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RESUMO
O Brasil  é  o  segundo produtor  mundial  de  soja.  A  indústria  nacional  tem 

buscado  novas  técnicas  na  obtenção  do  “leite  de  soja”  para  melhorar  a  sua 
qualidade sensorial. As bebidas à base de soja saborizadas com frutas estão em 
plena expansão no mercado brasileiro e mundial,  indicando que pesquisas nesta 
área são bastante promissoras. O objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade 
técnica e econômica da elaboração em nível doméstico de uma bebida à base de 
soja saborizada com polpa de goiaba vermelha. O trabalho foi conduzido na planta-
piloto de processamento de frutas e hortaliças Tecnologia em Alimentos, do Instituto 
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Triângulo  Mineiro  -  Campus 
Uberlândia (IFTM), simulando-se as condições de uma cozinha doméstica. Para o 
estudo da viabilidade técnica, foram efetuadas extrações de “leite de soja” e polpa 
de goiaba, para a posterior elaboração da bebida caseira. Realizaram-se no decorrer 
do trabalho testes sensoriais, para seleção das melhores formulações e o estudo da 
vida-de-prateleira. A composição centesimal da bebida caseira foi realizada segundo 
a metodologia preconizada pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). Também, realizou-se o 
estudo da viabilidade econômica, por meio do custo de produção da elaboração de 
1L de bebida caseira, mediante comparação, via preço, com a bebida de soja da 
marca comercial mais conhecida no mercado de Uberlândia. A bebida feita em nível 
doméstico apresentou um custo de produção menor comparado com o preço da 
bebida de mercado e em termos preferência foi à bebida que obteve maior aceitação 
quando comparada com a marca comercial.

PALAVRAS-CHAVE: Soja, bebidas, goiaba

TECHNICAL AND ECONOMIC VIABILITY OF A SOYBEAN BEVERAGE 
PRODUCTION WITH GUAVA PULP

ABSTRACT
Brazil is as producing the world-wide one of soy. The national industry has 

searched  new  techniques  in  the  attainment  of  the  “milk  of  soy”  to  improve  its  
sensorial quality. The drinks to the base of soy with fruits flavor are in full expansion 
in  the  Brazilian  and  world-wide  market,  indicating  that  research  in  this  area  is 
sufficiently promising. The aim of this work was to evaluate the viability economic 
technique and of the elaboration in domestic level of a drink to the base of soy with 
red pulp of guava. The work was lead in the plant-pilot of processing of fruits and 
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vegetables,  of  the Federal  Institute  of  Education,  Science and Technology of  the 
Triangulo  Mineiro  -  Uberlândia  Campus  (IFTM),  simulating  the  conditions  of  a 
domestic kitchen. For the study of the viability technique, milk extractions had been 
effected “of  soy”  and pulp of guava, for the posterior elaboration of the beverage 
caretaker.  Sensorial  tests  had been become fulfilled  in  elapsing  of  the  work,  for 
election of the best formularizations and the study of the life-of-shelf. The centesimal 
composition of the drink caretaker was carried through according to methodology 
praised for the Institute Adolph Lutz (1985). Also, the study of the economic viability 
was become fulfilled, by means of the cost of production of the elaboration of 1L of 
beverage caretaker, by means of comparison, saw price, with the beverage of soy of 
the known commercial mark more in the market of Uberlândia. The beverage made 
in domestic level presented a compared cost of lesser production with the price of the 
market and in terms preference it was to the beverage that got greater comparative 
acceptance when with the commercial mark

KEYWORDS: Soy, beverages, guava.

 
INTRODUÇÃO

A  relação  entre  dieta  e  saúde,  tem  levado  a  indústria  alimentícia  ao 
desenvolvimento  de  novos  produtos  cujas  funções  pretendem  ir  além  do 
fornecimento de nutrientes básicos e da satisfação do paladar do consumidor. Esses 
produtos são conhecidos como “alimentos funcionais” e têm como principal função a 
redução  do  risco  de  doenças  crônico-degenerativas.  Eles  representam um novo 
segmento dentro do mercado de alimentos e possuem como principais apelos de 
venda  os  benefícios  à  saúde.  Entre  os  alimentos  que  têm  sido  amplamente 
divulgados pela mídia nos últimos anos destaca-se a soja, cujo extrato hidrossolúvel 
possui ampla aplicação na indústria alimentícia, podendo ser consumido na forma de 
bebida  ou  como  constituinte  de  produtos  lácteos  tais  como  iogurtes,  sorvetes, 
cremes e formulados infantis, que apresentam baixo custo e alta qualidade protéica 
e energética (BEHRENS; SILVA, 2004; SILVA et al., 2007). 

