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DIAMANTINA 





RESUMO 

O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) é um produto de grande interesse comercial, 

principalmente devido as suas propriedades nutricionais. O processo de descontaminação e 

conservação mais empregado na indústria de alimentos para tratar o EHS é a pasteurização. 

Por este processo utilizar o calor como agente inativador de microrganismos, algumas 

propriedades do produto como cor, sabor e aroma podem sofrer alterações ao decorrer do 

tratamento além de perda nutricional, como desnaturação de proteínas. Para tentar diminuir 

as possíveis alterações e manter o produto seguro para consumo, este trabalho tem como 

objetivo avaliar a viabilidade do tratamento ultravioleta de onda curta (UV-C) a 254 nm 

como um processo não térmico para descontaminação do EHS, utilizando uma cabine de 

tratamento UV-C equipada com uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão, em condições 

dinâmicas. Para avaliar a eficiência do tratamento UV-C foram realizadas análises 

microbiológicas para determinar a cinética de inativação dos microrganismos patogênicos, 

Salmonella enteriditis, Estafilococus aureus e Escherichia coli, e para determinar a vida 

útil das amostras tratadas de acordo com os parâmetros da Resolução da Anvisa. Análises 

físico-químicas foram realizadas para identificar alterações das propriedades do EHS e 

análise sensorial para determinar a aceitação do consumidor frente as propriedades das 

amostras tratadas por UV-C e pasteurizadas. As amostras analisadas não apresentaram 

diferenças significativas nas análises de pH, sólidos solúveis, concentrações de minerais, 

teor de isoflavonas, inibidores de tripsina e digestibilidade de proteínas, indicando que os 

tratamentos utilizados não causam interferências nessas características específicas. Na 

inativação de microrganismos, o tratamento UV-C com dose de 8,28 J.cm-2 apresentou 

melhores resultados quando comparado com a pasteurização. Obteve-se inativação por UV-

C de 6,39, 2,19 e 2,64 log UFC/mL para Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 

Salmonella enteritidis, respectivamente, contra a inativação de 2,85, 2,04 e 2,22 log 

UFC/mL utilizando a pasteurização para os mesmos microrganismos. Houveram também 

diferenças significativas nas análises de cor, inativação de lipoxigenase e sensorial das 

amostras de EHS tratadas por diferentes métodos e amostra sem tratamento. O UV-C se 

mostrou eficaz no tratamento do EHS, porém com limitações, sendo indicado o uso de 

outros tratamentos em conjunto para melhoria de parâmetros específicos.  

Palavras-chave: Lipoxigenase. Vida de prateleira. Conservação. Controle de qualidade. 

Tratamento não térmico. 





ABSTRACT 

The water-soluble soy extract (WSE) is a product of great commercial interest mainly due to 

its nutritional properties. The process of decontamination and conservation most used in the 

food industry to treat WSE is pasteurization. Since heat is used as an inactivating agent for 

microorganisms, some properties of the product such as color, taste and aroma may undergo 

changes during the course of treatment as well as nutritional loss, such as protein denaturation. 

In order to minimize possible changes and keep the product safe for consumption, this work 

aims to evaluate the viability of ultraviolet short-wave treatment (UV-C) at 254 nm as a non-

thermal treatment to WSE decontamination process using a chamber of UV-C treatment 

equipped with a low-pressure mercury lamp under dynamic conditions. To evaluate the 

effectiveness of the UV-C treatment, microbiological analyzes were performed to determine 

the kinetics of inactivation of the pathogenic microorganisms Salmonella enteriditis, 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli, besides determine the shelf life of the samples 

treated according to Anvisa parameters. Physical-chemical analyzes were performed to identify 

changes in WSE properties and sensory analysis to determine consumer acceptance of the 

properties of UV-C and pasteurized samples. The analyzed samples did not present significant 

differences in pH, soluble solids, mineral concentrations, isoflavone content, trypsin inhibitors 

and protein digestibility, indicating that the treatments used did not interfere with these specific 

characteristics. In the inactivation of microorganisms, the treatment UV-C with a dose of 8.28 

J.cm-2, presented better results when compared to the pasteurization. Inactivation was achieved 

by UV-C of 6.39, 2.19 and 2.64 log CFU / mL for Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 

Salmonella enteritidis, respectively, against the inactivation of 2.85, 2.04 and 2, 22 log CFU / 

mL using pasteurization for the same microorganisms. There were also significant differences 

in color analysis, lipoxygenase inactivation and sensory analysis of the WSE samples treated 

by different methods and untreated sample. UV-C has shown to be effective in the treatment of 

WSE, but with limitations, being indicated the use of other treatments together to improve 

specific parameters. 

Keywords: Lipoxygenase. Shelf Life. Conservation. Quality control. Non-thermal treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

A cultura de soja se faz presente no Brasil por mais de 130 anos. O primeiro estado 

a obter sucesso no seu cultivo foi o Rio Grande do Sul (RS), devido as semelhantes condições 

climáticas do RS e do ecossistema de origem destes grãos. Somente a partir da década de 1960 

a soja demonstrou importância econômica no cenário nacional, impulsionada pela política de 

subsídios ao trigo. Entretanto, foi na década seguinte que a soja se estabeleceu como a principal 

cultura do agronegócio brasileiro, passando de 1,5 milhões de toneladas para mais de 15 

milhões de toneladas entre os anos de 1970 e 1979. Cerca de 80% de toda a produção de soja 

em neste período foi produzida em três estados da Região Sul do Brasil. Atualmente, devido 

aos avanços tecnológicos e incentivos a principal região produtora de soja é a Região Centro-

oeste, tendo como líder nacional de produção o estado do Mato Grosso (EMBRAPA, 2004). 

A safra 2017/18 de soja no Brasil foi de cerca de 116,9 milhões de toneladas de 

acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA (2018). Mantendo o 

Brasil como o segundo maior produtor de soja do mundo e estudos apontam que até 2020, 

devido a disponibilidade de uma maior área potencial para expansão do cultivo, o Brasil pode 

se tornar o número 1 da produção de soja (VENCATO, 2010). 

A soja é uma leguminosa com alto teor de isoflavonas, substância que vem 

demonstrando diversos benefícios para o ser humano, como controle de doenças crônicas tais 

como câncer, diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares (ESTEVES; MONTEIRO, 

2001).  

A soja também é conhecida por possuir proteínas com propriedades nutricionais e 

funcionais únicas e por ser uma potencial fonte de peptídeos bioativos, em países da Ásia já 

vem sendo usada como fonte de nutrientes a décadas (MATEMU et al., 2011). 

A soja pode ser utilizada para a produção do óleo de soja e de alimentos como o 

tofu, molho shoyu e “leite de soja” (extrato hidrossolúvel de soja, EHS). Dentre os alimentos à 

base de soja, o EHS obteve um aumento significativo de consumo nos últimos anos, devido ser 

considerado o alimento de soja de mais fácil digestão. 

Atualmente, na indústria alimentícia o tratamento para conservação e desinfecção 

mais utilizado, inclusive para o EHS, é a pasteurização, que consiste em um aquecimento do 

alimento até no máximo 100 graus Celsius, seguido de resfriamento rápido. Por ser um 

tratamento térmico existe a possibilidade do alimento, principalmente os termossensíveis, 

adquirirem alterações no sabor, aroma, cor e perda nutricional devido a desnaturação térmica 

de nutrientes como as proteínas (ALBERINI et al., 2015). O aumento da demanda de produtos 



frescos, com a menor perda nutricional possível, vem estimulando o desenvolvimento de 

métodos de tratamento não térmico, como por exemplo o uso da radiação ultravioleta (UV-C), 

uma vez que este processo causa alterações mínimas nas qualidades sensoriais e nutricionais 

dos alimentos (BHAT et al., 2011; PALA; TOKLUCU, 2013; RAWSON et al., 2011; ZHANG 

et al., 2011). 

A radiação ultravioleta (UV) é uma radiação não ionizante a qual vivemos 

diariamente expostos, sendo a sua principal fonte natural o Sol. A radiação UV possui 

comprimentos de onda entre 100 e 400 nm, sendo comumente classificada em três intervalos 

distintos: UV-A (320-400 nm), responsável pelo envelhecimento cutâneo precoce; UV-B (280-

320 nm), responsável por lesões à pele como manchas e queimaduras; e UV-C (100-280 nm), 

de maior relevância para este trabalho, conhecida como região bactericida ou germicida 

(OKUNO; VILELA, 2005). O efeito germicida mais significativo é observado entre 250 e 270 

nm, por este motivo o comprimento de onda mais utilizado é o de 254 nm, gerado por lâmpadas 

de mercúrio de baixa pressão (GUERRERO-BELTRÁN; BARBOSA-CÁNOVAS, 2004). 

A radiação UV promove a inativação dos microrganismos através de reações 

fotoquímicas que interferem nos ácidos nucléicos provocando um rearranjo da informação 

genética interferindo na sua capacidade de reprodução (FRANÇA, 2010). Esse rearranjo ocorre 

ao se quebrar as pontes de hidrogênio presentes entre as pirimidinas localizadas no DNA dos 

microrganismos, devido a absorção da radiação UV-C. Após serem quebradas ocorre a 

formação de novas pontes entre pirimidinas adjacentes, originando os dímeros (BOLTON, 

2000; TORNALETTI, 2005).  

O método de desinfecção por irradiação ultravioleta (UV) vem sendo 

frequentemente utilizado para substituição ou complementação de outros métodos como a 

pasteurização e desinfecção por cloro e seus derivados em alimentos como sucos de frutas (LIU; 

HUANG; CHEN, 2015; ZHANG et al., 2011), água (PIRNIE; LINDEN; MALLEY, 2006) e 

outros alimentos líquidos que sejam transparentes ou translúcidos e  pouco opacos. Em 

alimentos sólidos é comumente utilizado para tratar a sua superfície (ORTIZ ARAQUE et al., 

2018; VICENTE et al., 2005). Tanto por ser um processo não térmico fazendo com que 

dificilmente ocorra a mudança de cores e aromas dos alimentos como o observado em alguns 

processos de desinfecção térmicos durante o aquecimento (THU; TRAN; FARID, 2004), 

quanto por ser um método de maior eficiência quando comparado ao uso de cloro,sem a 

liberação de resíduos no produto tratado (GUERRERO-BELTRÁN; BARBOSA-CÁNOVAS, 

2004). 
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Entre as vantagens associadas com o uso da radiação ultravioleta podemos citar 

(CHOI; NIELSEN, 2005; GUERRERO-BELTRÁN; BARBOSA-CÁNOVAS, 2004; THU; 

TRAN; FARID, 2004): 

 a não formação de subprodutos tóxicos ou resíduos químicos durante o processo; 

 a possibilidade de remover contaminantes orgânicos;. 

 baixa energia requerida, quando comparado com o processo térmico de pasteurização; 

e 

  a possibilidade de tratar superficialmente alimentos embalados ou congelados. 

Como desvantagens/limitações temos (CHOI; NIELSEN, 2005; ERCAN et al., 

2016; GUERRERO-BELTRÁN; BARBOSA-CÁNOVAS, 2004; THU; TRAN; FARID, 

2004): 

 pouco eficiência em alimentos muito opacos; 

 pouco eficiência em alimentos com alto teor de partículas suspensas; 

 ineficiência em inativar enzimas como a lipoxigenase; e 

 o equipamento que gera a luz UV-C deve ser colocado próximo ao alimento tratado. 

O UV pode ser empregado nos mais variados tipos de alimentos, para eliminar 

microrganismos e aumentar sua preservação, tais como o suco de maçã (KOUTCHMA et al., 

2004), suco de laranja (THU; TRAN; FARID, 2004), água potável (LOBO; PASSOS; 

WISBECK, 2009), Chopp (LU et al., 2010), leite de cabra e de vaca (GUNESER; KARAGUL 

YUCEER, 2012) e caldo de cana para a produção de cachaça (FRANÇA, 2010). Utilizando um 

reator de fluxo contínuo e uma dose de radiação entre 9,4 – 61 mW.s.cm-2 foi possível obter 

uma redução de 3,81 log de E. coli previamente inoculado em cidra de maçã (WRIGHT et al., 

2000). Estudos realizados com amostras de leite de cabra, previamente inoculadas com L. 

monocytones, apresentaram uma redução de 5 log quando utilizado o tratamento UV-C com 

dose de 15,8 mJ.s.cm-2 (MATAK et al., 2005). 

