
ISBN 978-85-459-0773-2

DESENVOLVIMENTO E ACEITABILIDADE DE SOBREMES A BASE DE EXTRATO
HIDROSSOLÚVEL DE SOJA AROMATIZADO 

Gabriela Piastrelli Bergamin¹, Isadora Boaventura Sá Ponhozi¹; Aline Takaoka Alves Baptista¹,
Isabela de Andrade Arruda Fernandes¹, Raquel Guttierres Gomes²

¹Acadêmica do Curso de Engenharia de Alimento, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Paraná. gabrielapiastrellib@gmail.com;
isa.ponhozi@gmail.com; alinetakaoka_17@hotmail.com; isabelaandrade_af@hotmail.com;

²Orientadora Doutora, Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Paraná.

rgutti02@bol.com.br;

RESUMO
O consumo de alimentos saudáveis e práticos têm aumentado hoje em dia, tanto pela preocupação com a saúde quanto
pelo ritmo de vida. Um produto que tem apresentado destaque nos últimos tempos é o extrato hidrossolúvel de soja, por
apresentar  propriedades  nutricionais,  apesar  de  ter  um  gosto  não  muito  agradável  a  maioria  das  pessoas.  As
sobremesas lácteas são práticas e rápidas, encaixando-se no perfil procurado pelos consumidores nos dias de hoje. O
objetivo  deste  trabalho  foi  de  desenvolver  e  avaliar  uma  sobremesa  a  base  de  extrato  hidrossolúvel  de  soja  já
aromatizado no processo e outra com um extrato hidrossolúvel de soja aromatizado posteriormente a elaboração da
sobremesa. Comparar através da aplicação de teste sensorial e de resultados físico-químicos os resultados obtidos e
verificar o quanto foi eficiente ou não esta alternativa para a indústria processadora do extrato. Foi utilizado para a
avaliação sensorial o teste de aceitabilidade com uma escala hedônica de 9 pontos variando de gostei muitíssimo a
desgostei muitíssimo, onde foi avaliado cor, aroma, sabor, textura e aparência global, e também a intenção de compra
numa escala de 3 pontos (certamente não compraria até certamente compraria).  Nas análises físico-químicas foram
avaliados:  pH,  acidez,  proteína,  gordura,  cinzas e  sólidos totais.  Nos resultados obtidos pela  avaliação sensorial  e
análises físico químicas podemos observar que a alteração do processo de aromatizar o extrato não é vantajosa por ser
dispendioso  financeiramente  e  não  apresentou  vantagens  significativas  na  elaboração  a  sobremesa,  pois  não  foi
encontrada nenhuma diferença significativa e os resultados físico químicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos funcionais; Análise sensorial; Extrato hidrossolúvel de soja;Sobremesa.

1 INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje tem aumentado a procura por alimentos saudáveis, e que ao mesmo tempo
sejam rápidos e práticos, por isto empresas têm investido muito em desenvolver produtos com este
enfoque.

Um dos produtos que tem destacado um aumento no consumo é o extrato hidrossolúvel de
soja,  por  apresentar  grandes  propriedades  nutricionais,  apesar  de  ainda  desenvolver  um gosto
desagradável durante o seu processamento e que não agrada a maioria das pessoas. Dentre os
motivos deste aumento podemos citar o poder antioxidante, redução do risco de algumas doenças, e
melhoria do funcionamento do organismo. Hoje em dia há vários produtos com a adição de soja,
como os sucos, sopas, vitaminas, shakes e outros. Isso mostra que há uma mudança na aceitação
do produto, devido a alterações no processamento para obtenção do mesmo. O consumo do extrato
hidrossolúvel  de soja é também de grande importância para as pessoas que são intolerantes a
lactose, apresentando-se como uma alternativa.

As  sobremesas  lácteas  são  produzidas,  em sua  maioria,  tendo  como  base  o  leite,  mas
algumas indústrias têm investido no desenvolvimento de alternativas para esta base com foco em
suprir  a  carência  de  produtos  a pessoas que apresentam intolerância  a  lactose.  Enquadram-se
também numa classe de produtos de rápido e prático consumo, tendo uma grande aceitabilidade
entre várias idades.

O uso de gomas no processamento das sobremesas lácteas é de grande importância, pois
são elas as responsáveis pela consistência desejada para esse tipo de produto. Suas principais
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funções são de espessante, gelificante, emulsificante, floculante, estabilizante e como formadoras de
filmes que revestem inúmeros alimentos.

