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RESUMO 

 

O ácido siálico está presente nos leites na forma de ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac) e 
ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), desempenhando uma série de benefícios à saúde 
humana. O soro de queijo caprino é um bioproduto da fração solúvel do leite, obtido através da 
coagulação da caseína. É considerado importante para a indústria de alimentos, como 
ingrediente, sendo responsável por 55% de todos os nutrientes do leite. Neste estudo, objetivou-
se quantificar, pela primeira vez na literatura, o ácido siálico presente naturalmente no soro de 
queijo caprino por diferentes processos de coagulação láctea. O leite utilizado foi obtido de 
cabras da raça Saanen e submetidos ao processamento de coagulação enzimático e misto 
(enzima + cultura starter) para obtenção do soro, que foi acondicionado e congelado, sendo 
parte liofilizado.  A identificação e quantificação do ácido siálico foi realizada por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência por detector de fluorescência modelo RF-20A. A 
concentração desse nutriente variou de 23,5 a 292,1 mg/L. Foi verificado que a coagulação 
enzimática preserva o ácido siálico (Neu5Gc e Neu5Ac) mais eficientemente do que a 
coagulação mista, pois as bactérias da cultura starter possibilitaram a redução dos nutrientes 
presentes no soro para desempenharem o seu metabolismo, assim o ácido siálico presente como 
glicoconjugado, também foi reduzido. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir 
que o soro de queijo caprino apresenta um potencial funcional, visto que contém uma 
quantidade relevante do nutriente estudado. 

 

Palavras-chaves: Ácido siálico. Alimento funcional. Coagulação láctea. Compostos 
bioativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Sialic acid is present in milk in the form of N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) and N-
glycolylneuraminic acid (Neu5Gc), performing a lot of benefits to human health. Goat cheese 
whey is a dairy byproduct from the soluble fraction obtained by casein coagulation. It is 
considered important for the food industry, as an ingredient, accounting for 55% of all milk 
nutrients. This study aimed to quantify the sialic acid present naturally in the goat cheese whey 
by different milk coagulation processes. The milk was obtained from Saanen goats and 
subjected to processing enzymatic and mixed coagulation (enzyme + starter culture) to obtain 
the whey, which was prepared and frozen, and part of it was lyophilized. The identification and 
quantitation of sialic acid was accomplished by High Performance Liquid Chromatography 
fluorescence detector RF-20A model. The sialic acid concentration ranged from 23.5 to 292.1 
mg / L. It has been found that enzimatic coagulation preserves the sialic acid (Neu5Ac and 
Neu5Gc) more efficiently than mixed coagulation, because the bacterias of starter culture 
allowed the reduction of nutrients present in the whey to perform their metabolism, as well 
sialic acid present as glycoconjugate it was also reduced. According to the results, concluded 
that goat cheese whey has a functional potential, since it contains a significant quantity of the 
nutrient studied. 

 

Keywords: Sialic acid. Functional food. Milk coagulation. Bioactive compounds. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os caprinos desempenham um importante papel na economia rural dos países em 

desenvolvimento, especialmente em áreas com condições ambientais e climáticas 

desfavoráveis. Isso ocorre devido a sua capacidade de adaptação a ambientes muito diferentes 

e por serem usuários de terras marginais e rurais. Nos países desenvolvidos (França, Itália, 

Espanha e Grécia), são considerados como animais ecológicos e respondem satisfatoriamente 

à demanda crescente dos consumidores sobre a qualidade do produto, ao bem-estar animal e ao 

respeito ao meio ambiente (KALANTZOPOULOS et al., 2004; MORAND-FEHR et al., 2004; 

CORNALE et al., 2014; GARCIA et al., 2014). 

No Brasil, o Nordeste é responsável por 67% de toda a produção de leite de cabra no 

país. Na região semiárida do Estado da Paraíba, a atividade de caprinocultura tornou-se uma 

grande oportunidade econômica, principalmente no segmento de produção de leite, que é 

exercida em parceria direta com a indústria da região (OLIVEIRA et al., 2011; COSTA et al., 

2010). 

O leite de cabra é identificado pelo sabor característico. É consumido como uma 

alternativa ao de vaca, pois é menos alergênico e possui alta digestibilidade. É considerado um 

produto funcional, em virtude da sua atividade de modulação das funções fisiológicas e suas 

propriedades redutoras de risco de doenças crônicas (PARK et al., 2007; GARCIA et al., 2014; 

CORREIA, et al., 2006). 