A eficiência do tratamento com UV-C é diferente para cada alimento, pois, além 

das variáveis relacionadas ao processo (tempo, distância), cada alimento possui um coeficiente 

de absorção diferente influenciado pelo estado em que ele se apresenta, e densidade óptica. 

Alimentos que possuem uma alta concentração de substâncias absorventes, grande turbidez ou 

cores fortes, possuem um alto coeficiente de absorção, resultando em uma baixa eficiência no 

tratamento UV-C (KOUTCHMA, 2009). Por isso é necessário realizar testes para cada tipo de 

alimento para determinar a melhor dose e condições de tratamento por radiação UV-C. 



Os processos térmicos utilizados para a descontaminação, além de terem um alto 

gasto energético também podem provocar mudanças significativas nos alimentos, tanto em suas 

propriedades sensoriais quanto nas nutricionais. Para diminuir essas alterações é necessário o 

estudo de processos não térmicos para desinfecção de alimentos, sendo que um dos tratamentos 

que demonstraram grande potencial para utilização é o tratamento de ultravioleta de onda curta 

(UV-C). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Esse trabalho teve como objetivo geral estudar a efetividade da radiação ultravioleta 

de onda curta (UV-C) aplicada em extrato hidrossolúvel de soja (EHS) e determinar suas 

vantagens e desvantagens em comparação com tecnologias clássicas de processamento. 

2.2 Objetivos específicos  

 Determinar das condições de processo necessárias para a efetividade do processamento 

com radiação ultravioleta, visando atingir inativações microbianas comparáveis à 

pasteurização com emprego de calor; 

 Avaliar da vida de prateleira do EHS tratado com radiação ultravioleta frente ao 

tratamento de pasteurização clássico; 

 Acompanhar do impacto do tratamento com radiação ultravioleta nos principais 

atributos físico-químicos; 

 Avaliar do impacto do tratamento com radiação ultravioleta nas propriedades funcionais 

da soja e das proteínas de soja, no EHS; e 

 Acompanhar do impacto do tratamento com radiação ultravioleta nos atributos 

sensoriais do EHS com base em ensaios discriminatórios e de aceitação do consumidor. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Extrato Hidrossolúvel de Soja (EHS) 

A soja, durante séculos foi cultivada apenas em países orientais, tendo surgido no 

Nordeste da China por volta do século XI A.C. O grão teve como principal uso a preparação de 

alimentos, podendo originar tanto alimentos secos quanto fermentados e frescos. A soja é 

considerada um alimento recente na cultura Ocidental, com chegada recente (final do século 

XV) e com sua  cultura expandida a partir de 1900 (MORAIS; SILVA, 1996). 

Atualmente os maiores produtores de soja são os Estados Unidos, o Brasil e a 

Argentina, tendo como produtividade média da soja nos últimos 40 anos, 2,482 mil kg/ha, 2,567 

kg/ha e 2,423 kg/ha, respectivamente. Juntos totalizam cerca de 70% da produção mundial de 

soja. Estados Unidos e Argentina conseguiram superar a média de produtividade superior a 3 

mil kg/ha somente na safra de 2014/15, enquanto o Brasil superou essa média de produtividade 

na safra de 2010/11. Dois fatores diferem a expansão da cultura de soja no Brasil, o primeiro é 

a diferença de área incorporada para o cultivo de soja nos últimos sete anos, enquanto o Brasil 

acrescentou 11,5 milhões de hectares para cultivo de soja, a Argentina e os Estados Unidos 

incorporaram 3,6 milhões e 2,9 milhões de hectares, respectivamente. Além disso, no Brasil 

existe a prática de cultivar milho como segunda safra, onde logo após a colheita da soja a mesma 

área é cultivada com milho, enquanto na Argentina e nos Estados Unidos essa prática é 

inexistente. Estes fatores indicam o potencial existente para a produção de soja no Brasil 

(CONAB, 2017).  

O Brasil ocupa o segundo lugar na produção mundial de soja por mais de 22 anos, 

tendo aumentado sua participação de 17% em 1990 para 25% em 2012.Na mesma época, 

aumentou a área plantada de 11 milhões para 24 milhões de hectares, obtendo um aumento de 

produtividade de 52%, tanto devido as expansões quanto à aplicação de tecnologias em todo o 

sistema produtivo (OLIVEIRA et al., 2015). 

Na safra 2015/16 os estados brasileiros com as maiores produções de soja foram 

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, somando um total de 

76,6 milhões de toneladas, aproximadamente, 77% da produção nacional. O Mato Grosso é o 

estado que apresenta a maior média de produtividade, além de ter sido o primeiro a registrar 

uma produtividade superior a 3 mil kg/ha e, desde então, tem sua produtividade oscilando em 

torno deste valor. Das dez últimas safras, o Mato Grosso teve sua produtividade média acima 

de 3 mil kg/ha em oito delas (CONAB, 2017).  



Alimentos produzidos a partir da soja são considerados de alto valor nutricional, 

sendo ricos em proteínas de alta qualidade, apresentarem baixo teor de gordura saturada e serem 

livres de colesterol (BRANCO et al., 2007). Além disso a soja é rica em ferro, zinco, magnésio, 

cobre, fósforo e pode ser uma ótima fonte de ácido ascórbico ou de vitaminas E e K, ácido 

fólico e riboflavina (MORAIS; SILVA, 1996). 

Como ponto negativo para o seu consumo, a soja, e alguns produtos dela derivados, 

apresentam aspecto sensorial indesejado pelo consumidor. Ao consumir estes produtos o 

indivíduo pode sentir sabor característico de feijão cru, devido a compostos voláteis de baixa 

massa molecular presentes na soja, ou pode sofrer com desconfortos abdominais e flatulência 

causados por substancias conhecidas como rafinose e estaquiose (MARIN et al., 2014; 

RODRIGUES; MORETTI, 2008). 

Um dos principais produtos à base de soja é o extrato hidrossolúvel de soja (EHS), 

conhecido popularmente como leite de soja. O extrato de soja é definido como uma emulsão 

composta por lipídeos, proteínas, carboidratos, minerais e açúcares, obtido a partir da 

maceração dos grãos de soja, seguido por trituração, filtração e outros processamentos 

(MORAIS; SILVA, 1996). Entre os métodos mais comuns para se obter o extrato podemos citar 

o considerado tradicional, utilizado pelos povos orientais, que consiste na maceração e 

trituração com água fria (moagem a frio), e o método da vaca mecânica em que a trituração é 

realizada com água quente (moagem a quente) (BARROS; FILHO, 2016).  

O rendimento do extrato hidrossolúvel de soja é alto, onde um quilo de soja gera 

aproximadamente nove litros de extrato e produz setecentas gramas de resíduo que pode ser 

reaproveitado para produzir outros alimentos, devido ao alto teor protéico (TASHIMA; 

CARDELLO, 2003). 

O extrato de soja pode ser consumido individualmente ou associado com outros 

produtos. Para torná-lo mais atraente, diferentes tecnologias têm sido aplicadas em sua 

produção com o intuito de melhorar suas características sensoriais (BARROS; FILHO, 2016; 

BRANCO et al., 2007; RODRIGUES; MORETTI, 2008).Uma alternativa que vem sendo 

empregada é a adição de polpa de fruta ao extrato hidrossolúvel de soja, para que ao mesmo 

tempo, seja possível aumentar o valor nutricional do produto e minimizar sabores desagradáveis 

(GAZOLA et al., 2016; LETÍCIA et al., 2011). 

O EHS teve seu consumo aumentado nos últimos anos no Brasil. Alguns fatores 

podem ser citados como responsáveis: pertencimento a categoria de produtos prontos para o 

consumo, o que facilita a sua ingestão na correria do dia-a-dia; a atual tendência de uma 

alimentação mais saudável, uma vez que o extrato de soja possui excelentes propriedades 
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nutricionais e funcionais; e principalmente por ser uma alternativa para pessoas intolerantes a 

lactose. O EHS se encontra no mercado brasileira de várias formas, seja adoçado com sacarose 

ou edulcorantes, sem aromatização ou aromatizado, com uma grade variedade de sabores 

(BARROS; FILHO, 2016). 

Em sua forma geral, o EHS possui a composição presente na Tabela 1. 

Tabela 1 – Composição do EHS 

Substâncias (%) Composições 

Sólidos totais 5,88 ± 0,01 

Proteínas 3,03 ± 0,02 

Lipídeos 0,89 ± 0,02 

Cinzas 0,23 ± 0,01 

Fibra total 0,07 ± 0,00 

Sacarose 0,12 ± 0,00 

Rafinose 0,012 ± 0,00 

Estaquiose 0,064 ± 0,00 

Outros carboidratos 1,46 

Fonte: Adaptado RODRIGUES e MORETTI (2008) 

3.2 Pasteurização 

O processo térmico de inativação de microrganismos conhecido como 

pasteurização recebeu este nome devido ao seu criador, o cientista francês, Louis Pasteur. A 

pasteurização utiliza o calor associado ao tempo de aplicação para inativar microrganismos 

termo sensíveis, como leveduras, bactérias vegetativas e bolores, responsáveis por intoxicação 

alimentar e deterioração de alimentos (AĞÇAM; AKYILDIZ; DÜNDAR, 2018). 

A primeira aparição da pasteurização na história foi no final do século XIX, seguido 

do primeiro sistema eficiente de pasteurização implantado na Alemanha em 1895 e nos Estados 

Unidos em 1907. No ano de 1927, dois cientistas definiram as condições necessárias de tempo 

e temperatura para inativar Tubercle bacillus. Amostras de leite infectadas com grande 

quantidade do microrganismo foram tratadas com diferentes binômios tempo/temperatura e 

posteriormente injetadas em porcos. Os animais sobreviventes indicaram as configurações 

eficientes da pasteurização (SMIT, 2003). Os binômios podem ser vistos na Tabela 2. 

 



Tabela 2 – Binômios tempo/temperatura 

TEMPO (MINUTOS) TEMPERATURA (˚C) 

60 54,4 

10 60 

0,33 71,1 

0,17 100 

Fonte: Adaptado SMIT (2003) 

Além de inativar microrganismos, a pasteurização é capaz de inativar enzimas, 

como a polifenoloxidase, lipoxigenase, peroxidase e pectinmetilesterase que são responsáveis 

pela perda de qualidade de alimentos como sucos e compotas de frutas (AĞÇAM; AKYILDIZ; 

DÜNDAR, 2018). 

A pasteurização deve gerar mudança mínima nas propriedades químicas, físicas e 

organolépticas dos produtos, por isso é considerada um processo suave. Quando este processo 

é efetuado de forma adequada, considerando a qualidade do produto tratado, o binômio 

tempo/temperatura utilizado, a ausência de contaminação pós tratamento e a temperatura de 

armazenamento do produto, pode-se estender a vida útil de determinado alimento por mais de 

10 dias (SMIT, 2003). A temperatura e o tempo utilizados em cada processo de pasteurização 

irão depender dos efeitos causados pelo calor em cada tipo de alimento, pois cada alimento 

possui exigências de processamento diferentes e a utilização de outros métodos 

complementares de conservação. Não é especificamente necessário que a pasteurização elimine 

todos os microrganismos presentes no alimento, mas é fundamental que elimine os mais 

prejudiciais à saúde e retarde ou previna o crescimento dos sobreviventes (GAVA, 1998). 

Por volta de 1920, um novo processo de pasteurização denominado HTST (High 

Temperatura - Short Time / Temperatura Alta - Tempo Curto) foi desenvolvido, no entanto, 

com o passar dos anos, a eficiência deste método foi questionada por não apresentar os mesmos 

resultados em diferentes amostras de leite em diferentes lugares. Então em 1933 um cientista 

chegou à conclusão que para a pasteurização ser realmente efetiva seria necessário levar em 

conta outros fatores além da temperatura e tempo, como a qualidade inicial do leite, a 

contaminação pós processo e a temperatura de armazenagem (SMIT, 2003). 

Geralmente a temperatura da pasteurização não ultrapassa os 100˚C. Esse método 

de tratamento é utilizado, principalmente, quando tratamentos térmicos mais elevados podem 

prejudicar a qualidade do produto e quando os alvos de inativação não são termoresistentes. 

Mesmo a pasteurização sendo eficiente, é necessário que ela seja acompanhada de outros 
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métodos de conservação, como a refrigeração do alimento após o tratamento e utilização de 

embalagens adequadas (GAVA, 1998). 