A  aplicação  de  métodos  de  análise  sensorial  na  etapa  de  desenvolvimento  de  um novo
produto é muito importante para avaliar se o mesmo terá ou não uma boa aceitabilidade dentre
outros fatores. 

O  presente  trabalho  teve  por  objetivo,  desenvolver  uma  sobremesa  a  base  de  extrato
hidrossolúvel de soja aromatizada no processamento de obtenção do pó, avaliar as características
físico  químicas  das  sobremesas  e  utilizar  técnica  sensorial  para  avaliar  a  aceitabilidade  dos
produtos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA

A soja é um produto orgânico e sendo assim ela é parte  do pressuposto que diz  que a
fertilidade  está  ligada  com  a  matéria  orgânica  contida  no  solo.  Onde  os  microrganismos  de
compostos biodegradáveis que já estão existentes ou colocados no solo possibilitam o suprimento
dos elementos minerais e químicos necessários ao desenvolvimento dos vegetais cultivados. Se há
uma abundante  fauna microbiana,  diminuem-se os  desequilíbrios  causados pela  intervenção do
homem na natureza (ORMOND, 2002).

A soja tem sido usada na formulação de diversos produtos destinados tanto a alimentação
humana quanto animal, podendo com isto diminuir custo, trazer benefícios a saúde e expandir os
produtos  brasileiros  para  outros  países  onde  a  alimentação  possui  baixo  consumo de  proteína
(SILVA et al, 2007).

O consumo de soja é estimulado por ela conter nutrientes que ajudam no desenvolvimento do
organismo, assim como seu crescimento e manutenção, além de possuir antioxidantes naturais (tais
como  isoflavonas  e  fosfolipídios)  que  promovem  bem-estar  físico,  e  atuam  na  melhora  do
funcionamento do organismo (MORAES et al, 2006).

O extrato de soja, tanto líquido quanto em pó, pode ser aplicado de diversas maneiras na
indústria de alimentos. Pode ser consumido como bebida ou um complemento em produtos lácteos.
Seu custo é baixo e possui alta qualidade proteica e energética (SILVA et al, 2007).

A aceitação de produtos de soja pela população ocidental não é muito alta, pois o extrato
hidrossolúvel de soja apresenta sabor desagradável, que pode ser proveniente da auto oxidação dos
ácidos graxos poliinsaturados ou da ação enzimática das lipoxigenases, que formam os compostos
voláteis responsáveis pelos sabores descritos de forma geral como rançoso ou de feijão cru (SILVA
et al. 2007). 

Com a adição do extrato hidrossolúvel de soja cada vez mais frequente no mercado mundial,
principalmente com suco de frutas e polpas, mostra uma mudança na aceitabilidade dos indivíduos
com relação a produtos com base de soja e também o avanço e melhoramento de processo para
obtenção do mesmo (SILVA et al, 2007).

O extrato hidrossolúvel de soja pode ser uma alternativa ao leite, principalmente a pessoas
alérgicas,  intolerantes  à  lactose,  e,  também,  como  auxiliar  na  prevenção  de  doenças  crônico-
degenerativas em razão da presença das isoflavonas (SILVA et al, 2007).

O extrato hidrossolúvel de soja, ou "leite de soja", é um produto de aspecto semelhante ao
leite de vaca e de alto valor nutritivo, obtido através do processamento de grãos de soja de boa
qualidade, onde as etapas podem ser: a trituração dos grãos, tratamento térmico e filtração, que
consiste na remoção dos sedimentos obtidos no processo. Sendo que a fase aquosa consiste numa
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suspensão  –  emulsão  –  solução.  Em suspensão encontram-se  proteínas,  carboidratos  e  algum
material em pequenas partículas, em emulsão encontram-se os lipídios e, formando uma solução,
alguns minerais e açúcares (SPRANGOSKI et al, 2007).

Existem outros de procedimentos que podem ser utilizados para que seja eliminado o sabor e
odor residual da soja os quais são desagradáveis para o paladar ocidental. Esses procedimentos
consistem na remoção completa da casca, trituração com água quente, maceração dos grãos com
álcalis, trituração dos grãos com ácidos e adição de flavorizantes (SPRANGOSKI et al, 2007).