O soro de queijo é um bioproduto da fração solúvel do leite, contendo quantidades 

expressivas de proteínas, peptídeos, lactose, vitaminas e minerais solúveis em água, que são 

separados a partir da coagulação da caseína durante fabricação do queijo. A coagulação, por 

sua vez pode ser enzimática, ácida e mista (JELEN, 2003; SANMARTÍN et al., 2012). A 

coagulação enzimática e mista é a mais utilizada no processo de fabricação de queijos, devido, 

principalmente, ao maior rendimento obtido em relação a coagulação ácida. As enzimas podem 

ser oriundas de animais, vegetais e/ou de micro-organismos, que podem ser usadas 

isoladamente ou misturadas entre si. Na obtenção do gel lácteo e do soro, o tipo de 

processamento influencia na qualidade final do produto (AQUARONE et al., 2001). 

A riqueza do soro deriva do fato de que ele é responsável por 85% a 95% em volume 

do leite, do qual obtêm aproximadamente 55% de seus nutrientes, dentre os quais se destacam 

os oligossacarídeos. Estes são de fundamental importância, pois possuem propriedades 

prebióticas e anti-infecciosas. No leite de cabra, os oligossacarídeos são encontrados numa 

concentração de 250-300 mg/L, contudo, no soro de queijo ainda é desconhecida. Muitos desses 
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oligossacarídeos contêm ácido siálico, um nome genérico para o ácido N-acetilneuramínico 

(Neu5Ac) e o ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc) (HERNANDEZ-LEDESMA et al., 2011; 

SANMARTÍN et al., 2012; SILVEIRA et al., 2015; PARK, 2009). 

 Estudos indicam que o ácido siálico tem uma série de benefícios na saúde humana, 

dentre eles: promover o desenvolvimento do cérebro infantil referindo-se a parte de cognição e 

memória, atuar na regulação do sistema imunológico e na função intestinal agindo contra 

enterotoxinas e infecções nos recém-nascidos, entre outros efeitos fisiológicos importantes 

(HERNANDEZ-LEDESMA et al., 2011). Na microbiota intestinal, o ácido siálico está 

envolvido na proteção contra infecções, impedindo a ligação do patógeno na mucosa intestinal 

através da própria ligação com bactérias, rotavírus e toxinas (IDOTA et al., 1995; VARKI, 

1993; PARKKINEN et al., 1983). 

Em produtos lácteos e amostras biológicas, os resíduos de ácido siálico estão geralmente 

presentes como glicoconjugados (glicoproteínas, glicolipídeos e lipopolissacarídeos) e nas 

porções terminais das cadeias de glicanos, sendo raramente encontrados na forma livre (3%) 

(HERNANDEZ-LEDESMA et al., 2011).  

No estudo de Sousa et al., 2015, foi verificado uma concentração significante do ácido 

siálico Neu5Gc e Neu5Ac no leite caprino produzido no nordeste brasileiro. Este leite é 

fundamental na produção de queijos, em que no processamento é obtido um grande volume de 

soro. Em virtude da escassez de estudos que relatem a concentração do ácido siálico no soro de 

queijo caprino, e diante da importância funcional desse bioproduto, utilizado como ingrediente 

em derivados lácteos, o presente estudo tem por objetivo de quantificar o ácido siálico (Neu5Gc 

e Neu5Ac) no soro de queijo caprino obtido por coagulação enzimática e mista.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEITE CAPRINO 

 

Nas regiões da Europa, Oceania e América do Norte e do Sul, a produção de leite de 

cabra tornou-se uma operação importante e de mercado. A indústria da produção de queijo é 

fundamental em países como a França e a Itália, onde o queijo caprino é considerado como um 

alimento gourmet e recebe os preços mais elevados entre as variedades de queijo. Além disso, 

a cabra leiteira é um setor tradicional e fundamental da economia nacional em muitos países do 

Mediterrâneo, como Espanha, Grécia, Turquia e Marrocos (SILANIKOVE et al., 2010; PARK 

et al., 2007). 

A habilidade da cabra de proporcionar alimentação de alta qualidade sob condições 

ambientais diversas faz com que esse animal tenha um papel importante na nutrição humana 

(SILANIKOVE et al., 2010). Como uma iniciativa de estimular o desenvolvimento econômico 

nas áreas rurais do Brasil, o leite de cabra é vendido para o governo e usado em programas 

sociais (OLIVEIRA et al., 2011). 