O leite de vaca, produto semelhante ao EHS na coloração e no teor de nutrientes, 

pode ser pasteurizado a 63˚C por 30 minutos, conhecido como LTLT, pasteurização lenta 

(SMIT, 2003) ou utilizando o método mais comum na indústria, o HTST,  conhecido como 

pasteurização rápida, 72˚C por 15 segundos (NECIDOVA et al., 2016; WEINGART et al., 

2010). O uso preferencial do HTST para o tratamento do leite ocorre devido ao fato de ser 

possível nessa configuração eliminar cerca de 99,99% das células existentes de Coxiella 

burnetti, causadora da febre Q e do Mycobacterium tuberculosis, bacilo de Koch (GAVA; DA 

SILVA; FRIAS, 2009). 

Para produtos à base de soja como o EHS, é utilizado o aquecimento do produto a 

90-95˚C por 5 a 12 minutos em banho maria (BARROS; FILHO, 2016; LETÍCIA et al., 2011) 

ou em pasteurizador de tubos com aquecimento de 120˚C e resfriamento até 5˚C (BENEDETTI; 

FALCÃO, 2003). 

Como ponto negativo, altas temperaturas podem causar mudanças indesejadas no 

EHS, como escurecimento, desenvolvimento de sabor característico de cozido e destruição de 

vitaminas, amino ácidos e proteínas (POLISELI-SCOPEL et al., 2012). Uma vez que os 

produtos à base de soja são considerados importantes fontes de proteínas é necessário levar em 

consideração a temperatura onde se observa a desnaturação das principais proteínas presentes 

no EHS, entre 85 e 95˚C para a glicinina e 65 a 75˚C para a β-conglicinina (LIU et al., 2004). 

3.3 Radiação Ultravioleta 

Em 1801, o físico alemão Johan Wilhelm Ritter, descobriu a radiação ultravioleta 

(UV), sendo uma pequena parte da radiação total emitida pelo sol que chegava a Terra. Uma 

vez que a radiação UV atua em estruturas atômicas, rompendo cadeias de carbono, algumas 

essenciais a vida, ela afeta gravemente os seres vivos que são expostos por longo período de 

tempo. A principal barreira da Terra contra a radiação UV emitida pelo Sol é a camada de 

ozônio, que age como filtro e absorve grande parte da luz UV e aumenta a temperatura da 

estratosfera (OKUNO; VILELA, 2005). 

A luz UV é considerada uma região do espectro eletromagnético localizada entre 

os raios-X e a luz visível, sendo subdividida em quatro regiões, UV vácuo, UV-C, UV-B e UV-

A (PIRNIE; LINDEN; MALLEY, 2006), como pode ser visto na Figura 1. 



Figura 1 – Localização da região UV e suas subdivisões 

 

Fonte: Adaptado Pirnie, Linden e Malley (2006) 

O UV está localizado entre 100 e 400 nm (raios-X e luz visível), onde a região entre 

320 e 400 nm, conhecida como UV-A, não é absorvida pelo ozônio, sendo a parte da UV que 

mais atinge a biosfera, tem como efeito o foto envelhecimento, provocando rugas, manchas e 

perda de elasticidade da pele ao alterar as fibras elásticas e colágenas. A região UV-B é 

localizada entre 280 e 320 nm, sendo a grande maioria dos raios UV-B absorvidos pelo ozônio, 

uma pequena parte chega a biosfera, sendo responsável pelas alterações celulares que causam 

o surgimento de câncer de pele e podem causar queimaduras solares e vasodilatação dos vasos 

sanguíneos. A UV-C se encontra entre 200-280 nm, sendo praticamente toda absorvida pela 

camada de ozônio, não entrando em contado com a biosfera e assim não danificando a saúde 

dos seres vivos (OKUNO; VILELA, 2005). 

Tanto UV-A quanto o UV-B apenas prejudicam a saúde dos seres vivos quando o 

indivíduo é exposto por longo período de tempo e sem tomar os devidos cuidados. Uma grande 

exposição à radiação UV também provoca danos as plantas terrestres, como a diminuição da 

atividade fotossintética e diminuição da conversão de gás carbônico em oxigênio. Para os seres 

marinhos pode causar redução da fecundidade e do crescimento de peixes, larvas de 

caranguejos, larvas de camarão e plantas (OKUNO; VILELA, 2005). 

Por outra perspectiva é essencial que os seres vivos tenham contato com essas duas 

regiões da luz ultravioleta, uma vez que estão relacionadas diretamente com a síntese de 

vitamina D, que atua no crescimento normal e desenvolvimento do esqueleto (OKUNO; 

VILELA, 2005). 
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Os primeiros pesquisadores que identificaram os efeitos germicidas da luz 

ultravioleta emitida pelo sol, em 1887 na Sociedade Real de Londres, foram Downes e Blunt 

(1887). Nos anos seguintes, foram desenvolvidas as lâmpadas artificias de luz ultravioleta e o 

quartzo foi identificado como material transmissor de ultravioleta, tornando possível em 1910, 

na cidade de Marselha, França, a primeira desinfecção de água potável por radiação ultravioleta 

(PIRNIE; LINDEN; MALLEY, 2006). 

Entretanto, o método de tratamento por UV só foi implementado em escala 

municipal em 1955 na Suíça e Áustria, devido ao baixo custo do tratamento com cloro e 

algumas limitações do equipamento de desinfecção por UV na época. Com o passar dos anos, 

ao serem descobertos os subprodutos perigosos produzidos pelo tratamento por cloro, a 

tecnologia UV se espalhou pela Europa, e, por volta de 1975, Noruega e Holanda instalaram 

seus primeiros equipamentos. Já nos anos 2000, foram contadas mais de 400 unidades de 

desinfecção de água por UV ao redor do mundo (PIRNIE; LINDEN; MALLEY, 2006). 

O comprimento de onda da radiação UV, considerado com a melhor ação 

germicida, está entre 240 e 280 nm. As lâmpadas usadas para gerar artificialmente a luz UV 

são de vapor de mercúrio com baixa pressão e emitem 90% de radiações com 254 nm, 

comprimento de onda considerado como o mais eficiente para inativar microrganismos 

(GAVA; DA SILVA; FRIAS, 2009).  

As lâmpadas emitem luz UV ao ser aplicado uma tensão elétrica na mistura de gás 

em seu interior, podendo esse gás ser mercúrio ou xenônio, que emitem luz no comprimento de 

onda no intervalo germicida. Essa tensão fornece energia suficiente para que os elétrons passem 

para os orbitais externos, e ao voltarem para seus estados originais ocorre uma descarga de 

fótons, gerando a luz UV (PIRNIE; LINDEN; MALLEY, 2006). 

Ao absorver a radiação UV no comprimento de onda com ação germicida (UV-C), 

ocorrem alterações no ácido nucleico dos microrganismos, prejudicando sua capacidade de 

reprodução e sobrevivência (BOLTON, 2000). O DNA dos microrganismos, assim como o 

DNA da grande maioria dos seres vivos, é uma cadeia dupla onde existem ligações por pontes 

de hidrogênio de adenina (A) com timina (T) e de guanina (G) com citosina (C) (DAY; 

PAVLOU; WALLER, 2014; VILHENA et al., 2016). A radiação UV-C promove a formação 

de dímeros de ciclobutano entre pirimidinas adjacentes, onde devido a absorção da radiação, as 

pontes de hidrogênio entre as pirimidinas existentes são quebradas e  novas pontes entre as 

pirimidinas adjacentes são formadas, originando os dímeros. Essa reação acontece em cerca de 

1% das ligações existentes (BOLTON, 2000; TORNALETTI, 2005). 



O principal dímero formado pela ação da radiação UV-C é o dímero de timina (TT). 

Sua formação no DNA após a exposição à radiação UV-C pode ser vista na Figura 2. 

Figura 2 – Alteração no DNA pela formação do dímero de timina 

Fonte: Adaptado Flynn (2015) 

A formação e a estrutura molecular do dímero de timina (TT) pode ser vista na 

Figura 3. 

Figura 3 – Formação do dímero de timina (TT) 

 

Fonte: Adaptado Bolton (2000) 
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Apesar de serem menos expressivas, outras alterações podem ocorrer como a 

formação de dímeros de uracila (UU) e de dímeros de citosina (CC), surgimento de ligações 

cruzadas e quebra de ligações de DNA-proteína. Todos esses danos, quando em pequena 

proporção, são reparados pelo DNA, porém quando os danos são em larga escala e ultrapassam 

a capacidade de reparação do DNA, a célula começa a se deteriorar (BOLTON, 2000; PIRNIE; 

LINDEN; MALLEY, 2006). 

Outro mecanismo de inativação atribuido a luz UV-C é o fototérmico, que ocorre 

quando a dose de radiação ultrapassa 0,5 J.cm-2. Devido a absorção de luz UV-C de maneira 

desigual pelas bactérias, ocorre um superaquecimento da água presente em sua membrana. A 

água é vaporizada gerando uma corrente de vapor que rompe a membrana celular, causando a 

morte dos microrganismos (ELMNASSER et al., 2007). 

A quantidade de radiação UV-C, a que o alimento é exposto, é conhecido como 

dose de radiação. A dose de radiação é um dos principais fatores que determinam a eficiência 

do tratamento. A dose é calculada de acordo com a Equação 1 (BATTISTELLI et al., 2016). 

𝐷 = 𝐼 ∗ 𝑡     Equação (1) 

No qual “D” representa a dose de radiação ultravioleta (J.cm-2), “I” é a intensidade 

da radiação (W.cm-2) e “t” corresponde ao tempo de exposição (s) do produto à luz ultravioleta. 

A intensidade da radiação irá variar de acordo com a potência da lâmpada utilizada e da sua 

área de irradiação (BOLTON; MAYOR-SMITH; LINDEN, 2015). 

Outros fatores que interferem na eficiência do tratamento por radiação UV-C são 

as características do alimento a ser tratado. Alimentos com cores fortes, turvos ou com grande 

concentração de substâncias absorventes possuem um alto coeficiente de absorção o que 

diminui o alcance da luz dentro do alimento (KOUTCHMA, 2009). 

A presença natural ou artificial de partículas sólidas suspensas nos líquidos também 

gera uma diminuição drástica na eficiência da luz ultravioleta, uma vez que, a luz UV-C possui 

um pequeno poder de penetração, essas partículas causam a retenção da luz, ao absorve-la e 

impedindo que ela chegue aos microrganismos, esse efeito é conhecido como efeito sombra 

(ALEXANDRE; FARIA; CARDOSO, 2008). 

Outras características dos alimentos que alteram a eficiência são as concentrações 

de proteínas e óleos, pois tanto proteínas quanto óleos podem absorver a luz UV-C, reduzindo 

o seu efeito germicida. A concentração de água, carboidratos e sal também podem afetar o 

tratamento (ELMNASSER et al., 2007). 



Devido a todas essas diferenças entre os alimentos o principal parâmetro adotado 

para diferenciar a eficiência da luz UV-C em cada tipo de alimento é o coeficiente de absorção, 

como dito anteriormente, quanto maior o coeficiente menor é a penetração da luz, diferentes 

valores do coeficiente de absorção podem ser vistos na Tabela 3. 

Tabela 3 – Coeficientes de absorção de diferentes alimentos 

Alimento Coeficiente de absorção (cm-1) 

Esgoto 14 

Água 0,01 

Suco de maçã 15 

Suco de laranja 100 

Cerveja 16 

Sacarose líquida 4,5 

Coca-cola 31 

Leite 290 

Clara de ovo 104 

Vinho 9 

Cidra de maçã 40 

Fonte: Adaptado Koutchma (2009) 

A diferença de eficiência não ocorre somente com alimentos diferentes. O mesmo 

alimento, com diferentes composições, pode ter diferentes eficiências para o tratamento por 

UV-C, como constatado por Merel et al. (2015) em águas com diferentes proporções de 

constituintes. 

Gayán et al. (2012) utilizaram a luz UV-C como tratamento único e como 

tratamento associado a temperaturas brandas (UV-H), para inativar Salmonella enterica. A dose 

utilizada para inativar 99,99% da população inicial foi entre 12,75 e 18,03 J.mL-1.No final do 

processo foi constatado que houve uma sinergia entre os tratamentos por UV-C e térmico 

usados simultaneamentes e uma perda de eficiencia ao utilizar o UV-C primeiro e logo em 

seguida o tratamento térmico. Também utilizando o UV-H, Gayán et al. (2014) reduziu em 5 

log a população de Estafilococos aureus presente em suco de frutas utilizando uma dose de 27,7 

mJ.L-1 em conjunto com aquecimento a 52,5˚C por 3,6 minutos. 