2.1.1 Processamento Tradicional

A soja apresenta aproximadamente 40% proteína base seca em sua constituição. Os grãos
utilizados no processamento  são selecionados,  limpos,  descascados e a parte  de  base seca é
separada da base óleo por extração com solventes, obtendo-se assim o óleo bruto de soja e a
farinha desengordurada (54% proteína base seca). A partir desta farinha é realizada outra extração
aquosa, seguida por clarificação, para obter o extrato insolúvel e extrato solúvel (BUNGE, 2012).

2.1.2 Processamento por Maceração

Neste tipo de processo os grãos são levemente cozidos e encaminhados através de uma
rosca para a extração mecânica, que consiste em uma prensa contínua, onde no início da mesma é
injetado vapor tanto para término do cozimento dos grãos quanto para ajudar na etapa de separação
das fases óleo e farinha. Logo em seguida, por maceração (prensagem), ocorre a extração do óleo,
que é coletado em tambores. E a produção da farinha que sai em grumo ou pedaços. Desta forma é
encaminhada para moinhos com aquecimento que separam os finos e em seguida, passa por uma
esteira com agitação para resfriamento da farinha e empacotamento.

2.2 SOBREMESA LÁCTEA

Devido ao ritmo de vida que as cidades têm imposto à população, tem crescido a demanda
pela  busca  de  alimentos  que  sejam  maisrápidos,  práticos,  funcionais  e  com  características
sensoriais agradáveis. Produtos que se enquadram nessa descrição são as sobremesas lácteas,
que na maioria das vezes são compostas por leite gelificado aromatizado, locadas em recipiente
similar ao do iogurte, mas diferente deste, por não sofrerem fermentação (ANDRADE et al, 2009).

Elas são obtidas a partir de leite, e que, com a ação de espessantes e gelificantes assumem
consistência  semi-sólida.  Sua  estabilidade  irá  variar  de  acordo  com a  tecnologia  de  fabricação
empregada, com as características intrínsecas e da estocagem em refrigeração (HENRIQUE et al,
2009).

Para a fabricação da sobremesa láctea o processo é constituído basicamente do preparo da
mistura, tratamento térmico, homogeneização, resfriamento parcial e conservação sob refrigeração
(NIKAEDO et al, 2004).

A indústria de alimentos tem sido estimulada a desenvolver produtos com novas bases, não
apenas  como  apelo  à  saúde  (assim  como  pessoas  que  possuem  intolerância  a  lactose),  mas
também pela grande aceitabilidade por parte dos consumidores de diversas idades e o ritmo de vida
que estamos vivendo hoje. Com isto as sobremesas prontas ou semi prontas têm apresentado um
crescimento de consumo no mercado brasileiro (GRANATO et al, 2010).
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2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

A análise sensorial é de grande importância na área de alimentos, pois o aspecto "qualidade
sensorial"  é  um dos que mais influem na escolha de um produto alimentício.  Sendo assim,  as
características  de  qualidade  sensorial  como:  sabor,  textura,  aparência,  entre  outros,  devem ser
analisadas desde o momento que se escolhe o produto, assim como, na qualidade sensorial quando
o produto fica armazenado, e também para analises do nível de qualidade de um novo produto ou
produto reformulado (DUTCOSKY, 2011).

Os métodos sensoriais se baseiam nos estímulos das sensações provocadas pelos alimentos.
A análise sensorial pode ser aplicada para transformar dados subjetivos em informações objetivas
(BIEDRZYCKI, 2008).

A análise sensorial vista de um modo cientifico é a medida dos atributos de um produto que
são percebidos pelos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. É uma técnica cujo objetivo é a
determinação das características sensoriais e organolépticas de um alimento e sua influência quanto
à percepção humana, avaliando as preferências e aversões dos alimentos (NORONHA, 2003).

De acordo com Dutcosky (2011) são muitas as aplicações da análise sensorial na indústria de
alimentos  e  nas  instituições  de  pesquisa,  como  por  exemplo:  controle  das  etapas  de
desenvolvimento de um novo produto; avaliação do efeito das alterações nas matérias-primas ou no
processamento tecnológico sobre o produto final; redução de custos baseado em elementos como
ingrediente de menor preço, controle de efeito da embalagem sobre os produtos acabados e vida de
prateleira; teste de mercado de um novo produto ou produto reformulado, dentre outros.