A produção leiteira caprina ou bovina destinada ao consumo in natura ou a elaboração 

de derivados é crescente na região do Nordeste brasileiro, destacando-se os Estados da Paraíba 

e do Rio Grande do Norte, onde a atividade representa uma alternativa de emprego e renda para 

a agricultura familiar (SILVA et al., 2011).  

O leite é um alimento essencial na alimentação humana, sendo utilizado como 

constituinte básico na dieta em todas as faixas etárias. Por possuir alta digestibilidade, ser fonte 

de cálcio, magnésio e de proteínas de elevado valor biológico, é um dos produtos mais 

completos do ponto vista nutricional (MEYRAND et al., 2013).  

O crescimento do consumo do leite de cabra e seus derivados estão atrelado aos efeitos 

benéficos na saúde humana reconhecidos pela comunidade científica. Ele possui odor e sabor 

aceitável, podendo ser consumido como uma alternativa ao de vaca, com relevância na 

alimentação infantil pelas características de hipo-alergenicidade (PARK et al., 2007; GARCIA 

et al., 2014). Os seus constituintes químicos podem ser influenciados por fatores genéticos, 

fisiológicos, climáticos e, principalmente, de origem alimentar (COSTA et al., 2009). 

O leite de cabra ressalta-se como um alimento funcional, por ser uma fonte natural de 

oligossacarídeos derivados da lactose, pela sua qualidade proteica, por sua fração lipídica e pelo 

alto teor de minerais. O nível de ácidos graxos coincide-se com o do leite humano, sendo 

encontrados ácidos graxos saturados e insaturados, como: oleico, linoléico, linolênico, 
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araquidônico. O linoléico, linolênico e ácido linoleico conjugado (CLA) tem ação 

cardioprotetora, atuando como anti-aterogênico vascular. (HAENLEIN, 2004; HAENLEIN et 

al., 2011; BUENO, 2005). 

Os glóbulos de gordura com diâmetro inferiores a 3 μm garante uma maior 

digestibilidade e um metabolismo lipídico eficaz, bem como, influi na textura e maciez dos seus 

derivados. Os ácidos graxos de cadeia curta: capróico, caprílico e cáprico são os responsáveis 

em parte, pelas características odoríferas. Uma vez que dispõe de menores micelas de caseína 

e glóbulos de gordura, o leite caprino contém uma concentração mais elevada de algumas 

proteínas do soro e de oligossacarídeos em comparação ao leite bovino (RAYANAL-

LJUTOVAC et al., 2011; SILANIKOVE et al., 2010). 

A caseína do leite caprino contém uma quantidade superior de β-caseína (67,4%; leite 

bovino: 43,3%), e quantidade inferior de α-s1 caseína, sendo 3,9% no caprino e 33,7% no 

bovino (SILVA et al., 2007; TOMATAKE et al., 2006). O conteúdo de lactose é ligeiramente 

inferior, embora não seja recomendado para os intolerantes (SILANIKOVE et al., 2010). Os 

oligossacarídeos derivados da lactose estão em quantidades maiores neste leite em relação ao 

bovino e ao ovino, o que confere uma série de benefícios à nutrição humana (KUNZ et al., 

2000; MEYRAND et al., 2013). 

A qualidade do leite é de fundamental importância para a produção dos seus derivados. 

Nos caprinos, a contagem de células somáticas é mais difícil de ser correlacionada com 

possíveis infecções do que no caso das vacas e das ovelhas. As características podem ser 

avaliadas de acordo com os parâmetros tecnológicos, sensoriais, nutricionais e sanitários. Todos 

esses critérios dependem de inúmeros fatores e suas interações, que estão ligadas aos principais 

componentes físico-químicos (gordura, proteína, lactose), bem como aos microcompostos 

como minerais, vitaminas, colesterol e terpenos. A qualidade do leite tem uma projeção direta 

no soro, obtido pela coagulação da caseína durante a fabricação de queijo. O seu 

reaproveitamento tem tido proeminência em diversos estudos, devido a sua relevância 

nutricional (SÁNCHEZ-MACÍAS et al., 2013; GARCÍA et al., 2014; PRAZERES et al., 2012). 

 

2.1.1 Tipos de coagulação do leite 

 

A coagulação do leite acontece com a mudança do estado físico, líquido para o 

gelatinoso, podendo ser enzimática, ácida e mista. Cada uma dessas coagulações leva à 

formação de gel lácteo com características físico-químicas e nutricionais distintas além dos 
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aspectos sensoriais. A partir disso, o queijo é produzido e o soro derivado dessa produção é 

obtido (AQUARONE et al., 2001). 