Matak et al. (2005) obteveram redução de 5 log aplicando uma dose de radiação de 

15,8 mJ.cm-2 ao utilizar a luz UV-C para tratar leite de cabra previamente inoculado com 

Listeria monocytogenes, possuindo uma população inicial de 107 unidades formadoras de 
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colônia por mL (UFC/mL). Este estudo foi desenvolvido com o intuito de utilizar a luz UV-C 

para tratar o leite de cabra destinado a produção de queijos sem que houvesse tratamentos 

térmicos no processo. 

Pala e Toklucu (2013) analisaram os efeitos microbiológicos, sensoriais e físico-

químicos causados no suco de laranja devido ao tratamento UV-C. Para comparação foi 

utilizado amostras sem tratamento e amostras tratadas por método térmico. O tratamento UV-

C utilizou dose de 36,09 J.mL-1 e obteve uma redução de 5,72 log de Escherichia coli e não 

houve alterações significativas nos parâmetros sensoriais e físico-químicos analisados quando 

comparado ao suco sem tratramento. 

Aplicando uma dose duas vezes maior que a necessária para inativar 

microrganismos relevantes, Souza et al. (2013) avaliou a possibilidade de ocorrer oxidação 

lipídica, oxidação protéica e efeitos cito-genotóxicos em ovos líquidos devido o tratamento UV-

C. Ao final das análises foi constatado que houve uma pequena oxidação lipídica, mas não 

estatisticamente significativa, além de uma pequena diminuição protéica e não foi identificado 

qualquer aumento nos efeitos cito-genotóxicos. 

Lu et al. (2010) testaram um novo aparelho para o tratamento de cerveja com luz 

UV-C, composto por fibras ópticas de quartzo para otimizar a ação germicida da luz UV-C. O 

aparelho foi testado para inativar Escherichia coli, Lactobacillus brevis e Saccharomyces 

cerevisae, obtendo redução em torno de 5 log para E.coli e L. brevis utlizando 16,1 mJ.mL-1 de 

dose, no entanto, para S. cerevisiae, não obteve-se uma redução significativa. As análises 

mostraram promissor o uso do aparelho para eliminar bactérias contaminantes e 

Enterobacteriaceae, permitindo extender a vida útil e melhorar a segurança microbiana da 

cerveja. 

Corrales et al. (2012) investigaram a viabilidade do uso da radiação UV-C para 

tratar leite de tiger nuts (nozes de tigre). Nesse trabalho, não foi identificado qualquer alteração 

de cor, medida como diferença de cor total, nem quando  altas doses de UV-C foram utilizadas. 

Foi possível extender a vida de prateleira de 2 a 4 dias e uma redução de 3 log de 

microrganismos deteriorantes foi obtida. O teor de gordura do leite de tiger nuts não apresentou 

alterações após o tratamento UV-C, porém foi identificado uma diminuição da capacidade 

antioxidante das amostras a medida que doses mais altas de UV-C foram utilizadas. No geral, 

o tratamento UV-C para o leite de tiger nuts se mostrou viável de acordo com os atributos físico-

químicos analisados. 



Utilizando um reator UV de tubo, Bandla et al. (2012) variaram o diâmetro do tubo 

de 1,6 mm para 3,2 mm e utilizou quatro níveis de Reynolds (343, 686, 1029 e 1372) ao mesmo 

tempo que manteve constante a dose UV-C (11,187 mJ.cm-2) e o tempo de esposição (11,3 s). 

Estes parâmetros foram testados para inativar Escherichia coli e Bacillus cereus em EHS (leite 

de soja). Foi observado que a eficiência do tratamento para inativar ambos os microrganismo 

aumentou de acordo com que se aumentava o Reynolds e que se diminuia o diâmetro do tubo. 

A melhor configurção resultou em reduções de 5,6 log UFC/mL de E. coli e 3,29 log UFC/mL 

de B. cereus e não foi identificado nenhuma alteração na qualidade do EHS devido ao 

tratamento UV-C quando comparado a amostras não tratadas e amostras pasteurizadas. 

Yoo et al. (2015) utilizando agar BactoTM para simular a superfície de alimentos 

como frutas, vegetais e produtos similares, investigou os efeitos da luz UV-C para inativar 

Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. 

Ao final das análises, foram alcançadas reduções de 3,0 a 5,3 log UFC/mL para os quatro 

microrganismos testados, aplicando uma dose de 23,7 mW.cm-2. 

Com a crescente dificuldade em se conseguir água potável, uma das alternativas é 

o tratamento de águas residuais, nesse contexto Merel et al. (2015) estudaram a eficiência do 

tratamento UV-C sozinho e associado ao peróxido de oxigênio para tratar um efluente de água 

residual. Para esse estudo foi utilizado um reator UV capaz de aplicar dose de 1300 mJ.cm2. 

Após aplicar várias abordagens analíticas, foi percebido que o uso de peróxido de oxigênio 

intensificou a eficiência do tratamento UV-C além de formar radicais altamente ativos. 

Adhikari et al. (2015) aplicaram doses de UV-C de até 11,9 kJ.m-2 para inativar 

Escherichia coli e Listeria monocytogenes na superfície de maçãs, peras, morangos e 

framboesas. Foi observado que a rugosidade da superfície do fruto juntamente com o ângulo de 

contato da luz UV-C altera a eficiência do tratamento. Os dados obtidos se encontram na Tabela 

4. 

Tabela 4 – Valores de redução microbiana em diferentes frutas 

Frutas E. coli (log UFC/g) L. monocytogenes (log UFC/g) 

Maçã 2,9 1,6 

Pera 2,1 1,7 

Morango 2,0 1,0 

Framboesa 1,1 1,0 

Fonte: Adaptado Adhikari et al. (2015) 
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Foi constatado que o microrganismo L. monocytogenes possui maior resistência a 

luz UV-C que a E. coli, também foi verificado que frutas menos hidrofóbicas e com superfícies 

mais suaves, como maçãs e peras, apresentam uma maior inativação de microrganismos quando 

submetidas ao tratamento UV-C (ADHIKARI et al., 2015). 

Suco de carambola foi submetido ao tratamento UV-C, durante 30 e 60 minutos por 

Bhat et al. (2011). Neste estudo não foram detectados alterações de grau Brix e pH no produto. 

Análises microbiológicas mostraram uma diminuição de 2 log UFC/mL de microrganismos 

presentes antes do tratamento, também não foi identificado mudanças significativas no teor de 

ácido ascórbico. 

Guneser e Karagul Yuceer (2012) investigaram os efeito do tratamento UV-C nas 

vitaminas A, B2, C e E presente nos leites de vaca e de cabra. Utilizando um sistema de 

tratamento com uma dose total de 88 J/mL foi identificado que o tratamento UV-C, nessas 

condições de tratamento, causa perda das vitaminas analisadas, como pode ser visto na Tabela 

5. 

Tabela 5 – Perda de vitaminas nas amostras de leites em porcentagem (%) 

Leite A B2 C E 

Cabra pasteurizado 8,8 4,0 47 22,4 

Cabra UV-C 42,2 22,6 100 70,3 

Vaca pasteurizado 17 10 44 14 

Vaca UV-C 32 31,2 100 70,3 

Fonte: Adaptado Guneser e Karagul Yuceer (2012). 

Ao analisar a Tabela 5 é possível perceber a diminuição percentual das vitaminas, 

sendo a mais afetada a vitamina C seguida da E, A e B2, no entanto, o tratamento térmico de 

pasteurização também apresentou diminuição na quantidade de vitaminas A, B2, C e E, não 

sendo uma consequência exclusiva do tratamento UV-C (GUNESER; KARAGUL YUCEER, 

2012). 
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4 METODOLOGIA 

Os diferentes métodos utilizados para a realização deste trabalho são apresentados 

a seguir na Figura 4. 

Figura 4 - Diagrama dos processos 

 



4.1 Extrato Hidrossolúvel de Soja (EHS) 

O EHS foi produzido a partir de grãos de soja [Glycine max (L.) Merrill] obtidos 

no comércio local de Diamantina-MG. Os grãos de soja foram pesados, macerados, por 

aproximadamente 24 horas em água filtrada e triturados com o auxílio de um liquidificador. 

Após a trituração foi adicionado água na proporção de soja:água de 1:10, logo em seguida 

ocorreu a filtração da solução para a obtenção do EHS (TIMM, 2008). Ao final deste processo, 

de acordo com as proporções apresentadas por Reidel (1988) foram adicionados 23,3 gramas 

de açúcar, 0,3 gramas de bicarbonato de sódio e 0,26 gramas de cloreto de sódio para cada 500 

mL de EHS. 

4.2 Tratamento do EHS 

A irradiação do EHS com luz ultravioleta foi realizada na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus JK, laboratório de Matérias Primas 

Alimentares, em Diamantina – Minas Gerais, com equipamento em escala laboratorial, 

contendo uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão de 9 W de potência, desenhado e 

construído para tratamento de alimentos líquidos. A distância entre a lâmpada e o alimento 

tratado foi fixada em 10 cm. As amostras possuíram volume de 30 mL, altura de 0,5 cm e peso 

de 25,7 g, foram acondicionadas em placas de Petri (60,3 cm2) para o tratamento. Um agitador 

magnético foi posicionado na área central das placas de Petri para garantir a agitação contínua 

durante a irradiação. Doses diferentes de irradiação foram usadas através da alteração do tempo 

de exposição (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 minutos) do alimento a radiação UV-C. As doses 

foram calculadas de acordo com a Equação 1. 

𝐷 = 𝐼 ∗ 𝑡     Equação (1) 

A intensidade da radiação foi mensurada na mesma câmara sob condições similares 

de tratamento por actinometria química em estudo anteriormente realizado (CORRALES et al., 

2012). Desta forma, a intensidade na configuração do tratamento realizado foi de 3,45 mW.cm-

2. 

Como controle foram utilizadas amostras sem tratamento e amostras pasteurizadas 

termicamente. 

4.3 Pasteurização  
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A pasteurização foi realizada através do aquecimento das amostras, utilizando o banho 

termostático, até 92˚C por 5 minutos e rapidamente resfriado a 4˚C em banho de gelo 

(BARROS; FILHO, 2016). 

4.4 Parâmetros avaliados. 

O EHS foi avaliado quanto a parâmetros microbiológicos, físico-químicos, 

funcionais, toxicidade e sensoriais. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os 

resultados submetidos ao teste Tukey, 5% de confiança (P<0,05). 

4.4.1  Microbiológicos 

Cinéticas de inativação foram feitas com base na inativação de microrganismos 

inoculados no EHS e submetidos a doses de radiação ultravioleta. As cepas utilizadas para o 

preparo do inóculo foram: Escherichia coli (FENG et al., 2002), Staphylococcus aureus 

(BENNETT; LANCETTE, 2001), e Salmonella spp. (NERO et al., 2008). As cepas puras 

desses microrganismos foram obtidas na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), e foram previamente preparadas para serem inoculadas no produto estéril no 

dia de processamento. As cepas foram descongeladas e ativadas através da incubação em 3 mL 

de caldo nutritivo por 48 horas a 36˚C (ALVES, 2010). De acordo com a metodologia utilizada, 

ao final das 48 horas o microrganismo se encontra logo após a fase de crescimento exponencial 

e início da fase estacionária. 

Foi realizado o inóculo do microrganismo ativado no EHS previamente esterilizado 

e este foi colocado em uma estufa a 36˚C por 24 horas para proliferação do microrganismo. 

Após este tempo, o EHS contaminado foi submetido ao tratamento UV-C, amostras foram 

coletadas nos intervalos de tempo de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 minutos para diluições 

decimais em série e em sequência plaqueamento pela técnica pour plate com o meio de cultura 

apropriado para cada microrganismo. Em seguida, foi realizado a contagem de unidades 

formadoras de colônia por mL, UFC/mL. 

