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Visando uma melhoria contínua na alimentação humana, vários alimentos são constantemente testados 

e avaliados para uma produção alimentar rica em diversos componentes. Um alimento que está em alta 

devido ao seu vasto benefício à saúde, é a soja. Nela é possível encontrar diversos compostos como 

vitaminas, proteínas e fibras. Este estudo teve como objetivo, elaborar um produto à base de soja e 

observar a sua aceitação. O produto desenvolvido foi sorvete sabor morango onde foi utilizada a proteína 

isolada de soja. Os resultados mostraram que o sorvete de soja sabor morango, teve uma excelente 

aceitação com nota média de 8,8, um índice de aceitabilidade de 88% e intenção de compra de 96%. 
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1. INTRODUÇÂO 

 

A soja (Glycine max), também conhecida como feijão-soja ou feijão-chinês, é uma planta que 

pertence à família Fabaceae. Trata-se de uma planta oleaginosa pertencente à família das leguminosas. É 

empregada na alimentação humana (sob a forma de óleo de soja, tofu, molho de soja, leite, proteína, grão, 

etc.) e animal (no preparo de rações). A palavra soja vem do japonês “shoyu” (FEDERIZZI, 2011). 

  O termo “soja” é utilizado em produtos feitos a partir de grãos integrais, enquanto a proteína de soja 

refere-se à extração da parte protéica da leguminosa. Tanto a soja, como a proteína de soja, contêm as 

isoflavonas, além de outros compostos fitoquímicos e proteínas, sais minerais, como potássio, cálcio, 

magnésio, fósforo, cobre e zinco. É fonte de algumas vitaminas do complexo B, como a riboflavina e a 

niacina, e também em vitamina C (ácido ascórbico). Porém, é pobre em vitamina A e não contém vitamina D 

e B12 (SIMÃO et. al, 2008). 

  Embora esta planta seja cultivada há milhares de anos em países asiáticos, ela foi introduzida na 

Europa e nas Américas através da imigração. A produção brasileira gira em torno de 60 milhões de 

toneladas por ano sendo um destaque produtivo no mundo perdendo somente para os Estados Unidos 

(FEDERIZZI, 2011). 

 No entanto, apesar de tantos benefícios, a soja não está presente na mesa dos brasileiros na 

quantidade recomendada. Pois, para consumir a quantidade ideal capas de absorver todos os benefícios 

nela contidos, a soja deveria fazer parte da alimentação básica como o arroz e os feijões assim como os 

asiáticos fazem (COSTA; BOREM, 2003). 

  Vários alimentos à base de soja surgem a todo o momento no mercado com o intuito de auxiliar as 

pessoas que possuem algum tipo de restrição alimentar, como no caso dos intolerantes ao glúten, à lactose, 

ou ainda pessoas que não consomem nenhum tipo de carne (vegetarianos e veganos) (BERGMAN, 2002).  

 Associada a elaboração de produtos ausentes em lactoses que atendam um grande número de 

pessoas, objetivou-se neste estudo a elaboração de soverte de morango altamente nutritivo, tendo como 

base, o extrato hidrossolúvel de soja. 

O objetivo desse estudo foi analisar a utilização da soja na indústria alimentícia e aceitação geral. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa de avaliação sensorial no sorvete desenvolvido de morango a base de 

extrato solúvel de soja, utilizando a escala hedônica, obtendo assim, a aceitação do produto, intenção de 

compra e frequência do consumo.  

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Soja no Brasil 

 

  No Brasil, embora trazida pelos imigrantes japoneses em 1908, a soja, ainda não alcançava 

grandes alvos, isso porque a produção aqui ainda estava voltada para o café. O desenvolvimento efetivo da 

soja só ocorreu na década de 70 impulsionado pela indústria de óleo e pelas necessidades impostas pelo 

mercado mundial (FREITAS, 2014).  
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  Com os avanços tecnológicos, o manejo e a eficiência do produtor cresceram aproximadamente 

49% da produção da soja no país, sendo usado principalmente em rações animais e alimentação humana. 

O cultivo de soja no Brasil se orienta por um padrão ambientalmente responsável, ou seja, uso de práticas 

de agricultura sustentável que são técnicas que permitem o uso intensivo da terra e com menor impacto 

ambiental. Este sistema reduz a pressão pela abertura de novas áreas e contribui para a preservação do 

meio ambiente (MAPA, 2015). 