A coagulação enzimática e mista é a mais utilizada no processo de fabricação de queijos, 

devido, principalmente, ao maior rendimento obtido em relação à coagulação ácida 

(AQUARONE et al., 2001). Para o êxito da coagulação enzimática é necessário que após a 

pasteurização do leite, ele seja mantido a uma temperatura entre 32 °C e 36 °C, e receba os 

ingredientes: cloreto de cálcio (repor o cálcio perdido na pasteurização, e formar as pontes de 

ligações peptídicas) e o coalho (enzima) para promover a lise da ligação entre os aminoácidos 

105 – 106. Para a coagulação mista, além desses ingredientes, é adicionado um ácido e uma 

cultura bacteriana. Na coagulação, as enzimas utilizadas podem ser oriundas de animais, 

vegetais e/ou de micro-organismos, que podem ser adicionadas isoladamente ou misturadas 

entre si. A junção de enzimas pode proporcionar, entre outros efeitos, um ajuste da taxa de 

proteólise durante a maturação, a um nível desejado (RANI et al., 1995).  

A principal enzima responsável pela coagulação da caseína é a renina, conhecida como 

coalho, uma fosfoproteína de ação proteolítica presente no estômago de ruminantes jovens. Ela 

atua hidrolisando ligações peptídicas da caseína, transformando-a em para-caseína que 

precipita em presença de íons Ca2+ formando, então, a coalhada (PERRY, 2004). Este processo 

é dependente da temperatura, do pH e do teor de cálcio do leite. A temperatura ótima de ação 

do coalho é em torno de 40 °C, mas costuma-se utilizar temperaturas ligeiramente mais baixas 

(aproximadamente 35 °C) para evitar que a coalhada fique muito dura. Outro método de 

coagulação da caseína é o método ácido, em que se adiciona ácido (ácido lático, cítrico ou 

acético) ao leite em quantidade suficiente para igualar o pH do meio ao ponto isoelétrico da 

proteína (pH 4,5). Neste pH as micelas de caseína agregam-se e precipitam-se, mas o método 

fornece queijos de qualidade inferior aos produzidos pelo método enzimático e misto, não 

obtendo um bom rendimento na massa e no soro (PERRY, 2004). 

A adição da cultura starter é fundamental na coagulação mista. Essa é uma preparação 

microbiana de elevado número de células vivas ou em estado de dormência, contendo pelo 

menos um tipo de micro-organismo, que é adicionada às matérias-primas e recebe esta 

denominação (starter) porque iniciam a fermentação. As bactérias ácido láticas ocupam papel 

central nesse processo e possuem um longo histórico de utilização segura durante a produção 

de alimentos e de bebidas, incluindo diversos tipos de queijos, bebidas lácteas, iogurte. Na 

coagulação do leite, para a fabricação do queijo, as mais utilizadas são as culturas mesófilas 

homofermentativas constituídas principalmente de Lactococcus lactis subsp. lactis e 

Lactococcus lactis subsp. cremoris. Os Lactococcus lactis subsp. lactis são levemente 
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proteolíticos, com fraca produção de gás, produzindo sabor e aroma puro, fresco e ácido ao 

queijo. O Lactococcus lactis subsp. cremoris atuam como principais acidificantes e nos estágios 

iniciais da maturação do queijo (LEROY et al., 2004 MADUREIRA, et al., 2011). 

A qualidade do leite é de suma importância para o produto final. O leite de baixa 

qualidade interfere na coagulação, impedindo-a de acontecer. Esse fator influencia no 

rendimento da produção, causando além dos riscos ao consumidor, grandes prejuízos às 

indústrias. Uma adequada obtenção de soro está relacionada com o sucesso da coagulação e a 

qualidade do leite utilizado, visto que muitos dos nutrientes do leite estão no soro (PERRY, 

2004; SANMARTÍN et al., 2012). 

 

2.2 SORO DE QUEIJO CAPRINO 

 

O soro de queijo é um bioproduto obtido em virtude do processo de coagulação da 

caseína, durante a fabricação de queijo. Ele possui alto valor nutricional (proteínas, sais 

minerais e lactose), sendo ainda hoje rejeitado pelos produtores, o que o torna um resíduo de 

elevado impacto ambiental, principalmente quando eliminado em cursos de água, pois 

contamina os efluentes. Considerado um produto valioso e importante, é responsável por 85 a 

95% em volume e cerca de 55% de todos os nutrientes do leite. A sua utilização na composição 

de diversos produtos alimentícios reduz o desperdício e geralmente, possuem um valor de 

mercado mais acessível (SILVA et al., 2011; SILVEIRA et al., 2015; SANMARTÍN et al., 

2012). 