Estudo da vida útil do EHS quanto aos parâmetros microbiológicos foi realizado 

através do armazenamento de frascos da bebida a 12ºC por 30 dias, em estufas B.O.D., 

simulando a temperatura em que normalmente ficam expostos até o consumo. As análises foram 

realizadas a cada 7 dias, começando do tempo zero (dia de processamento), seguido de 

inspeção, para verificar sinais de alteração das embalagens ou modificações do produto que 

evidenciem a sua deterioração. As análises microbiológicas foram realizadas segundo 



recomendações da Resolução - RDC nº12, de 02/01/2001, da ANVISA, que determina que 

bebidas à base de proteína de soja podem conter até 10 UFCmL-1 de coliformes a 45º, 5x102 

UFC/mL de B. cereus e ausência de Salmonella spp. Foram feitas análises de coliformes a 45ºC, 

segundo Feng et al. (2002) Bacillus cereus segundo Tallent et al. (2012) e Salmonella spp. 

segundo Andrews, Jacobson e Hammack (2007), utilizando diluições decimais em série e 

plaqueamento por profundidade com meio de cultura apropriado para cada microrganismo. 

4.4.2  Físico-químicos, funcionais e toxicidade 

De acordo com a AOAC (1997) a determinação do pH foi realizada com o auxílio 

de um pHmetro digital, o teor de sólidos solúveis através de um refratômetro analógico e a cor 

foi determinada a 25°C usando um colorímetro digital, fonte de luz D65 em espaço de cor 

L*a*b* do sistema CIE L*a*b). A calibração foi realizada com placa branca padrão, seguindo 

as instruções do fabricante. Os resultados foram expressos em L* (luminosidade), -a* (verde) 

e +b* (amarelo). 

 O teor de proteína foi determinado pelo método de Kjedahl clássico, foi pesado e 

transferido para o balão de Kjedahl 1 grama da amostra e adicionados os reagentes necessários, 

ocorreu o aquecimento da solução através de uma chapa aquecedora até a solução atingir a 

coloração azul-esverdeada, em seguida a solução foi resfriada e transferida para um balão de 

destilação, onde foi adicionado o indicador fenolftaleína e outros reagentes, a solução foi 

destilada até obter cerca de 250 mL do destilado, o excesso de ácido sulfúrico foi titulado e 

através de cálculos o teor de proteína foi determinado (IAL, 2008). Para conversão de nitrogênio 

em proteína, o teor de nitrogênio foi multiplicado pelo fator 5,71 (MORR et al., 1985). 

As concentrações de Cu, Zn, P, Fe e K foram determinadas segundo Malavolta, 

Vitti e Oliveira (1989) e Sarruge e Haag (1974). Os extratos foram obtidos por digestão 

nitroperclórica. O fósforo (P) foi determinado por colorimetria, segundo AOAC (1997), Ca, 

Cu, Zn e Fe por espectrometria de absorção atômica e potássio (K) por fotometria de chama. 

Análise de isoflavonas foi realizada de acordo com Góes-Favoni et al. (2004). Em 

tubos de ensaio contendo, 4 mL de etanol 70% e 0,1% de ácido acético foi introduzido 5 mL 

das amostras de EHS pasteurizadas, tratadas por UV-C e sem tratamento. Durante 1 hora as 

amostras foram agitadas em temperatura ambiente utilizando uma mesa agitadora a 250rpm 

(Orbital Tecnal Mod. TE140). Após este tempo, foi transferido 1,5 mL do extrato para um 

eppendorff para ser centrifugado por 10 minutos a 13500rpm a temperatura de 5˚C (Centrífuga 

Eppendorf mod. 5417R). Amostras de 100 μL do sobrenadante foram transferidas para tubos 
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do auto-injetor do cromatógrafo Waters 2690. Foi utilizada uma coluna de fase reversa ODS 

C-18 (YMC-Pack ODS-AM, S-5mm, 120 A, com diâmentro de 4,6 mm e 250 mm de 

comprimento) para a separação das isoflavonas. A fase móvel foi composta por um gradiente 

de acetonitrila com 0,1% de ácido acético (solvente A) e água com 0,1% de ácido acético 

(solvente B). Inicialmente a condição foi de 20% para o solvente A, atingindo em 20 minutos 

50% de concentração de A, passando a 100% e permanecendo por 5 minutos e retornando a 

20% nos últimos 15 minutos. Foi utilizado detector de arranjo de diodo Waters 996, ajustado 

para o comprimento de onda de 260 nm. Padrões de genistina, genisteína, daidzina e daidzeína 

foram utilizadas na concentração de 0,0125 mg/mL. Os conjugados de malonil-glicosídios 

foram obtidos com base em seus pesos moleculares e o total de isoflavonas foi calculado como 

agliconas através dos diferentes pesos moleculares de cada constituinte analisado. 

Atividade da lipoxigenase I e lipoxigenase II+III foram determinadas pelo método 

espectrofotômetro (CIABOTTI, 2004). As amostras foram pesadas, 1 grama de cada, 

homogeneizadas com 100 mL de tampão fosfato (0,2 M, pH 6,8) por 20 minutos em 

temperatura de 4˚C. Em seguida a solução foi centrifugada a 10000 rpm durante 10 minutos a 

4˚C e o sobrenadante obtido foi utilizado para determinar a atividade das isoenzimas de acordo 

com o método de Axelrod, Cheesbrough e Laakso (1981). Tanto para determinação da 

lipoxigenase I quanto para lipoxigenase II+III foi usado o sobrenadante como fonte de enzima, 

para lipoxigenase I foi usado 25 μL de sobrenadante, tampão ácido bórico bórax (0,2 M, pH 

9,0) e 10 mM de linoleato de sódio como substrato, neste caso a absorbância foi registrada a 

234 nm a cada 1 minuto e para lipoxigenase II+III foram usados 50 μL de sobrenadante, tampão 

fosfato (0,2 M, pH 6,8) e 10 mM de linoleato de sódio como substrato, a absorbância foi 

registrada a 290 nm por minuto. 

A atividade de tripsina nas amostras desidratadas de EHS pasteurizada, tratados por 

UV-C e sem tratamento foi determinada pelo ensaio enzimático de Kakade, Simons e Liener 

(1969). Considerando que uma unidade de tripsina (UT) é definida como um aumento de 0,01 

unidade de absorbância a 280 nm nas condições estabelecidas, então calcularam-se as unidades 

de tripsina inibida (UTI) pela diferença entres as unidades de tripsinas totais (UT) da atividade 

máxima e as da amostra contendo inibidor (FERNANDES et al., 2000). 

Para as análises de toxicidade foi utilizado a linhagem celular de adenocarcinoma 

do cólon humano, Caco-2. A citotoxicidade foi realizada de acordo com Souza et al. (2013), 

células de Caco-2 foram depositadas em placa de cultura de 96 poços, 4500 células por poço, e 

desenvolvidas em EMEM contendo 10% (v/v) FCS, 1% de glutamina, 1% de NEAA e 50 



unidades/mL de penicilina G por 50 μg/mL estreptomicina até atingir a confluência. A partir 

deste ponto as células foram incubadas em placa de cultura de 96 poços com amostras de EHS 

pasteurizadas, tratadas por UV-C e sem tratamento nas concentrações de 2,5%, 5%, 10% e 20% 

(v/v) em meio de cultura por 24 horas em atmosfera humidificada com 5% de CO2 a 37˚C. Foi 

utilizado a incubação de ácido clorídrico/metanol no meio como controle positivo. Para 

determinar a viabilidade celular foi utilizado o ensaio de calceína de acordo com o fabricante 

(Trevigen) com modificações (SOUZA et al., 2013).  

A genotoxicidade foi analisada depositando células Caco-2 em placas de cultura de 

6 poços, 105 células por poço, e as desenvolvendo em EMEM contendo 10% (v/v) FCS, 1% de 

glutamina, 1% de NEAA e 50 unidades/mL de penicilina G por 50 μg/mL estreptomicina até 

atingir a confluência. Logo em seguida, as células foram incubadas com amostras de EHS 

pasteurizadas, tratadas por UV-C e sem tratamento na concentração de 5% (v/v) em meio de 

cultura de células por 24 horas. Como controle positivo foram incubadas células com peróxido 

de hidrogênio, 30 μM, em meio durante 60 minutos. As células tripsinizadas foram analisadas 

pelo ensaio de eletrofísseis de gel de célula única, ensaio Comet. Em seguida, a porcentagem 

de fluorescência na cauda (intensidade da cauda, %) foi determinada fluorimetricamente e 

depois quantificada usando o software de imagem de instrumentos perceptivos (SOUZA et al., 

2013). Os resultados foram obtidos como média ± DP. 

A digestibilidade in vitro foi realizada segundo Axelrod, Cheesbrough e Laakso 

(1981), utilizando um sistema enzimático composto por pepsina-pancreatina e o ácido 

tricloroacético (TCA) para a precipitação das proteínas não hidrolisadas. Foi relacionado o 

nitrogênio total da amostra do grão integral com o nitrogênio contido no hidrolisado para 

calcular a digestibilidade pela Equação 2. 

𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) = (𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⁄ ) ∗ 100   Equação (2) 

4.4.3  Sensoriais 

A análise sensorial foi realizada nas dependências da UFVJM em escala 

laboratorial, por 100 provadores de ambos o sexo entre 22 e 45 anos, pelo método da escala 

hedônica, conforme descrito por IAL (2008).A análise foi utilizada para determinar a 

aceitabilidade do EHS tratado com a radiação ultravioleta, através do preenchimento de um 

questionário, no qual os provadores avaliaram o produto com notas de 1 (péssimo) a 5 (ótimo), 

nos quesitos sabor, aroma, cor, textura, presença de sabores estranhos e aparência. A médias 

serão obtidas e comparadas. As amostras foram servidas à temperatura aproximadamente de 
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12ºC, em cabines individuais livres de odores e foram rotuladas com números aleatórios de três 

dígitos. 

4.4.4 Análise Estatística 

As médias foram comparadas por análise de variância utilizando o teste de Tukey 

ao nível de significância de 5% (COCHRAN; COX, 1957), com o programa STATISTICA 

(versão 12.0) (StaSoft, Inc,Tulsa, OK, EUA). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análises físico-químicas 

5.1.1 Análise de pH e sólidos solúveis 

O pH é a representação da concentração de moléculas de H+ presentes em um 

alimento ou solução, sendo obtido através da Equação 2. Quanto menor a concentração de H+ 

menor é o valor do pH, podendo variar entre zero e quatorze, onde o valor sete indica 

neutralidade. Além de poder gerar um caráter sensorial ácido nos alimentos o pH é um fator 

importante no controle dos tipos de microrganismos capazes de se desenvolverem nos 

alimentos, a maioria dos microrganismos se desenvolvem em pH em torno de 7 (GAVA; DA 

SILVA; FRIAS, 2008). 

O valor de sólidos solúveis totais representa o total de sólidos dissolvidos em 

determinada solução, esses sólidos podem ser açúcar, sais, entre outros. O valor é apresentado 

em escala Brix (CAVALCANTI et al., 2006). 

As amostras controle e tratadas por pasteurização e UV-C não apresentaram 

alterações nos valores de pH e sólidos solúveis, embora ao observar a Tabela 6 seja possível 

notar um pequeno aumento nos valores desses parâmetros nas amostras que passaram por algum 

tratamento quando comparadas a amostra controle, esse aumento não caracteriza uma diferença 

estatisticamente significante, de acordo com o teste Tukey, 5% de confiança, indicando que 

esses tratamentos não alteram significativamente esses parâmetros do EHS, resultado 

semelhando ao encontrado em outros estudos (RIGANAKOS et al., 2017; SHENG et al., 2018; 

THU; TRAN; FARID, 2004; VICENTE et al., 2005; YANG; SADEKUZZAMAN; HA, 2017). 

Tabela 6 – Valores de pH e sólidos solúveis das amostras 

Amostras pH Sólidos solúveis (˚Brix) 

Controle 6,88±0,030a 9,87±0,12a 

Pasteurizado 6,96±0,055a 10,27±0,25a 

UV-C 6,97±0,034a 10,00±0,00a 

Médias na mesma coluna seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança). 

5.1.2 Análise de cor 

O perfil de cor obtido não apresentou alterações estatisticamente significativas 

quando comparado a amostra tratada por UV-C com a amostra controle, contudo, ao comparar 

a amostra submetida ao tratamento térmico de pasteurização com a controle, notou-se uma 

variação da cor, identificada pela variação nos parâmetros L* (luminosidade, 0 = escuro, 100 = 



brilhante) e b* (amarelo/azul, + = amarelo, - = azul) (YANG; SADEKUZZAMAN; HA, 2017), 

como pode ser visto na Tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros obtidos no colorímetro 

Amostras L* a* b* 

Controle 16,84±1,71a 11,48±1,41a 26,05±1,06a 

UV-C 16,51±0,03a 12,50±0,03a 26,24±0,03a 

Pasteurizado 23,78±0,04b 11,41±0,04a 36,61±0,08b 

Médias na mesma coluna seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança). 