As isoflavonas são compostos difenólicos encontrados, principalmente na soja 
não  transgênica,  cuja  estrutura  é  muito  semelhante  ao  hormônio  feminino,  o 
estrógeno.  Embora haja uma grande variabilidade de composição de isoflavonas 
entre os grãos de soja e produtos alimentícios baseados em soja, a maioria destes 
alimentos  contém  uma  mistura  de  derivados,  baseados  em  três  isoflavonas 
agliconas: genisteína, daidzeína e gliciteína. Os efeitos protetores destes compostos 
atuam contra  doenças  crônicas,  incluindo  doença  cardíaca  coronária,  câncer  de 
próstata, diabetes, osteoporose, deficiência cognitiva, doenças cardiovasculares e 
efeitos da menopausa (CAMPOS, 2006; MORAES & COLLA, 2006). 

As  bebidas de frutas  acrescidas de produtos  de soja  apresentam enorme 
potencial de crescimento, pois conciliam as características sensoriais desejáveis das 
frutas com as propriedades funcionais da soja. O mercado de bebidas não-alcoólicas 
está  em plena  expansão,  particularmente  o  de  frutas;  segundo  dados  atuais  as 
bebidas à base de soja cresceram  57% em 2005, com perspectivas de aumentos 
para  os  anos seguintes  (TORREZAN et  al.,  2004;  FLORIANI,  2007).  Entretanto, 
estes  produtos  disponíveis  no  mercado  apresentam preço  relativamente  elevado 
tendo seu uso restrito pela população de baixa renda. 
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Em  virtude  dessa  realidade,  o  presente  trabalho  buscou  demonstrar  a 
viabilidade  técnica  e  econômica  da  preparação  de  uma  bebida  à  base  de  soja 
saborizada com polpa de goiaba em nível doméstico. 

METODOLOGIA

O  trabalho  foi  conduzido  na  planta-piloto  de  processamento  de  frutas  e 
hortaliças  do  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia  do  Triangulo 
Mineiro – Campus Uberlândia (IFTM), simulando-se as condições de uma cozinha 
doméstica. 

1. Fabricaçao do extrato hidrossolúvel de soja saborizado:
O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) foi obtido de acordo com a metodologia 

da Embrapa Soja (EMBRAPA, 2008), e de acordo com boas práticas de fabricação 
preconizadas  por  Benedetti  e  Falcão  (2003).  Foram  utilizados  grãos  não-
transgênicos da cultivar M-soy 8200, provenientes da região de Uberlândia (MG). 

Os  frutos  de  goiaba  vermelha  utilizados  na  obtenção  da  polpa  foram  da 
variedade (Pedro  Sato),  provenientes  do mercado local.  As  goiabas após serem 
lavadas em água corrente e sanitizadas em solução de água clorada a 100 ppm de 
cloro ativo, foram pesadas. Em seguida, os frutos foram descascados e partidos, 
com a remoção do endocarpo. Este foi  triturado em liquidificador e peneirado. A 
polpa foi pasteurizada a 65°C por 30 minutos em panela de alumínio

Após o resfriamento o extrato hidrossolúvel de soja foi acrescido à polpa de 
goiaba com adição de açúcar. Foram testadas três formulações, conforme descrito 
na Tabela 1.

Tabela 1: Formulações de bebidas a base de soja saborizada com polpa de goiaba.

 Porcentagens %
 Formulação A Formulação B Formulação C
Extrato hidrossolúvel de 
soja 74 80 85
Polpa de goiaba 18,5 12 6,5
Açúcar 7,5 8 8,5

2. Análises sensoriais e vida-de-prateleira:
As  diferentes  concentrações  das  bebidas  foram  submetidas  à  avaliação 

sensorial pelo teste de ordenação para definição do produto de maior aceitação de 
acordo com Chaves (2005).

No presente estudo foi solicitado que os provadores ordenassem as amostras 
conforme  sua  preferência.  O  teste  foi  realizado  com  quinze  provadores  não 
treinados. Foram servidos cerca de 40 mL de cada formulação de bebida à base de 
soja  a  12±1°C,  apresentados  aos  provadores  em  copos  plásticos  brancos 
descartáveis,  de 50 mL, com numeração aleatória de três dígitos, conjuntamente 
com copo d’água à temperatura ambiente.