 A utilização do soro de queijo como componente de produtos lácteos implica um 

destino mais racional deste bioproduto industrial, com um impacto benéfico sobre o ambiente. 

Além disso, os produtos lácteos (produtos contendo soro de queijo em sua formulação) têm 

demonstrado ser um substrato interessante para o desenvolvimento de bactérias probióticas 

(CASTRO, et al., 2013). 

A indústria utiliza dois tipos de soro: o doce (pH = 6-7) e o ácido (pH < 5). O soro de 

queijo ou soro de leite doce é obtido na fabricação do queijo que se utiliza coalho, enquanto 

que o soro ácido ou soro de caseína é obtido após a fermentação ou a adição de compostos 

orgânicos ou ácidos minerais. O soro de queijo caprino tem uma composição proteica que 

depende de alguns fatores: o tipo do soro (ácido ou doce), a época do ano, o tipo de alimento, 

o estágio de lactação e a qualidade do processamento (HERNANDEZ-LEDESMA et al.,2011; 

PANESAR et al., 2007).  
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O soro ácido tem o conteúdo de cinzas elevado e a quantidade proteica menor em relação 

ao de soro doce. A coagulação ácida ocorre perto do ponto isoelétrico do pH da caseína (pH 

4,6), assim, mais proteína do leite precipita. Por ter um sabor ácido e um alto teor de sal, o soro 

ácido tem uso limitado. Neste tipo de soro, a concentração de cálcio é aproximadamente duas 

vezes mais elevada do que é observado no soro doce. Na coagulação ácida, o cálcio coloidal 

contido nas micelas de caseína é solubilizado no soro. Entretanto, o nível de lactose é mais 

elevado em soro doce do que no soro ácido (PANESAR et al., 2007; CARVALHO et al., 2013; 

MAWSON, 1994).  

Por ser um substrato rico nutricionalmente, o soro de queijo tem um amplo 

aproveitamento: componente principal ou adicional na elaboração de queijo ricota, formulação 

de meios de cultura bacterianos e leveduras, produção de biomassa e fornecimento de nutrientes 

para suplementos animais ou como fonte proteica. As principais proteínas presentes são: 

lactoglobulina, lactalbumina. As imunoglobulinas, a albumina e as proteases-peptonas estão 

presentes em concentrações menores, assim como a lactoferrina, também estando presente o 

caseino-macropeptídeo (AGUIRRE-EZKAURIATZA et al., 2010; HERNANDEZ-LEDESMA 

et al.,2011). 

Esses nutrientes do soro caprino exercem atividades biológicas diversificadas que 

influenciam na digestão, nas respostas metabólicas aos nutrientes absorvidos, no crescimento e 

desenvolvimento de órgãos específicos e na resistência a doenças. A hidrólise dessas proteínas 

pode fornecer peptídeos bioativos, capazes de realizar atividades biológicas específicas: anti-

hipertensivas, antimicrobiana, anti-oxidante, anti-hipercolesterolêmica, imunomoduladora 

(YALCIN, 2006; HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 2008; MADUREIRA et al., 2010). Podem 

ser uma alternativa interessante na substituição das proteínas bovinas nos alimentos, uma vez 

que esta última tem um potencial alergênico superior (SANMARTÍN et al., 2013). Ademais, 

contribuem no controle do peso corporal, fornecendo sinais de saciedade que induzem na 

ingestão de alimentos a curto ou longo prazo (LUHOVYY et al., 2007). 

As vitaminas são componentes fisiológicos, bioquímicos, metabólicos e bioativos 

presentes no leite e derivados. A maioria das vitaminas lipossolúveis está incorporada a 

coalhada e a maioria das vitaminas hidrossolúveis está presente no soro. Os derivados lácteos 

caprinos possuem um maior conteúdo de vitamina A em comparação aos de vaca e aos de 

ovelha. Este nutriente é importante, pois modula genes envolvidos no metabolismo de ferro, 

assim a anemia e o acúmulo de ferro nos tecidos podem ser evitados. A vitamina B12 e o ácido 

fólico estão em baixa concentração, sendo necessário o consumo de outras fontes alimentares 
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para a obtenção destes nutrientes (HERNANDEZ-LEDESMA et al., 2011; THEODOSIOU et 

al., 2010). 