O aumento do brilho do EHS pasteurizado, representado pelo aumento do 

parâmetro L*, foi atribuído a precipitação rápida de partículas insolúveis e instáveis, essas 

partículas precipitadas refletem a luz no EHS como descrito por Genovese, Elustondo e Lozano 

(1997). Observações semelhantes foram identificados em suco de laranja (LEE; COATES, 

2003) e em suco de uva vermelha (LEE; COATES, 1999) após a pasteurização. 

O amarelamento representado pelo aumento do parâmetro b* ocorre devido ao calor 

empregado neste tipo de tratamento proporcionar a ocorrência de reações de Maillard, uma vez 

que, a reação de Maillard tem sua velocidade duplicada a cada aumento de 10˚C entre 40˚C e 

70˚C (FRANCISQUINI et al., 2017). Como a pasteurização ocorreu a 92˚C proporcionou-se o 

acionamento do escurecimento não-enzimática realizado pelas complexas reações 

representadas pela reação de Maillard. Outros estudos também evidenciaram o 

escurecimento/amarelamento em diferentes tipos de alimentos devido ao aumento de 

temperatura, como carne (SABADINI et al., 2001), doce de leite (FRANCISQUINI et al., 

2016), farinha de acerola (REIS et al., 2017), purê de batata (BORNHORST et al., 2017) e suco 

de laranja (LEE; COATES, 2003). 

5.1.3 Minerais 

Os minerais desempenham diversas funções no organismo dos seres vivos, eles 

participam da formação do esqueleto, são necessários para a manutenção do equilíbrio osmótico 

das células, são importantes no transporte de substâncias através das células, entre outros. Os 

minerais são divididos em duas categorias, os que são necessários em grande quantidade são 

denominados macronutrientes e os necessários em pequena quantidade de micronutrientes 

(GAVA; DA SILVA; FRIAS, 2008). 

A quantidade de minerais presentes nas amostras de EHS analisadas, como pode 

ser visto na Tabela 8, foram menores que a comumente encontrada em “leites de soja” 
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comerciais, uma vez que este produto é encontrado em supermercados com adição de 

aromatizantes e suplementado com vitaminas e minerais (FABIANA et al., 2017). 

Tabela 8 – Concentrações de minerais das amostras 

Amostras 
Minerais 

P (%) K (%) Cu (mg/kg) Zn (mg/kg) Fe (mg/kg) 

Controle 0,071±0,019a 0,162±0,045a 1,773±0,153a 5,485±0,572a 16,822±1,199a 

Pasteurizada 0,074±0,015a 0,187±0,011a 1,843±0,141a 5,531±0,502a 16,110±0,979a 

UV-C 0,075±0,011a 0,172±0,027a 1,832±0,148a 5,510±0,121a 16,588±0,813a 

Médias na mesma coluna seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, 

P<0,05). 

Entretanto, a composição de minerais encontrada foi proporcional à obtida em EHS 

processados de maneira semelhante (LOURENÇO et al., 1986; TIMM, 2008). 

Como pode ser observado na Tabela 8, não houveram alterações estatisticamente 

significativas (P<0,05) na concentração de minerais entre as amostras tratadas termicamente, 

por UV-C e a amostra controle. Este resultado era esperado uma vez que de acordo com 

(SOUZA, 2012) os minerais são menos propensos a serem afetados pelas etapas de 

processamento comumente aplicadas aos alimentos do que por exemplo, as vitaminas. Desta 

forma foi demonstrando que os tratamentos utilizados não interferem nesses específicos 

minerais. 

5.1.4 Teor de Isoflavonas 

As isoflavonas são importantes componentes bioativos com várias atividades 

biológicas presentes na soja. A quantidade de isoflavonas presente em alimentos à base de soja 

pode sofrer alterações durante as várias etapas de processamento (FABIANA et al., 2017). 

A soja apresenta em sua composição as isoflavonas daidzeína, genisteína e 

gliciteína que são encontradas nos grãos em suas formas de derivados glicosilados, 

malonilglicosídeo e b-glicosídeos desesterificados. Ao longo do processamento pode ocorrer a 

formação de agliconas e acetilglicosídeos, totalizando quatro formas diferentes de isoflavonas 

que podem ser observadas nos grãos de soja (GENOVESE et al., 2003). 

O teor de isoflavonas nas amostras de EHS apresentados na Tabela 9 são 

semelhantes ao encontro por Góes-Favoni et al. (2004) em seu estudo sobre isoflavonas em 

produtos comerciais de soja. 



Tabela 9 – Teor de Isoflavonas das amostras 

Amostras Teor de Isoflavonas (mg/100g) 

Controle 195,00±16,09a 

Pasteurizado 163,00±10,54a 

UV-C 193,33±15,01a 

Médias na mesma coluna seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, 

P<0,05). 

Analisando o teor de isoflavonas das amostras pasteurizadas, tratadas por UV-C e 

controle, não houve diferença estatisticamente significativa (P<0,05) entre elas, embora ao 

observar a Tabela 9 seja possível identificar uma diminuição do valor da média de teor de 

isoflavonas na amostra pasteurizada em relação a amostras controle e UV-C. 

A diminuição no teor de isoflavonas presentes na amostra pasteurizada ocorreu 

devido uma das formas químicas das isoflavonas presentes no EHS, a malonilglicosídeos serem 

extremamente instáveis ao calor de acordo com Genovese et al. (2003) e Chien et al. (2005), 

ocasionando em sua diminuição ao ser submetido ao calor da pasteurização. 

5.1.5 Inativação da lipoxigenase 

As enzimas lipoxigenase são proteínas globulares constituídas por um átomo de 

ferro não-heme em sua molécula, formando o grupamento prostético, fundamental para que 

desempenham seu papel enzimático. São uma classe de dioxigenases que catalisam a adição de 

oxigênio molecular nas moléculas de ácidos graxos poli-insaturados (cis, cis-1,4-pentadieno). 

Os principais substratos para as lipoxigenases em vegetais são ácidos graxos di e tri-insaturados, 

como o ácido linoléico e o ácido linolênico. (CIABOTTI, 2004). 

A ação da lipoxigenase libera sabor e odor considerados indesejáveis nos produtos 

derivados da soja, fazendo com que seja necessário a sua inativação. Os valores obtidos para 

redução da atividade específica de lipoxigenase encontram-se na Tabela 10. 

Tabela 10 – Valores de atividade específica de lipoxigenase 

Amostras 
Atividade específica de lipoxigenase (n 

mol mg de proteína min-1) 

Redução da atividade específica 

de lipoxigenase (%) 

Controle 0,030±0,009a 0,00 

Pasteurizado 0,005±0,001b 81,69 

UV-C 0,022±0,006a 26,43 

Médias na mesma coluna seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, 

P<0,05). 
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A redução da atividade de lipoxigenase causada pelo tratamento UV-C foi inferior 

a redução obtida pela pasteurização, isso ocorreu devido ao tratamento térmico ser mais 

eficiente para inativar a enzima lipoxigenase. Segundo Letícia et al. (2011), para se obter uma 

inativação eficiente de lipoxigenase é necessário utilizar tratamento térmico realizado por meio 

de fervura, o que explica por que a pasteurização mesmo sendo um tratamento térmico não 

alcançou a inativação completa da lipoxigenase, pois a temperatura utilizada foi de 92˚C, 

temperatura inferior a necessária para atingir a fervura. 

A lipoxigenase presente no EHS pode causar a oxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados, os quais são metabolizados em substâncias voláteis (compostos carboxílicos), 

essas substâncias são as responsáveis pelo sabor e odor característicos da soja e seus derivados, 

muitas vezes esse sabor e odor são considerados desagradáveis e são indesejados no produto 

final (BARROS; FILHO, 2016; LETÍCIA et al., 2011). 

Uma vez que o tratamento por UV-C apresentou uma redução de apenas 26,43% é 

necessário a utilização de processo complementar para eliminar os possíveis odores e sabores 

indesejados causados pela ação da lipoxigenase, caso contrário o EHS irá apresentar off-flavors 

relacionados a oxidação (MANASSERO et al., 2016). 

5.1.6 Inibidores de tripsina 

Os inibidores de tripsina são substâncias maléficas para os seres humanos, pois o 

inibidor de tripsina ao bloquear a ação da tripsina resulta em aumento excessivo da 

concentração plasmática de colecistoquinina, fazendo com que o pâncreas libere continuamente 

mais enzimas resultando em hipertrofia pancreática (TIMM, 2008). Nas amostras de EHS 

estudadas, não foi detectado atividade de inibidores de tripsina, nem nas amostras submetidas 

a tratamentos de pasteurização ou UV-C nem na amostra controle. Acredita-se que a ausência 

de atividade de inibidores de tripsina ocorreu devido ao fato de que para reduzir custos no 

processamento de soja e consequentemente diminuir os teores deste antinutriente, vem sendo 

desenvolvido, cultivares de soja com baixo teor de inibidor de tripsina (CIABOTTI, 2004; 

MAYUMI et al., 2000). Além disso, associando a alta sensibilidade dos inibidores de tripsina 

ao calor, demonstrado por Ciabotti (2004) e Fernandes et al. (2000) com o processo comumente 

utilizado de secagem dos grãos de soja por ar quente antes de seu armazenamento 

(PARAGINSKI et al., 2017) é possível uma diminuição considerável na a atividade de 

inibidores de tripsinas no EHS. Desta forma acreditamos que tenham sido estes fatores que 

levaram a não detecção da atividade de inibidores de tripsina nas amostras analisadas. 



5.1.7 Análise de cito-genotoxicidade 

Para averiguar a possível toxicidade do tratamento UV-C foi utilizado as células 

Caco-2 para analisar a citoxicidade e a genotoxicidade das amostras tratadas por UV-C, 

pasteurização e controle. Os resultados podem ser verificados na Figura 5 e na Figura 6. A 

citotoxidade representa a propriedade nociva de uma substância em relação às células, estudos 

epidemiológicos têm demonstraram que pessoas que possuem uma elevada frequência de danos 

citogenéticos correm um risco maior de desenvolver câncer (KRÜGER, 2009; OBE et al., 2002; 

PORTA et al., 2017). Enquanto que a genotoxicidade é conhecida como a capacidade que 

algumas substâncias possuem de provocar alterações no material genético de organismos. Os 

agentes genotóxicos reagem quimicamente com o material genético provocando quebras na 

molécula de DNA. A principal consequência da exposição humana a agentes genotóxicos é a 

formação de aberrações cromossômicas. O risco de desenvolver câncer em pessoas que 

possuem frequências elevadas de aberrações cromossômicas é significamente elevado 

(KRÜGER, 2009; OBE et al., 2002; WHITE; RASMUSSEN, 1998). 

Figura 5 – Resultado da análise de citotoxidade das amostras de EHS 

 

C = Controle; P = Pasteurizado; U = UV-C. Médias seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste 

Tukey (5% confiança, P<0,05). 
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Figura 6 – Resultados análise de genotoxidade das amostras de EHS 

 

Médias seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, P<0,05). 

Como pode ser observado, não houveram alterações estatisticamente significantes 

(P<0,05), na cito e genotoxicidade do EHS provocado pelo tratamento UV-C comparado as 

outras amostras. Os valores encontrados para a amostra tratado por UV-C são estatisticamente 

iguais ao da amostra controle (sem tratamento) e da amostra pasteurizada. Assim, verificamos 

que o tratamento UV-C não provoca alterações mensuráveis nos efeitos citotóxicos e 

genotóxico do EHS, resultados semelhantes foram encontrados por Souza et al. (2013) no 

tratamento de preparações de ovos por UV-C. 

5.1.8 Digestibilidade in vitro de proteínas 

A porção da quantidade total de proteína que é capaz de sofrer hidrólise devido ação 

das enzimas digestivas e se transformar em aminoácidos é compreendida como digestibilidade 

protéica, ou seja, é a porção que está disponível biologicamente, desde que não ocorra nenhuma 

interferência na absorção pelo organismo humano (ARAÚJO; MENEZES, 2005). 

Os resultados das análises de digestibilidade in vitro de proteínas se encontram na 

Figura 7. 
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Figura 7 – Digestibilidade protéica das amostras de EHS 

 

Médias seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança). 