A formulação escolhida foi  preparada novamente  em quantidades maiores 
para a realização do teste triangular e simultaneamente realizou-se a avaliação da 
preferência do consumidor. Para avaliar a qualidade da bebida caseira foi realizada 
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uma comparação com uma bebida de mercado. O teste foi realizado com sessenta 
provadores não treinados. Foram servidos cerca de 40 mL de cada bebida à base de 
soja, variando entre a bebida caseira e a industrializada a 12±1°C, apresentados aos 
provadores em copos plásticos brancos descartáveis, de 50 mL, com numeração 
aleatória de três dígitos, conjuntamente com copo d’água à temperatura ambiente.

Para avaliação da vida de prateleira realizou-se a avaliação sensorial  pelo 
teste de Escala do Ideal com nove provadores fixos que analisaram durante uma 
semana  intercalando  as  análises  sensoriais  entre  o  1°  Dia,  3°  Dia  e  5°  Dia 
parâmetros  como:  cor,  sabor  de  fruta  (goiaba),  sabor  de  soja,  consistência  e 
homogeneidade; aplicaram-se posteriormente para cada parâmetro no decorrer da 
semana  a  análise  estatística  do  Qui-Quadrado.  Simultaneamente,  realizaram-se 
análises físico-químicas de pH e Brix durante o armazenamento na geladeira sob 
condições de refrigeração (FERREIRA et al., 2000). 

3. Composição centesimal da bebida caseira:

A bebida selecionada pelo teste de ordenação foi  submetida às seguintes 
análises químicas, para estabelecer os aspectos nutricionais da bebida à base de 
soja saborizada com polpa de goiaba realizada no Laboratório de Análise Físico 
Química do IFTM,  determinação da umidade; cinzas; lipídios; proteínas e glicídios.

As  análises  foram  realizadas  de  acordo  com  metologia  preconizada  pelo 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1985). 

4. Estudo da viabilidade econômica:

O  método  utilizado  no  trabalho  baseou-se  na  estrutura  de  custos  e  na 
formação de preço a partir dos custos de produção. Os custos de produção foram 
divididos em dois tipos: 
- custos fixos, que são aqueles que se mantêm constantes, esteja à empresa parada 
ou  produzindo  em  nível  máximo  de  sua  capacidade  como:  aluguéis,  seguros, 
serviços de contabilidade e outros; - custos variáveis são aqueles que aumentam ou 
diminuem proporcionalmente às atividades da empresa, como: insumos,  mão-de-
obra e seus respectivos encargos sociais e impostos (MARTINS; LIMA, 2005). Neste 
trabalho a avaliação da viabilidade econômica para obtenção da bebida caseira, 
levou em consideração apenas os custos variáveis para elaboração dos custos de 
produção, relacionados aos insumos.

No decorrer do trabalho foi feito uma pesquisa de mercado primária em oito 
supermercados.  Nestes,  foram  coletados  maiores  e  menores  preços  dos 
ingredientes  para  a  elaboração  da  bebida,  tais  como:  soja,  açúcar,  sal.  Nos 
estabelecimentos onde foi encontrada a bebida comercial, foram anotados os preços 
para a posterior comparação com o custo de produção da bebida caseira.

A pesquisa feita para a obtenção de goiabas in natura para a época de safra 
foi  realizada no mercado atacadista e varejista. Considerou-se ainda, a produção 
própria de polpa de goiaba, ou seja, com um custo irrelevante, caso se possua um 
pé  de  goiaba  na  própria  propriedade.  No  mercado  atacadista,  (Central  de 
Abastecimento de Uberlândia -  CEASA-MG),  realizou-se a pesquisa do menor e 
maior preço da caixa de 6 Kg de goiaba vermelha. No mercado varejista pesquisou-
se os preços de 1Kg de goiaba vermelha em quatro sacolões de diferentes bairros.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção do “leite de soja” segundo a metodologia da Embrapa Soja teve 
como rendimento médio 1,700L apartir  de 0,5 kg de soja  in  natura.  No trabalho 
foram gastos para realização do mesmo 3Kg de soja e obteve-se ao final 10,200L de 
extrato  hidrossolúvel  de  soja.  Para  obter  este  produto  a  nível  doméstico  não 
necessitou-se de uma tecnologia complexa, sendo passível de se realizar em com 
utensilios simples e de facil acesso (EMBRAPA, 2008). 

A  polpa  de goiaba pode ser  extraída  de forma simples  em uma estrutura 
doméstica. Ao todo foram gastos de goiaba in natura 10,789 Kg e obteve-se como 
polpa de goiaba pasteurizada 2,355 Kg. Na tabela 4 demonstra-se o rendimento da 
goiaba na obtenção de polpa  pasteurizada.