  A Região Centro-Oeste do Brasil é responsável por mais da metade da produção da soja no país e 

juntamente com a Região Sul, correspondem mais de 80% da produção brasileira do grão 

(aproximadamente 74 milhões de toneladas). Na safra de 2013, os detentores das maiores parcelas da 

produção brasileira foram Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Isoladamente, o estado de Mato Grosso possui mais de 27% de toda a produção de soja do país (IBGE, 

2015). 

2.2 Extrato de soja na Indústria Brasileira  

 

  A indústria nacional transforma por ano, cerca de 30,7 milhões de toneladas de soja, nos quais 5,8 

milhões de toneladas são de óleo comestível e 23,5 milhões de toneladas de farelo proteico. Esta produção 

contribui para a competitividade nacional na produção de carnes, ovos e leite, e, além disso, eles possuem 

alto teor de proteína e padrão de qualidade Premium. A soja também se constitui em alternativa para a 

fabricação do biodiesel que é um combustível capaz de reduzir em 78% a emissão dos gases causadores 

do efeito estufa na atmosfera (MAPA, 2015). 

 2.3 Componentes derivados da soja 

 

  Super-nutritiva, a soja contêm proteínas, vitaminas, minerais e fibras. Sua proteína se compara à 

proteína animal. Ela pode tranquilamente substituir a carne nas refeições e, além disso, também é rica em 

vitaminas C, E, e complexo B. Outras riquezas encontradas na soja são os minerais, cálcio, fósforo, ferro, 

potássio e fibras que são de extrema importância para o funcionamento adequado do intestino. Além disso, 

as fibras têm a capacidade de captar partículas maiores de gordura, levando-as a passar direto, sem serem 

absorvidas (TRUCOM, 2008).  

  Da soja, podem ser retirados vários componentes que servirão de componentes básicos para um 

novo produto. Dentre esses componentes, estão os óleos, as fibras, as farinhas e os produtos proteicos ou 

proteínas isoladas, além das isoflavonas.  

  Os produtos proteicos ou a proteína isolada de soja é obtida após a maceração e extração do óleo, 

a proteína pode ser separada dos açúcares por meio de água ou álcool. Recomenda-se que seja realizada 

por água, dessa forma mantêm-se as isoflavonas, pois, dependendo das formas de extração, pode ser 

encontrada uma porcentagem de proteína específica variando de 60% a 90% (SOUZA, 2014). 

  A proteína de soja é fonte de cálcio, fósforo e minerais, possuem baixo teor de gordura e contam 

com a vantagem adicional de ser de origem vegetal e não conter colesterol. Ela é utilizada como incremento 

funcional aos alimentos ou participa como principal nutriente de alimentos comerciais. Nesse caso, a 

indústria atua incorporando sabores e formações comerciais (MAGNONI, 2001). 
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2.4 Sorvete a Base de Soja 

 

  No mercado atual, vários produtos já são produzidos exclusivamente por soja ou são incorporados 

em sua formulação, dentre eles temos: o extrato solúvel de soja; missô; shoyu; farinha e sorvete de soja. 

  O sorvete de soja é um produto destinado às pessoas que por algum motivo não consomem leite de 

vaca, como os intolerantes a lactose.  É produzido com base na proteína e no extrato solúvel de soja, 

recebendo o mesmo processamento de um sorvete com base leite ou água (BALDO, 2009).  

  O corpo, a textura, o sabor e a cor do sorvete são fatores importantes para a aceitação. As 

alterações desses parâmetros podem acarretar perda de qualidade. A alteração de cor e sabor do produto 

pode ocorrer ao longo da estocagem, em função dos ingredientes utilizados para colorir e aromatizar o 

sorvete. 

  O tipo de embalagem que é utilizada também pode contribuir para o encolhimento do produto, como 

por exemplo, as embalagens celulósicas, que podem absorver umidade do produto, levando-o ao 

encolhimento.  

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Composição do sorvete de morango 

 

  O sorvete de soja desenvolvido contém os seguintes ingredientes: proteína isolada de soja, açúcar, 

glucose, gordura vegetal hidrogenada, liga neutra, “Emustab”, “Algemix” sabor morango e água. Esses 

ingredientes foram fornecidos pela empresa Duas Rodas Indústrias. 

 

3.2 Processo de fabricação do sorvete a base de soja 

 

  A água foi aquecida até 60ºC para facilitar a homogeneização da glucose, da gordura vegetal, 

proteína isolada de soja e do açúcar. Após o aquecimento, a mistura foi colocada em uma batedeira 

planetária por 15 minutos, acrescentando aos poucos, o “Algemix” e a liga neutra. Em seguida, reservaram-

se os ingredientes homogeneizados em um “freezer” por aproximadamente 2 horas. 