As análises demonstraram que as amostras de EHS possuem elevada porcentagem 

de digestibilidade protéica, os valores observados foram acima de 75%, semelhante aos valores 

encontrados por Mendes et al. (2009) para a soja. Apesar de a digestibilidade encontrada para 

a amostra tratado por UV-C ter sido maior (93,7%) que as amostras controle (88,68%) e 

pasteurizada (87,96%), elas não se diferem estatisticamente, de acordo com o teste Tukey (5% 

confiança, P<0,05). Assim, os resultados demonstram que os tratamentos não induziram 

interações das proteínas com outros componentes do alimento que pudessem interferir com a 

sua absorção pelo organismo humano, logo não causando perda na digestibilidade de proteínas. 

O principal motivo apontado para que o valor de digestibilidade nas amostras 

tratadas por UV-C ter sido ligeiramente maior foi levantado por Dogbevi, Vachon e Lacroix 

(1999) ao estudar os efeitos da radiação gama, que também é utilizada como tratamento não 

térmico para esterilizar alimentos, em feijões que podem ser comparados com a soja por serem 

leguminosas que apresentam semelhantes valores nutricionais e confirmada por Toledo et al. 

(2007) ao investigar a radiação gama em grãos de soja. De acordo com Dogbevi, Vachon e 

Lacroix (1999) quanto maior a dose de radiação utilizada, maior é a porcentagem de 

desaminação protéica e menos ligações sulfúricas são observadas na leguminosa. Com o 

aumento da desaminação a solubilidade da proteína também aumenta devido a uma conversão 

de grupos aminos em grupos hidrofílicos que são favoráveis a hidrólise e quanto maior a 

hidrólise da proteína maior é a sua digestibilidade (TOLEDO et al., 2007). 

5.2  Cinética de inativação de microrganismos 
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A irradiação UV-C promove danos fotoquímicos aos ácidos nucléicos da estrutura 

celular dos microrganismos por dimerização de moléculas adjacentes de pirimidina. Na 

estrutura do DNA e RNA, a junção de purina e pirimidina é conhecida como pares de bases. As 

bases de pirimidina absorvem a luz UV, a ligação de hidrogênio é interrompida e os 

nucleotídeos adjacentes formam novas ligações. Duplas moléculas ou dímeros são criados por 

esta reação na estrutura de DNA e RNA microbiana. A formação de numerosos dímeros é 

responsável por interromper a replicação celular, resultando em morte celular (BALL, 2007). 

Vários fatores relacionados ao EHS podem interferir na eficiência do tratamento 

UV-C, como a opacidade e concentração de sólidos suspensos. Em geral, quanto mais complexa 

é a superfície do alimento maior será a interferência por ela causada (ADHIKARI et al., 2015). 

O crescimento e resistência característica de cada microrganismos também influenciam na 

eficiência global do tratamento (GAYÁN et al., 2012). 

A dose máxima de radiação utilizada neste trabalho foi de 8,28 J.cm-2, pois em 

análise preliminar foi constatado que essa dose aplicada ao EHS era suficiente para eliminar 

toda a população de Escherichia coli previamente inoculado, obtendo uma redução em torno 

de 6 log UFC/mL. Uma vez que a Escherichia coli é o microrganismo mais comumente 

encontrado em produtos vegetais foi estabelecido essa dose como padrão para os outros 

microrganismos estudados, também foi levado em consideração a potência e capacidade do 

equipamento para tratamento UV-C utilizado. A temperatura dentro da câmara de tratamento 

variou de 20˚C no início para 22˚C ao final do processo, enquanto que a temperatura das 

amostras de EHS variaram de 20˚C para 21˚C, essas temperaturas, de acordo com Liu, Huang 

e Chen (2015), não são elevadas o bastante para causar inativação térmica nos microrganismos 

estudados. Após a contagem de placas, os gráficos de inativação, pelo tratamento UV-C de cada 

microrganismo, foram construídos, como pode ser visto na Figura 8. 



Figura 8 – Gráficos de inativação de microrganismos 

 

(a) 

 

(b) 

y = -0,0743x2 - 0,0428x + 5,8863

R² = 0,9559

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10

L
o
g
 (

U
F

C
.m

L
-1

)

Dose UV-C (J.cm-2)

Escherichia coli

a

a,b
b,c

b,c,d
c,d d,e

e
f

g

y = 0,0267x2 - 0,4723x + 7,5589

R² = 0,9944

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10

L
o
g
 (

U
F

C
.m

L
-1

)

Dose UV-C (J.cm-2)

Staphylococcus aureus

a
a,b a,b,c b,c,d

c,d,

e
c,d,e c,d,e d,e e



39 
 

 
 

 

(c) 

Escherichia coli (a); Staphylococcus aureus (b); Salmanella enteritidis (c). Os valores apresentados no gráfico são as médias 

obtidas das análises em triplicata. Médias seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% 
confiança, P<0,05). 

Alguns estudos obtiveram a inativação por UV-C seguindo a cinética de primeira 

ordem (GUERRERO-BELTRÁN; BARBOSA-CÁNOVAS, 2004). No entanto não é incomum 
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Essa resistência inicial é associada à ação de mecanismos de reparo do DNA dos 

microrganismos (SASTRY; DATTA; WOROBO, 2000). Como dito anteriormente, o UV-C 
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principalmente na Figura 7(a) na inativação da Escherichia coli. Da mesma forma podemos 

concluir que tanto para o Staphylococcus aureus, Figura 7(b) quanto para Salmonella 

enteriditis, Figura 7(c) a dose utilizada não foi suficiente para superar a capacidade de reparação 

dos microrganismos, no entanto, mesmo assim apresentou-se uma inativação adequada. 

A população inicial de cada microrganismo foi diferente devido à taxa de 
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quantidade inicial menos quantidade final de microrganismos presentes nas amostras de EHS e 

não apenas o valor final da população de microrganismos. 

Como podemos observar na Figura 7(a), 7(b) e 7(c), a carga inicial de 

microrganismos foi de 6,39, 7,61 e 8,54 log UFC/mL para Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus e Salmonella enteritidis, respectivamente. 

A inativação observada devido à aplicação da radiação UV-C ao EHS para os três 

microrganismos testados foi satisfatória, uma vez que obtivemos uma redução da carga 

microbiana de 6,39, 2,19 e 2,64 log UFC/mL para Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 

Salmonella enteritidis, respectivamente, aplicando uma dose de UV-C de 8,28 J.cm-2. A 

redução obtida para Escherichia coli e Salmonella enteritidis foi proporcional aos resultados 

encontrados por Adhikari et al. (2015) na inativação de Escherichia coli na superfície da pera 

através da radiação UV-C, onde apresentou uma redução de 2,1 log UFC/g utilizando uma dose 

de 0,92 kJ.m-2, levando em consideração a densidade da pera obtida por Luengo (2005) de 0,59 

g/mL,e compatíveis com os resultados encontrados por Liu, Huang e Chen (2015) para 

inativação de Salmonella enteritidis em mirtilos, de aproximadamente 1,5 log UFC/mL.  

Era esperado que a inativação de Staphylococcus aureus fosse inferior à de 

Escherichia coli e da Salmonella enteritidis, devido a Staphylococcus ser mais resistente à 

desinfecção UV, como foi demonstrado em estudo realizado por McKinney e Pruden (2012). 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva ao contrário das outras duas estudas 

que são Gram-negativas. A diferença entre as Gram (+) para as Gram (-) é composição de sua 

parede celular. Enquanto a parede celular da Gram (+) é composta por uma espessa camada de 

peptideoglicano, podendo haver em pequena quantidade ácidos lipoteicóicos e polissacarídeos, 

a Gram (-) possui parede celular composta de uma fina camada de peptideoglicano, sobre a qual 

existe uma outra camada composta por lipoproteínas, fosfolipídeos, proteínas e 

lipopossacarídeos (VIEIRA; FERNANDES, 2012). A parede celular tem como principal 

função a proteção das células contra agentes químicas e físicos, por isso a sua composição e 

principalmente a sua espessura interferem diretamente na eficiência do tratamento UV-C. 

A dose utilizada para tratar o EHS foi maior do que a utilizada por Thu, Tran e Farid 

(2004) de 0.87 J.cm-2 para tratar sucos de cítricos devido eles terem utilizado um reator de tubo 

fino que forneceu uma maior superfície de contato, também foi maior do que a utilizada por 

McKinney e Pruden (2012) para tratar água potável e águas residuais devido a maior opacidade 

do EHS.  

Yoo et al. (2015) usaram doses menores para tratar Bacto agar, usado para simular 

a superfície de frutas e vegetais, inoculados com os mesmos microrganismos utilizados no EHS, 
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Escherichia coli, 2,84 J.cm-2; Salmonella, 1,42 J.cm-2 e Staphylococcus, 1,18 J.cm-2. Esta 

diferença ocorreu devido ao objetivo do tratamento de Bacto agar ter sido inativar apenas os 

microrganismos localizados na superfície e enquanto que no caso do EHS, o objetivo foi tratar 

todo o produto, levando em consideração a profundidade do produto. 

Outras novas tecnologias já foram estudadas para a descontaminação de EHS e 

obtiveram resultados semelhantes, como campos elétricos pulsados (PFE) (LI; ZHANG, 2004), 

onde a inativação de Escherichia coli foi realizada utilizando PFE a 41,1 kV/cm por 54 μs e 

obteve-se 5,7 redução de log. Em outra investigação, foi utilizado um fluxo contínuo de alta 

pressão de 207 ou 276 MPa para a pressão atmosférica, onde Sharma, Singh e Toledo (2009) 

conseguiram reduzir a população de Clostridium sporogenes em 6 log. 

A inativação também foi realizada através da pasteurização térmica utilizando o 

binômio temperatura-tempo de 92˚C por 5 minutos, para comparar com a radiação UV-C. Os 

resultados obtidos para os três microrganismos podem ser vistos na Figura 9. 

Figura 9 – Inativação dos microrganismos no EHS por pasteurização 

 

Barras do mesmo microrganismo seguidas do mesmo sobrescrito não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% 

confiança, P<0,05). 

Como mostrado na Figura 8, a carga microbiana inicial nas amostras tratadas pela 

pasteurização foi de 7,73, 8,24 e 8,19 log UFC/mL para Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus e Salmonella enteritidis, respectivamente. 

Os valores de inativação da população de microrganismos no EHS por 

pasteurização estão de acordo com os encontrados pelos autores Silva e Gibbs (2012) para 
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inativação da Salmonella enteritidis, Ha, Ryu e Kang (2012) para Escherichia coli e El Haddad 

et al. (2016) para Staphylococcus aureus utilizando diferentes alimentos. 

Como pode ser observado, a inativação da pasteurização a 92˚C por 5 minutos foi 

menos eficiente que a radiação UV-C, na qual foi obtido valores maiores de inativação da 

população de microrganismos no EHS para os três diferentes microrganismos. Os valores de 

redução obtidos pela pasteurização foram 2,85, 2,04 e 2,22 log UFC/mL para Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Salmonella enteritidis, respectivamente. Outra vantagem do processo 

de UV-C é o menor gasto de energia, de acordo com Thu, Tran e Farid (2004) o tratamento de 

calor de suco de laranja requer cerca de 82 kW.h.m-3 enquanto o tratamento UV-C precisa de 

aproximadamente 2,0 kW.h.m-3. 

Na pasteurização, Escherichia coli foi também o microrganismo que apresentou 

maior inativação, confirmando a baixa resistência desse microrganismo. 

5.3  Vida útil 

Como exposto por Silva et al. (2005) o tratamento por UV-C possui, na literatura 

científica, histórico de eficiência no controle microbiológico e quando utilizado em bebidas e 

em superfícies de alimentos nota-se a extensão da vida de prateleira destes produtos. 

De acordo com as recomendações da Resolução – RDC nº12, de 02/01/2001, da 

ANVISA, para que bebidas à base de proteína de soja possam ser consideradas adequadas para 

o consumo, elas podem conter até 10 UFC/mL de coliformes a 45ºC, 5x102 UFC/mL de B. 

cereus e ausência de Salmonella spp. Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Resultados vida de prateleira 

 Coliformes B. cereus Salmonella 

Controle 

0 dias - - Ausência em 50g 

7 dias +  - Ausência em 50g 

15 dias +  - Ausência em 50g 

21 dias +  - Ausência em 50g 

28 dias + + Ausência em 50g 

UV-C 

0 dias - - Ausência em 50g 

7 dias - - Ausência em 50g 

15 dias - - Ausência em 50g 

21 dias - - Ausência em 50g 

28 dias + - Ausência em 50g 

Pasteurizado 

0 dias - - Ausência em 50g 

7 dias - - Ausência em 50g 

15 dias - - Ausência em 50g 

21 dias - - Ausência em 50g 

28 dias - - Ausência em 50g 

Os valores presentes na tabela são as médias dos resultados em triplicata. 