Análises sensoriais e vida-de-prateleira:

Teste de ordenação:
De acordo com o teste de ordenação a amostra de Formulação A foi a que se 

destacou com relação às demais. Essa formulação continha um maior teor de polpa 
em relação às outras. Essa aceitação pode ser atribuída à polpa de goiaba e ao 
tratamento térmico na fase de extração do leite, os quais possivelmente exerceram 
um efeito positivo, “mascarando” o sabor indesejável da soja. Essa aceitabilidade foi 
observada por  Torrezan et  al.  (2004),  Benassi  (2006)  e Floriani  (2007)  os quais 
detectaram que  as  bebidas  à  base  de  soja  saborizadas  com frutas,  têm obtido 
grande aceitação pelos consumidores e é o setor de produtos de soja que mais 
cresce, no Brasil e no mundo.

Teste triangular e preferência do consumidor:
O teste triangular e de aceitação foi realizado com sessenta provadores não-

treinados.  Dos  sessenta  provadores  que  participaram  do  teste  quarenta  e  três 
conseguiram diferenciar as bebidas. De acordo com Chaves (2005), que para um 
nível de 0,1% de probabilidade (P < 0,001) seriam necessários trinta e três acertos. 
Portanto, detectou-se que houve diferença estatística significativa entre as bebidas 
ao nível de 0,1% de probabilidade. 

Com relação à preferência, a bebida caseira foi a que teve maior aceitação 
significativa  entre  os  provadores  independentemente  do  sexo,  estando  à  bebida 
caseira dentro dos parâmetros que atenderam a expectativa dos provadores, como a 
cor de goiaba mais intensa, a consistência, a homogeneidade, sabor de fruta e soja 
mais agradáveis.

Avaliação da vida-de-prateleira:

Os resultados da análise sensorial  para determinação da vida-de-prateleira 
foram submetidos ao teste do Qui-Quadrado (CHAVES,2005) para cada parâmetro 
analisado no decorrer da semana (1° Dia, 3° Dia e 5°Dia), sendo os parâmetros Cor, 
Sabor de Fruta (goiaba), Sabor de Soja, Consistência e Homogeneidade. 

Os aspectos cor, sabor de fruta (goiaba), consistência e homogeneidade não 
apresentaram diferenças estatísticas significativas no decorrer do armazenamento 
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ao nível  de 5% de probabilidade. Pelos resultados encontrados no parâmetro de 
“Sabor de Soja” observou-se que houve diferença estatística significativa ao nível de 
5% de  probabilidade  entre  todos  os  dias  analisados  no  decorrer  da  semana.  A 
diferença estatística esteve em relação à diminuição do gosto de soja no decorrer da 
vida-de-prateleira,  apresentando  assim,  uma  característica  benéfica  para  o 
consumo. Tais resultados foram observados por Ciabotti. et al. (2007).

Simultaneamente monitorou-se o pH e o °Brix  entre 1° Dia, 3° Dia e 5° Dia, 
realizadas com três repetições seguidas, no qual, o pH esteve entre 5,33 e 5,11 no 
decorrer  da  semana  e  o  °Brix  permaneceu  em  12  °Brix  durante  todo  o 
armazenamento na geladeira sob condições de refrigeração. 

Composição centesimal da bebida caseira:

As análises químicas realizadas na bebida caseira à base de soja saborizada 
com polpa de goiaba, definida pelo teste de ordenação, foi segundo a metodologia 
preconizada pelo  INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1985). Os resultados das análises 
foram comparados aos os valores encontrados no rótulo da embalagem da bebida 
de mercado. Os resultados estão expressos na Tabela 2.

Tabela 2: Valores Médios da composição centesimal (%) da bebida à 
base de soja caseira e a bebida de mercado 

Descrição do 
Alimento

Umidade 
(%)

Proteínas 
(%)

Lipídios 
(%)

Glicídios 
(%)

Cinzas 
(%)

Bebida à base de 
soja caseira 87,860 0,833 0,300 10,447 0,560

Bebida à base de 
soja do mercado 92,030 0,600 0,350 7,000 0,017

           .

As bebidas apresentaram valores próximos para os nutrientes pesquisados 
reforçando a viabilidade técnica da produção da bebida ao nível doméstico.  

Estudo da viabilidade econômica:

De acordo com os valores das médias dos rendimentos apresentados nas 
Tabelas 3 e 4, com relação, a obtenção de “leite de soja” e da polpa de goiaba.  
Definiu-se as quantidades de matérias-prima necessárias para a produção de 1L de 
bebida caseira, segundo a concentração da formulação A, escolhida pelo teste de 
ordenação. As porcentagens de ingredientes para a formulação da bebida caseira 
estão  representadas  na  Tabela  1.  As  quantidades  de  matérias-prima  para  a 
elaboração de 1L de bebida a nível doméstico estão representadas no Quadro 1.