Nos derivados lácteos caprinos, os minerais em destaque são: Na, Ca, P, K, Mg e Cl. O 

Na, o K, e o Cl são quase totalmente solúveis e disponíveis no soro de queijo. Ca, Mg, e P são 

associados em proporções diferentes da suspensão coloidal de micelas de caseína, e, portanto, 

estão parcialmente retidos na coalhada durante a produção de queijo (HERNANDEZ-

LEDESMA et al., 2011). 

A lactose é o principal carboidrato presente nos produtos lácteos. É considerado um 

valioso nutriente por favorecer a absorção intestinal de cálcio, magnésio, fósforo e da vitamina 

C. Dentre os carboidratos, os oligossacarídeos presentes têm propriedades prebióticas e anti-

infeciosas, não sendo digeridos no trato gastro-intestinal. A fração ácida desses 

oligossacarídeos contêm ácido siálico que são o ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac) e o ácido 

N-glicolilneuramínico (Neu5Gc). Estes são fundamentais no desenvolvimento infantil, com 

funções anti-inflamatórias, anti-adesivas, antipatogênicas e no sistema imunológico, sendo 

também utilizados na suplementação em fórmulas lácteas como fontes alternativas ao leite 

humano (PARK et al., 2009; MARTINEZ-FEREZ et al, 2006; RAYNAL-LJUTOVAC et al., 

2008; MEYRAND et al., 2013). 

 

2.3 ÁCIDO SIÁLICO 

 

A maioria dos oligossacarídeos encontrados no leite tendem a ser sialilados, consistindo 

de uma estrutura principal com uma unidade de lactose na extremidade redutora e pelo menos, 

uma unidade de ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac) na extremidade não redutora. Em 

produtos lácteos e amostras biológicas, os resíduos de ácido siálico estão geralmente presentes 

como glicoconjugados (glicoproteínas, glicolipídeos e lipopolissacarídeos) e nas porções 

terminais das cadeias de glicanos, sendo raramente encontrados na forma livre (3%). Mesmo 

em menor concentração em relação ao leite humano, o ácido siálico, naturalmente presente no 

leite de todo mamífero, se destaca no leite de ruminantes por estar mais presente na alimentação 

infantil e na fabricação de fórmulas lácteas. A oscilação da quantidade destes constituintes no 

leite e derivados está de acordo com as diferentes raças de ruminantes, das regiões geográficas, 

da nutrição do animal ou da combinação destes fatores (WANG et al., 2003; LAMARI et al., 

2002; SPICHTIG et al., 2010). 

Quando o leite materno é insuficiente, os recém-nascidos necessitam receber 

alimentação por meio de fórmulas infantis à base de leite bovino, o qual possui menor 
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quantidade de Neu5Ac do que o leite humano (CARLSON, 1985; SÁNCHEZ-DIAZ et 

al.,1997; WANG et al., 2001b). Além disso, no leite materno, a maioria do Neu5Ac está ligada 

a oligossacarídeos, enquanto que, no leite bovino, está ligada a proteínas (WANG et al., 2001a). 

Tais diferenças de quantidade e qualidade podem estar relacionadas com a maior quantidade de 

Neu5Ac cerebral encontrada em crianças, amamentadas com leite materno em comparação as 

crianças alimentadas com fórmulas infantis (WANG et al., 2003). 

Mais de cinquenta formas de ácido siálico já foram identificadas. A diversidade é 

baseada no número, na posição e na combinação dos diferentes substituintes hidroxil por acetil-

, glicolil-, fosfonil-ou grupos metil, por exemplo. Duas formas são determinadas comumente: 

o ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac) e o ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc). Destes, o 

Neu5Gc está geralmente ausente nas proteínas humanas. Entretanto, a presença deste em 

glicoproteínas terapêuticas pode causar uma resposta imunogênica (VARKI, 2007; PADLER-

KARAVANI et al., 2008; REINKE et al., 2009; GHADERI et al., 2010).  O Neu5Gc exógeno 

pode ser incorporado e metabolizado por culturas de células humanas por vias bioquímicas 

específicas (BARDOR et al., 2005), sugerindo que o Neu5Gc encontrado em tecidos humanos 

é de fontes dietéticas, como leite e carnes vermelhas (HEDLUND et al., 2007). A figura 01 

demonstra a configuração química dos ácidos siálicos citados. 

 

 
Figura 01: Estrutura química do ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc – à esquerda) e do ácido 
N-acetilneuramínico (Neu5Ac – à direita).  
Fonte: WANG et al., 2003. 