Os resultados foram apresentados como “-” para os valores encontrados menores 

que os limites recomendados pela Anvisa e como “+” os valores que foram iguais ou maiores 

que os recomendados para coliforme a 45ºC e B. cereus. Para Salmonella os resultados foram 

apresentados com ausência ou presença em 50 gramas de EHS. 

Como pode ser visto na Tabela 11 houve aumento da vida de prateleira da amostra 

tratada por UV-C de 14 dias comparado com a amostra sem tratamento. Este resultado está de 

acordo com Pala e Toklucu (2013) que concluíram em seu estudo que o suco de laranja tratado 

por UV-C manteve os atributos nutricionais e sensoriais ao mesmo tempo que estendeu a vida 

de prateleira do produto refrigerado quando comparado ao suco não submetido a tratamentos, 

confirmando os resultados de Thu, Tran e Farid (2004) que obtiveram aumento de 5 dias na 

vida de prateleira do suco de laranja tratado por UV-C (73,8 mJ.cm-2) quando comparado ao 

suco sem tratamento, também não foi observado alterações na cor ou pH das amostras. 



Ao comparar a vida de prateleira das amostras tratadas por UV-C com as 

pasteurizadas, nota-se que as amostras pasteurizadas apresentaram maior vida útil, 

ultrapassando 28 dias. Esse resultado foi compatível com Tandon et al. (2003) ao realizar estudo 

comparativo entre o tratamento UV-C (14 mJ.cm-2) e pasteurização (71˚C por 6s) aplicado em 

cidra de maçã, não obteve diferença significativa nas análises realizadas com as amostras recém 

tratadas, porém obteve tempo maior de vida de prateleira nas amostras pasteurizadas. Esse 

resultado foi associado a fermentação ocorrida nas amostras tratadas por UV-C durante o 

período de armazenagem. Esse resultado também pode ser associado a baixa inativação da 

lipoxigenase nas amostras tratadas por UV-C (BARROS; FILHO, 2016). 

5.4  Análise sensorial 

Os valores para os atributos, sabor, aroma, cor, aparência e viscosidade das 

amostras de EHS pasteurizadas e tratados por UV-C se encontram na Tabela 12. 

Tabela 12 – Valores atribuídos pelos avaliadores 

 Sabor Aroma Cor Aparência Viscosidade 

Pasteurizado 3,40±0,96a 3,32±0,85a 3,55±0,98a 3,73±0,95a 3,67±0,99a 

UV-C 1,61±0,84b 2,28±0,86b 3,91±0,76b 3,51±0,99a 3,10±1,09b 

Os valores são as médias ± desvio padrão. Valores na mesma coluna seguidos dos mesmos sobrescritos são estatisticamente 

iguais de acordo com o teste Tukey (5% confiança, P<0,05). 

Os baixos valores atribuídos pelos avaliadores para as características dos EHS já 

eram esperados, uma vez que a soja e seus derivados possuem baixa aceitação pela população 

ocidental, apesar de sua capacidade nutricional, isso ocorre, principalmente, pela presença de 

oligossacarídeos rafinose e estaquiose em sua composição, que são responsáveis pelo sabor de 

feijão cru e desconfortos abdominais e pela ação da enzima lipoxigenase que atribui o sabor 

característico de soja (MARIN et al., 2014; RODRIGUES; MORETTI, 2008; VIANA; 

BUENO; GÓES-FAVONI, 2011). 

Uma das alternativas para tornar o EHS mais aceitável é a utilização de frutas e 

outras substâncias em sua formulação para acrescentar sabor, como polpa de morango 

(BRANCO et al., 2007), aromas naturais (CASÉ; DELIZA; ROSENTHAL, 2005), suco de 

acerola (LIMA; CARDOSO, 2012) e suco de limão (LETÍCIA et al., 2011).  

Em estudo realizado por Marin et al. (2014) avaliadores atribuíram notas, em uma 

escala de 1 a 7, sendo 1 desgostei muito, 4 indiferente e 7 gostei muito, para diferentes atributos. 

O EHS saborizado com mel e com adição de culturas probióticas (Lactobacillus acidophilus), 

recebeu média 4,88 para aroma, 4,97 para cor, 5,20 para textura e 5,35 para sabor. A aceitação 
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do sabor, indicado pela nota maior que 5, foi atribuída a fermentação das culturas probióticas 

que amenizaram o sabor característico da soja e a adição de mel que mascarou o sabor da soja. 

O mel também proporcionou maior cremosidade ao EHS fazendo com que 84% dos julgadores 

avaliassem positivamente este atributo. 

Barros e Filho (2016) realizaram análise sensorial para avaliar diferenças no EHS 

devido ao modo de produção, utilizaram duas amostras, uma produzida por moagem a frio e 

outra por moagem a quente. Os avaliadores atribuíram nota de 1 a 9, sendo 1 desgostei 

extremamente, 5 indiferente e 9 gostei extremamente. Para a moagem a frio, que é o mesmo 

processo utilizado neste trabalho, o EHS obteve nota de aprovação (6,8) apenas no atributo 

aparência, para odor e sabor obteve nota de reprovação de 4,1 e 4,7, respectivamente. As notas 

baixas foram atribuídas a resistência dos provadores ao consumo de EHS puro devido ao sabor 

característico da soja que foi descrito como sabor “desagradável”. 

Mesmo ambas as amostras, tratadas por UV-C e pasteurizadas, apresentarem baixos 

valores na análise sensorial, elas obtiveram resultados diferentes entre si. Para facilitar a 

visualização das diferenças entre os resultados das amostras foi elaborado o gráfico de teia 

como pode ser visto na Figura . 

Figura 10 – Médias das notas atribuídas as amostras de EHS tratadas pelos avaliadores 

 
Valores do mesmo atributo seguidos de letras iguais, não diferem estatisticamente de acordo com o teste Tukey (5% 

confiança, P<0,05). 

Só a aparência obteve valores estatisticamente iguais para ambas as amostras, 

3,73±0,95 para a pasteurizada e 3,51±0,99 para a tratada por UV-C. No atributo cor, a amostra 
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tratada por UV-C obteve valor maior (3,91±0,76) que o pasteurizado (3,55±0,98), confirmando 

os resultados obtidos na análise de cor realizado neste trabalho onde observou-se que o processo 

térmico escurece o EHS. A viscosidade da amostra pasteurizada (3,67±0,99) foi considerada 

melhor que a tratada por UV-C (3,10±1,09), essa diferença foi associada ao calor empregado 

pela pasteurização, uma vez que o calor induz a reação de Maillard que modifica cor, sabor e 

viscosidade (FRANCISQUINI et al., 2016). A desnaturação térmica também influência nas 

propriedades físicas de geleificação e texturização (CIABOTTI, 2004). 

Também houve diferença significativa no atributo aroma (3,32±0,85 pasteurizado 

e 2,28±0,86 UV-C) e sabor (3,40±0,96 pasteurizado e 1,61±0,84 UV-C), no qual foi observado 

a maior diferença entre os atributos avaliados. Uma das possíveis causas dessa diferença foi a 

baixa inativação de lipoxigenase (26%) pelo UV-C quando comparada a inativação efetuada 

pela pasteurização (82%). Sabores e odores característicos da soja muitas vezes são 

relacionados à ação da enzima lipoxigenase que provoca a hidroperoxidação dos ácidos graxos 

poliinsaturados e a interação dos produtos de hidrólise com as proteínas que liberam sabores 

indesejados (CIABOTTI, 2004). 

Uma solução aplicável no processo de produção do EHS seria a inativação 

enzimática da lipoxigenase em água através da maceração sob fervura por 5 minutos de acordo 

com Letícia et al. (2011) ou pelo processo de desodorização por vapor de água superaquecido 

à pressão atmosférica como descrito por Moraes et al. (2006) ou ainda pelo método conhecido 

como “flashing” a vácuo (WILKENSM; HACKLER, 1969). Vários são as técnicas empregadas 

na indústria para desodorização do EHS. De modo geral, aquecimento úmido ou aquecimento 

por vapor direto são eficientes na inativação da lipoxigenase (MORAES et al., 2006). 

Ciabotti (2004) investigou a aceitação de EHS produzido a partir de grãos de soja 

livres de lipoxigenase (BRS 213), melhorados geneticamente e próprias para o consumo 

humano, desenvolvidas e cedidas pela Embrapa-Soja. Foram analisados os atributos de sabor, 

cor e aparência em EHS produzido a partir de soja comum e EHS produzido a partir da soja 

livre de lipoxigenase. Em todos os três atributos o EHS de soja comum obteve valores menores 

que o da soja livre de lipoxigenase, demonstrando que a quantidade de lipoxigenase interfere 

diretamente na aceitação dos avaliadores para o EHS. Confirmando os estudos realizados por 

Torres-Penaranda e Reitmeier (2001) que também avaliaram a aceitação de EHS obtidos de 

soja comum e soja livre de lipoxigenase e obtiveram maior aceitação para o EHS produzido a 

partir da soja livre de lipoxigenase. 
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6 CONCLUSÃO 

O tratamento por UV-C é um promissor método de descontaminação e conservação 

para alimentos em substituição aos tratamentos térmicos. Sua maior limitação é a densidade 

ótica dos alimentos e presença de sólidos insolúveis que causam o efeito conhecido como efeito 

sombra, diminuindo sua eficiência. Seu uso também pode ser limitado quando existe a 

necessidade de inativar algumas enzimas foto-tolerantes.  

Na maioria das análises, o tratamento UV-C e a pasteurização não causaram 

mudanças significativas nas características do EHS como: pH, sólidos solúveis, concentrações 

de minerais, teor de isoflavonas, inibidores de tripsina e digestibilidade de proteínas. Porém 

houveram diferenças nas cores das amostras pasteurizadas quando comparadas a amostra 

controle, diferença que não foi observado nas amostras tratadas por UV-C. O escurecimento 

das amostras pasteurizadas foi associado as reações de Maillard provocadas pelo aumento de 

temperatura. 

A dose de radiação UV-C utilizada (8,28 J.cm-2), não desencadeou produção de 

metabólicos secundários com perfil tóxico ao consumidor, uma vez que não foram detectadas 

mudanças significativas na cito-genotoxicidade do EHS tratado por UV-C quando comparado 

ao controle, comprovando a sua segurança para utilização em alimentos. 

Na inativação, os microrganismos Gram (-) (Escherichia coli e Salmonella 

enteritidis) demonstraram maior sensibilidade ao tratamento UV-C. No geral, o tratamento UV-

C apresentou maior redução da população de microrganismos do que a pasteurização para os 

três microrganismos patogênicos testados, UV-C apresentou redução de 6,39, 2,19 e 2,64 log 

UFC/mL para Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella enteritidis, 

respectivamente, enquanto a pasteurização apresentou 2,85, 2,04 e 2,22 log UFC/mL para os 

mesmos microrganismos. 

A vida de prateleira das amostras tratadas por UV-C foi estendida em 14 dias em 

relação as amostras sem tratamento, levando em consideração, principalmente, a população de 

coliformes a 45ºC.  

As amostras pasteurizadas obtiveram melhores resultados nas análises de vida de 

prateleira e sensorial que as amostras tratadas por UV-C, isso é justificado pelo resultado baixo 

da inativação das enzimas lipoxigenase obtido nas análises. A lipoxigenase é responsável por 

processos oxidativos que além de conferir sabores indesejáveis aos alimentos à base de soja 

também diminui a sua vida útil. Porém, isso pode ser corrigido associando o tratamento por 

UV-C com outros tratamentos. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS  

Para otimizar o tratamento UV-C do EHS é recomendado o uso de outros 

tratamentos adjacentes para suprir as deficiências encontradas no tratamento por UV-C, como 

a baixa inativação de lipoxigenase, para isso um dos métodos propostos é o uso de temperaturas 

baixas, que não sejam altas o suficiente para provocar a pasteurização, mas que sejam 

suficientes para inativar uma maior porcentagem da enzima lipoxigenase ou a alteração do 

processo de moagem a frio para a moagem a quente, desta forma utilizando métodos 

combinados para se obter uma maior eficiência . 

Outra recomendação é a investigação da dose de UV-C necessária para atingir a 

queda exponencial da população de Salmonella enteritidis e Staphylococcus aureus. 
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