Quadro 1: Matérias-prima para a elaboração de 1L de Bebida Caseira.

Descrição do Matérias-Prima
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Alimento

1L de bebida caseira Sal Soja
Goiaba “in 

natura” Açúcar
2,941g 217g 678g 75g

O  custo  da  goiaba  in  natura  (678g)  foi  definido  a  partir  de  três  origens: 
mercado atacadista,  mercado varejista e obtenção doméstica (disponibilidade por 
meio de produção própria). Os custos dos ingredientes como a soja (217g), açúcar 
(75g) e sal (2,941), assim como, os menores, maiores e a média estão expostos na 
Tabela 8. Estes valores foram obtidos a partir da pesquisa primária realizada entre 
os oito supermercados.

A variável para o cálculo do Custo de Produção foram as diferentes formas de 
obtenção da goiaba vermelha ( atacado, varejo ou produçao própria). A embalagem 
de PVC no mercado  para  armazenamento  da  bebida  encontra-se  em média  62 
centavos a unidade,  este seria  um investimento inicial,  podendo a dona-de-casa 
sanitizar as embalagens para ser reutilizadas novamente ou colocar a bebida num 
recipiente  para  ser  posteriormente  armazenado  na  geladeira  sob  condições  de 
refrigeração. Na Tabela 3 estão apresentados a somatória dos custos de produção 
de 1L de  bebida  caseira  com e sem a embalagem de  PVC nas três  diferentes 
origens dos frutos.

Tabela 3: Custos de Produção de 1L de bebida caseira à base de soja saborizada 
com polpa de goiaba 

Custos de Produção para 1L de bebida caseira à base 
de soja saborizada com polpa de goiaba

Mercado Atacadista 

Menor (R$) Média (R$) Maior (R$)
Com 
Embalagem 2,39 2,88 3,38

Sem 
Embalagem 1,77 2,26 2,76

Mercado Varejista 

Menor (R$) Média (R$) Maior (R$)
Com 
Embalagem 2,96 3,23 3,51

Sem 
Embalagem 2,34 2,61 2,89

Produção própria 

Menor (R$) Média (R$) Maior (R$)
Com 1,26 1,47 1,68
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Embalagem

Sem 
Embalagem 0,64 0,85 1,06

Juntamente com as pesquisas primárias para obter os custos de matérias-
prima da  composição  da  bebida  caseira  foram levantados  preços  da  bebida  de 
mercado.  Nos  supermercados  pesquisados,  o  menor  preço  encontrado  para  o 
produto  de  mercado  foi  R$3,55  e  com  o  maior  preço  de  R$4,99  reais.  Pela 
comparação dos resultados, observou-se que a produção em nível  doméstico foi  
viável  economicamente,  uma vez que mesmo na bebida doméstica de mais alto 
custo, com embalagem e a goiaba obtida no mercado varejista, o custo foi inferior a 
bebida  mais  barata  encontrada  no  mercado.  Também,  percebeu-se  através  da 
pesquisa primária que a procura de matérias-primas com um custo menor diminuiu 
ainda mais os custos de produção, assim, se a dona-de-casa tiver a disponibilidade 
de fazer uma pesquisa primária antes da produção da bebida caseira obterá um 
custo bem reduzido, do seu produto final.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que existe a 
viabilidade técnica na preparação de uma bebida à base de soja saborizada com 
polpa  de  goiaba  em  nível  doméstico.  Os  testes  sensoriais  e  a  composição 
centesimal  indicaram a aceitabilidade e  qualidade do produto,  com relação,  aos 
aspectos organolépticos e nutricionais, sendo que esses parâmetros permaneceram 
estáveis pelo período de armazenamento de uma semana sob refrigeração. 

A viabilidade econômica demonstrou-se satisfatória, ou seja, os custos para a 
elaboração  da  bebida  caseira  poderiam  beneficiar  as  famílias  de  baixo  poder 
aquisitivo,  que  muitas  vezes  apresentam a  indicação  para  o  uso  desse  tipo  de 
produto,  tais  como  as  mulheres  na  idade  da  menopausa,  crianças  e  adultos 
alérgicos ao leite de vaca, mas não teriam a possibilidade de comprar uma bebida 
similar no mercado, pelo seu custo elevado. A partir da elaboração doméstica as 
famílias podem desfrutar de uma bebida nutritiva e acessível. 
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