadrático foram significativos. Embora a inulina não tenha exercido influência (P > 0,05)
sobre esta variável resposta, o efeito da interação entre as variáveis independentes foi
observado. Não foi possível a obtenção de um ajuste linear ou quadrático que descrevesse a
variação do índice de comportamento do fluido (n) em função das concentrações de EHS e
inulina, nas curvas descendentes.
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O modelo de regressão ajustado, para uso com variáveis codificadas, construído para o
índice de consistência (K2) das bebidas fermentadas, nas curvas descendentes, está
apresentado na Equação 3. A indicação gráfica da qualidade deste modelo pode ser observada
na Figura 7 (A e B). O coeficiente de determinação do modelo foi de 0,861, explicando 86,1%
da variação dos dados experimentais. A partir deste modelo de regressão foi gerada a
superfície de resposta, na qual pode-se observar o aumento linear do índice de consistência
em função do aumento na concentração de EHS (Figura 8).

K2 = 0,0496 + 0,128‧X1 + 0,084‧X1² - 0,086‧X1‧X2

(3)

Figura 7. Valores preditos versus valores observados para o índice de consistência (A).
Valores residuais versus valores observados para o índice de consistência (B). Curvas
descendentes.
A

B
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Figura 8. Superfície de resposta para o índice de consistência (Pa‧sn) das bebidas fermentadas
em função das concentrações de extrato hidrossolúvel de soja (mL/ 100 mL) e inulina (g/100
mL). Curvas descendentes.

4. Conclusões
Considerando que as propriedades reológicas de iogurtes batidos influenciam na
aceitação sensorial do produto, a substituição parcial do leite de cabra pelo EHS pode ser uma
nova alternativa para a indústria de derivados lácteos, em vista da obtenção de iogurtes
caprinos com consistência similar a de iogurtes elaborados a partir de leite de vaca, no
entanto, as propriedades sensoriais também devem ser consideradas e outros estudos devem
ser realizados para observar a influência da adição de EHS e de inulina sobre a aceitação
sensorial de iogurtes elaborados a partir de leite de cabra. Embora a inulina não tenha
exercido influência significativa sobre as propriedades reológicas, a adição deste ingrediente
prebiótico em derivados lácteos pode contribuir com o valor nutricional e com a doçura e
cremosidade dos produtos.
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa

111

112

ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

As pesquisas envolvendo seres humanos são norteadas pela Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde

Prezado(a) Senhor(a)

Esta pesquisa é sobre análise sensorial de bebidas fermentadas funcionais tipo iogurte
produzidas a partir de leite caprino e extrato hidrossolúvel de soja, suplementadas com
inulina, que está sendo desenvolvida por José Evangelista Santos Ribeiro, aluno do Curso de
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba,
sob a orientação do professor Dr. Edvaldo Beltrão Mesquita Filho. O objetivo deste estudo é
conhecer qual a aceitação e qual intenção de compra para 9 formulações diferentes de bebidas
fermentadas tipo iogurte.
Os participantes, através de uma escala hedônica de 9 pontos, indicarão o grau de
aceitabilidade para cada bebida analisada e comunicarão sua intenção de compra sobre o
produto escolhido. Esta avaliação sensorial fornecerá informações com relação à viabilidade
técnica e econômica da utilização do extrato hidrossolúvel de soja e da inulina no
desenvolvimento de bebidas fermentadas funcionais de origem caprina. Para endossar a
pesquisa serão realizadas análises físicas, físico-químicas e microbiológicas, dos ingredientes
utilizados na elaboração e do produto final.
Solicitamos a sua colaboração para a realização das análises sensoriais, como também
sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de alimentos e
publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será
mantido em sigilo. Informamos que os produtos apresentados passaram por testes
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microbiológicos, sendo os mesmos aprovados para o consumo e não acarretando risco ao
consumidor.
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a)
não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo
pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir
do mesmo, não sofrerá nenhum dano.
O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere
necessário em qualquer etapa da pesquisa.
Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que
receberei uma cópia desse documento.

______________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

______________________________________
Assinatura da Testemunha

Contato com o Pesquisador(a) Responsável:
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com o
pesquisador José Evangelista Santos Ribeiro, (83) 9959-0957. Endereço (Setor de Trabalho):
Universidade Federal da Paraíba- Campus III, Cidade Universitária- Bananeiras- PB, Brasil CEP: 58220-000 ou Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária/
Campus I Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791.
Atenciosamente,
___________________________________________
José Evangelista Santos Ribeiro
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ANEXO C – Ficha de avaliação sensorial disponibilizada aos provadores
Ficha de Avaliação
Nome:______________________________________________________Idade:______
Gênero: F ( ) M (

)

Você está recebendo quatro amostras de bebida fermentada tipo iogurte, codificadas. Por
favor, avalie da esquerda para direita segundo a escala hedônica abaixo, quanto aos atributos:
aparência, cor, aroma, sabor, textura e aspecto global. Utilize o quadro de avaliação para
deixar sua opinião. Por último, avalie as amostras quanto a sua intenção de compra.
Atenção: Entre uma amostra e outra beber um pouco de água para que não haja sabor residual
para as demais análises
Escala hedônica de 9 pontos:
987654321-

Gostei muitíssimo
Gostei muito
Gostei moderadamente
Gostei ligeiramente
Não gostei e nem desgostei
Desgostei ligeiramente
Desgostei moderadamente
Desgostei muito
Desgostei muitíssimo

Quadro de avaliação:
Amostra
Aparência
(código)

Cor

Aroma

Sabor

Textura

Aspecto
global

Você compraria este produto?
54321-

Certamente compraria
Provavelmente compraria
Talvez comprasse talvez não comprasse
Provavelmente não compraria
Certamente não compraria

Amostra
(código)

Intenção de
compra

Comentários:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