A equipe de provadores pode ser formada para avaliar: a preferência do consumidor a certos
produtos, nível de qualidade de um produto, detecção de uma diferença/similaridade, análise de
controle de qualidade de rotina, análise descritiva de um produto entre outras (DUTCOSKY, 2001).

Os  testes  de  aceitação  são  aplicados  quando  o  objetivo  é  avaliar  o  grau  em  que  os
consumidores gostam ou desgostam de um determinado produto (BIEDRZYCKI, 2008).

A aceitação ou rejeição de um produto depende das qualidades sensoriais,  sendo assim,
pode ser utilizada como um parâmetro de ajuda, com a utilização de uma escala hedônica. Este tipo
de avaliação pode ser medido por fatores intrínsecos (aparência e aroma), assim, como também,
fatores extrínsecos (embalagem, informações no rótulo, entre outros) (HERNANDES, et al, 2007).

3  MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATÉRIAS-PRIMAS

As matérias-primas para o processamento da sobremesa láctea foram extrato hidrossolúvel
de soja já aromatizado sabor baunilha, amido de milho e açúcar e para a sobremesa formulada para
a comparação foi usado extrato hidrossolúvel de soja e aroma de baunilha.

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

As análises físico-químicas realizadas foram:

 pH: as medidas dos valores de pH foram realizados em potenciômetro digital (INSTITUTO
ADOLFO LUTZ, 2008).

 Acidez  titulável:  titulação  solução  de  hidróxido  de  sódio  0,1N  (INSTITUTO  ADOLFO LUTZ,
2008).
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 Proteínas: método de micro-Kjeldahl (AOAC, 1999), conversão de nitrogênio em proteínas será
utilizado o fator 6,38 para produtos lácteos e 5,75 para o isolado proteico de soja.

 Umidade  e  substâncias  voláteis,  cinzas,  gorduras  totais:  realizados  de  acordo  com  as
metodologias da AOAC (1999).

 Cinzas: incineração em mufla a 550oC AOAC (1999).

3.3 ANÁLISE SENSORIAL

As sobremesas lácteas, a base de extrato hidrossolúvel de soja, foram submetidas à análise
sensorial  por  51  provadores  não  treinados,  que  avaliaram  os  atributos:  aceitabilidade  geral,
aparência e cor, consistência, sabor, aroma e intenção de compra. Para expressar sua opinião a
respeito das amostras, os provadores utilizaram uma escala hedônica de 9 pontos.

As amostras foram oferecidas em copos plástico, onde foi colocado seu volume ao acaso de
cada amostra, codificados com números aleatórios, aproximadamente duas horas após refeições.
Foi utilizado a ANOVA do programa Microsoft Office Excel 2007, e utilizando-se de média teste de
Tukey, considerando-se um nível de significância p < 0,05.

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 FORMULAÇÕES

Após realização de testes preliminares foi possível fixar valores de extrato hidrossolúvel de
soja, amido e água conforme definido na Tabela 1. Os valores de açúcar foram diferentes nas duas
formulações devido ao extrato aromatizado ser adoçado no processo. A quantidade de aroma de
baunilha utilizado na formulação (sem aroma) foi  definida para ser  o mais próximo possível  do
extrato aromatizado. 

Para a elaboração das formulações das sobremesas a base de extrato hidrossolúvel de soja,
foram utilizados os ingredientes demonstrados através da Tabela 1 - Formulações das sobremesas
a base de extrato hidrossolúvel de soja. As formulações foram elaboradas de forma que o produto
apresentasse características de uma sobremesa para ser ingerida com uso de uma colher.

Tabela 1: Formulações das sobremesas a base de extrato de soja
Extratos Extrato (g) Amido 

(g)
Açúcar (g) Água (mL) Aroma de 

baunilha (mL)
Aromatizado 75 57 12 1000 -
Sem aroma 75 57 24 1000 30

 Fonte: Tabela elaborada pelos autores com dados obtidos após testes preliminares. 

4.2 ANÁLISE SENSORIAL

Foi realizada a análise sensorial  com 51 provadores não treinados, onde foi  analisado os
aspectos de cor, aroma, sabor, textura e aparência global. E também foi avaliada a intenção de
compra dos provadores para as duas amostras servidas. Os resultados obtidos se encontram na
Tabela 2. 