  Após este período, adicionou-se o “Emustab” e realizou-se uma nova homogeneização. 

Posteriormente, reservou-se no freezer para conseguir sua consistência final. 

 

3.3 Análise sensorial do sorvete a base de soja. 

 

  Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação sensorial (Teste de Aceitação 

Geral), utilizando uma equipe composta por 100 provadores não treinados, com idade entre 18 a 46 anos de 

ambos os sexos, alunos e professores da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. Foi 



solicitada aos provadores, a avaliação dos atributos: sabor, cor e textura, por meio de uma escala hedônica 

de 9 pontos, sendo os extremos 1 Desgostei muitíssimo e 9 Gostei muitíssimo, bem como a Intenção de 

compra e frequência de consumo de soja em geral. 

 

3.4 Aceitabilidade do Sorvete a base de Soja, sabor morango. 

 

  O Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação aos atributos cor, sabor e textura. Para o 

cálculo do Índice de Aceitabilidade do produto foi adotada a expressão: 

  IA (%) = A x 100/B, onde A = nota média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao produto. 

O IA com boa repercussão têm sido considerados ≥ 70% (BISPO et al., 2004). 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Aceitabilidade do sorvete a base de soja, sabor morango 

 

  O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o sorvete de soja em cada atributo foi significativo, 

obtendo o índice de 88%, considerando a repercussão favorável.  

 

4.2 Análise sensorial do sorvete a base de soja, sabor morango 

 

  O perfil dos provadores que participaram da análise sensorial é mostrado na Figura 1, onde pode-se 

observar que a maioria dos provadores foi do sexo feminino (66%). 

 

Figura 1.  Sexo dos provadores utilizados no teste de Análise Sensorial do Sorvete de Soja 
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         Os 100 provadores foram submetidos a duas perguntas, sendo elas, o consumo de produtos à 

base de soja em geral e a intenção de compra do produto no mercado. Os resultados podem ser 

observados nas Figuras 2 e 3 respectivamente. 

 

 

Figura 2. Consumo de soja dos provadores utilizados no teste de Análise Sensorial do Sorvete de Soja. 

 

 

 

 

Figura 3. Intenção de compra, pelos provadores utilizados no teste de Análise Sensorial do Sorvete de Soja. 
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   O sorvete foi bem aceito, visto que, 57% dos provadores consomem às vezes, produto derivados 

de soja (Figura 2). Verifica-se também, pela Figura 3, que 88% dos consumidores certamente comprariam o 

produto desenvolvido. 

  O Teste de aceitação geral mostrou que o sorvete de soja, sabor morango obteve uma boa 

aceitação pelos provadores como pode ser visto na Figura 4, onde as notas dadas para as características 

organolépticas variam de 7 a 9, com média geral de 8,8. 

 

Figura 4. Notas dadas às características organolépticas  

 

 

   

Ao compararmos com o estudo realizado por ACTA (2011), onde elaboraram um sorvete de abacate 

com extrato hidrossolúvel de soja, a aceitação não foi tão favorável, sendo que, a maior média de 

aceitabilidade para o sorvete a base de extrato solúvel soja foi de 6,67 pontos enquanto o produzido a base 

de leite de vaca foi em torno de 7,86 pontos. Segundo o estudo, a baixa pontuação, foi provavelmente 

devido ao sabor e ao aroma da soja. 

  Pereira (2010) realizou um estudo com sorvetes elaborados nos sabores abacaxi, coco, maça, 

morango e chocolate, onde foi substituída em pequenas porcentagens, a quantidade de leite por extrato 

solúvel de soja. Seu principal estudo foi avaliar se os provadores treinados poderiam identificar diferença 

com relação ao padrão. Os resultados encontrados foram que, somente o sorvete sabor chocolate, não 

pode ser diferenciado de acordo com o padrão, pois, o sabor do chocolate mascara o gosto característico 

do extrato solúvel de soja. Apesar de haver a diferença entre o sorvete padrão (com leite na composição) e 

o de soja, a aceitação dos participantes foi satisfatória.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a soja é um alimento extremante nutritivo e pode ser utilizada em diversos 

alimentos, como uma forma alternativa ou um enriquecimento dos produtos. Após a análise sensorial 

realizada para o sorvete a base de soja, observou-se que houve uma boa aceitação, até para as pessoas 

que nunca consomem produtos a base de soja. O resultado obtido foi muito eficaz e através das análises, 

pode-se observar que a intenção de compra desse produto foi satisfatória.. 
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