 

Uma quantidade elevada de Neu5Gc no plasma está associada a alguns tipos de câncer, 

uma vez que as células de tumor induzem alterações no gene que codifica o Neu5Ac, resultando 

na produção de Neu5Gc pelo organismo, sendo este obtido apenas por meio da dieta. 

Entretanto, há a importância de identificar estes compostos em certos tumores, pois podem 

auxiliar no diagnóstico da doença (TZANAKAKIS et al., 2006; WILLISON, 2007; YIN et al., 

2006). 

Os gangliosídeos são ácido siálico contendo glicoesfingolipídeos localizados no exterior 

da superfície das células de mamíferos, no sistema nervoso, bem como nos glóbulos de gordura, 
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que podem agir contra enterotoxinas e infecções nos recém-nascidos (RAYNAL-LJUTOVAC 

et al., 2008). Estes compostos são constituídos por uma base esfingóide ligada a um ácido graxo 

por uma ligação amida (ceramida) unido a uma cadeia de oligossacarídeo de tamanho variável, 

contendo uma ou mais porções de ácido siálico (LACOMBA et al., 2010). 

No córtex frontal do cérebro, os gangliosídeos - constituem 10% da massa total de 

lipídeos no cérebro - e as glicoproteínas desempenham um papel estrutural e funcional, 

provavelmente participando de uma variedade de acontecimentos celulares, tais como o 

reconhecimento de célula, contato entre as células, ligação e modulação do receptor, 

propriedades imunológicas e transdução de sinais biológicos. O ácido siálico dos gangliosídios 

e os íons cálcio estão envolvidos nos processos de adaptações neuronais como o de 

armazenamento de informações (WANG et al., 2003). Na microbiota intestinal, o Sia está 

envolvido na proteção contra infecções, impedindo a ligação do patógeno na mucosa intestinal 

através da própria ligação com bactérias, rotavírus e toxinas (IDOTA et al., 1995; VARKI, 

1993; PARKKINEN et al., 1983). 

A ausência de ácido siálico na alimentação foi avaliada através da manipulação de 

mutações genéticas, recentemente, por Yoo et al. (2015). Eles demonstraram que mutações em 

ratos nos genes responsáveis pela sialilação de gangliosídeos e algumas glicoproteínas 

acarretaram em expressiva desmielinização, bem como retardo no crescimento, prejuízos na 

coordenação motora, distúrbios no andar, comportamento ansioso e profunda deficiência 

cognitiva. Prolo, Vogel e Reimer (2009) haviam também demonstrado que o transportador 

lisossomal do Sia, Sialina, é necessário para a mielinização normal no SNC, enfatizando a 

importância do Sia no processo de mielinização. 

No leite, o ácido N-glicolilneuramínico (NeuGc) e o ácido N-acetilneuramínico 

(NeuAc) compreendem os oligossacarídeos ácidos. (MEYRAND et al., 2013). Galactose (Gal), 

glicose (Glc), fucose (Fuc), N-acetilglucosamina (GlcNAc) e N-acetilgalactosamina (GalNAc) 

ligados a um núcleo de lactose constituem os oligossacarídeos neutros (MEYRAND et al., 

2013). O leite caprino tem um elevado nível de oligossacarídeos ácido e neutro com perfil 

semelhante ao do leite humano, ficando em segundo lugar apenas em quantidade, tendo quatro 

vezes mais que o leite bovino e dez vezes mais que o leite de ovinos (BOEHM et al., 2003; 

NAKAMURA et al., 2004; DADDAOUA et al., 2006). 

Os oligossacarídeos ácidos contêm um ou mais resíduos de ácido siálico que são 

carregados negativamente. Este é o nome comum para o ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac) 

e o ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), que exercem efeitos positivos no desenvolvimento 

do cérebro das crianças. Nesta porção ácida, o 3-sialil-lactose e 6-galactosil-lactose estão em 
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maior concentração. Os ácidos Neu5Ac e Neu5Gc podem ser encontrados em ruminantes, 

oscilando a quantidade de acordo com a espécie, enquanto que o leite materno contém apenas 

Neu5Ac (HERNANDEZ-LEDESMA et al., 2011; PARK et al., 2009; MEHRA et al., 2006; 

URASHIMA et al., 2001). 