Através dos dados da Tabela 2, podemos observar que não houve diferença significativa para
nenhum dos aspectos avaliados na análise sensorial.
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Tabela2: Média para as análises sensoriais das amostras
Extrato Aromatizado Sem aroma
Cor 5,84a ± 3,29 6,65a ± 2,63
Aroma 5,73a ± 2,48 5,63a ± 3,16
Sabor 4,10a ± 3,61 3,02a ± 3,50
Textura 5,67a ± 2,66 5,55a ± 3,01
Aparência Global 4,94a ± 3,06 4,82a ± 4,19
Intenção de compra 1,39a ± 0,32 1,27a ± 0,28

*Letras iguais na mesma linha não há diferença significativa para as amostras em um nível de significância de 5%.
Fonte: Tabela elaborada pelos autores com dados obtidos na pesquisa.
 

As notas atribuídas aos aspectos sensoriais foram menores do que 6 para os dois tipos de
extratos  hidrossolúveis  de  soja  utilizados.  Por  serem  obtidos  de  processamentos  diferentes,
esperava-se que as amostras apresentassem diferença significativa entre si, principalmente para o
aspecto sabor, o que não ocorreu talvez devido ao baixo teor de doçura nas duas formulações. Para
a sobremesa elaborada a partir do extrato hidrossolúvel de soja não aromatizado este apresentava
um sabor forte de "soja crua", que não foi mascarado com a adição do aroma de baunilha. A média
de notas dadas ao sabor para o extrato já aromatizado foi de 4 (desgostei ligeiramente) e do extrato
sem aroma  foi  de  3  (desgostei  regularmente).  Quanto  às  demais  médias,  a  que  obteve  maior
diferença foi na cor, que para a amostra sem aroma obteve maior médias, mas mesmo ainda não
houve diferença significativa. Em relação a intenção de compra, pode-se ver que a maioria não
compraria nenhum dos produtos.

4.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

A Tabela 3 mostra os resultados das análises físico-químicos das sobremesas. 

Tabela 3: Médias da composição química das amostras 

Análises
Extrato
Aromatizado

Extrato
sem aroma

pH 6,64a ± 0,00 6,65a ± 0,00
Acidez Titulável (%v/m) 0,72b ± 0,00 1,59a ± 0,01
Proteína Bruta (%m/m) 1,38b ± 0,00 2,41a ± 0,00
Gorduras Totais (%m/m) 0,41b ± 0,00 1,44a ± 0,00
Umidade (%m/m) 88,42a ± 0,00 87,12b ± 0,00
Cinza (%m/m) 0,20b ± 0,00 0,29a ± 0,00

*Letras iguais na mesma linha não há diferença significativa para as amostras em um nível de significância de 5%.
Fonte: Tabela elaborada pelos autores com dados obtidos na pesquisa.

Através  dos  resultados  obtidos  a  amostra  de  extrato  que  já  foi  aromatiza  no  processo
apresentou menores valores em quase todos os aspectos avaliados, exceto o de pH o que nos leva
concluir que os aspectos de processamento utilizado pela indústria têm perda nutricional no produto,
exceto pela acidez e gordura que é bom ter tal perda. O mesmo pode ter influenciado no resultado
de gordura, pois como o processo é por 3 tipos de prensagem deve-se extrair maior teor de óleo da
matéria prima durante o processamento. Quanto a proteína pode-se perceber que houve uma perda
grande no extrato aromatizado,  o que não é desejável  para o produto,  assim como no resíduo
mineral. Quanto a gordura o extrato aromatizado teve menores valores, o que é favorável.

5  CONCLUSÃO
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Através dos resultados obtidos pode-se concluir  que não houve diferença significativa em
nenhum  dos  aspectos  sensoriais  avaliados  das  sobremesas,  onde  se  talvez  utilizasse  uma
quantidade  de  açúcar  maior  poderia  ter  obtido  uma  aceitação  maior  dos  produtos.  Quanto  as
análises físico-químicas os resultados apresentados diferiram entre si devido ao produto ser obtido
por  processos  diferentes.   Portanto,  as  amostras  não  têm  diferença  entre  si,  e  poderiam  ser
utilizados outros processos para que não haja tanta perda da proteína e do resíduo mineral fixo.
Podendo-se  mudar  o  processo  no  qual  é  obtido,  sendo  então  que  o  processo  utilizado  até  o
momento não é vantajoso, até mesmo no aspecto financeiro.
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