A fração ácida desses compostos tem função significativa nas respostas imune-

inflamatórias, no organismo. Este processo resulta na liberação de moléculas de adesão da 

superfície celular, conhecidas como selectinas, que são glicoproteínas essenciais para a 

formação de complexos plaquetários de neutrófilos. Para decifrar a relação dos oligossacarídeos 

com estas reações, Bode et al. (2004) demonstraram que a fração ácida dos OS compete com 

glicoproteína P-selectina ligante 1 na ligação com a P-selectina, assim a formação dos 

compexos plaquetários de neutrófilos são reduzidos até 20%, evitando-se consequências 

deletéricas que ocasionam a destruição de tecido saudável, como ocorre no recrutamente 

excessivo dos agregados celulares, na ausência da fração ácida (LARSON et al., 1989; 

CARDEN et al., 2000; SCHON et al., 2002; RUDLOFF et al., 2002). 

O metabolismo do Ácido Siálico foi revisado por Reinke e colaboradores (2009). O 

Neu5Ac pode ser sintetizado a partir de frutose-6-fosfato (Frutose-6-P), da glicólise de 

componentes dietéticos ou da N-acetilglucosamina (GlcNAc) após a degradação de glicanos 

endógenos ou exógenos. Nos vertebrados e todos os mamíferos, com exceção dos seres 

humanos, o Neu5Ac pode ser convertido em Neu5Gc, por uma hidroxilase específica no 

retículo endoplasmático (REINKE et al., 2009). 

Sialidases e sialiltransferases são as enzimas responsáveis pela remoção e adição, 

respectivamente, de resíduos de Sia dos sialoconjugados e com isso, pela densidade de Sia 

encontrado em diferentes regiões de tecidos e de células (LINNARTZ-GERLACH et al., 2014). 

Quatro tipos de sialidases (neuraminidases) foram identificadas nos mamíferos: NEU1 – 

predominantemente lisossomal, NEU2 - predominantemente citosólica, NEU3 - 

predominantemente na superfície celular associada à membrana e NEU4 -  predominantemente 

intracelular associada a membranas. Estas são expressas em regiões diferentes dos tecidos e das 

células (MIYAGI eYAMAGUCHI, 2012). Há vários tipos de sialiltransferases, se 

diferenciando pelo tipo de ligação formada e pela estrutura para a qual o Sia será transferido 

(LINNARTZ-GERLACH et al., 2014). 

                        A ingestão desses compostos bioativos é importante, especialmente durante os 

primeiros estágios de vida.  Quando presentes na amamentação e nas fórmulas infantis 

contribuem positivamente para o desenvolvimento das funções biológicas já mencionadas e 

para formação neuronal, sendo indispensáveis (LACOMBA et al., 2010). 
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3 HIPÓTESE 

 

 A concentração de ácido siálico no soro de queijo caprino é influenciada pelo tipo de 

coagulação láctea. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e quantificar o ácido siálico no soro de queijo caprino obtido por coagulação 

enzimática e mista (enzima + cultura starter).  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

9 Quantificar ácido siálico no soro (líquido e liofilizado) de queijo caprino obtido por 

coagulação enzimática; 

9 Quantificar ácido siálico no soro (líquido e liofilizado) de queijo caprino obtido por 

coagulação mista; 

9 Verificar a variação da concentração do ácido siálico nos soros de acordo com o tipo de 

coagulação. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 AMOSTRAGEM  

 

O leite caprino in natura da raça Saanen, foi obtido do Setor de Caprinocultura do Centro 

de Ciências Humanas Sociais e Agrárias (CCHSA), Campus III, Universidade Federal da 

Paraíba, sendo transportado em recipiente isotérmico contendo gelo até o Laboratório de 

Técnica Dietética, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição, Universidade 

Federal da Paraíba, onde foi armazenado sob refrigeração por no máximo um dia até o momento 

do processamento de coagulação para obtenção do soro de queijo. O coalho (fonte da enzima 

animal - renina), assim como a cultura starter, composta por Lactococcus lactis subsp. lactis e 

Lactococcus lactis subsp. cremoris (R704), foram disponibilizados pela Christian Hansen® 

(Valinhos, Minas Gerais, Brasil). 

Para obtenção do soro, o leite passou por dois processos de coagulação: Enzimática (T1 - 

soro obtido na coagulação da caseína pela ação da enzima animal – renina) e Mista (T2 - soro 

obtido na coagulação da caseína pela ação da renina + cultura starter), cada tratamento foi 

realizado em triplicata. O processo de obtenção dos soros seguiu o protocolo de Garcia et al., 

2012, com as etapas de pasteurização do leite, coagulação e de dessoragem. 

 

5.2 MÉTODOS DE COAGULAÇÃO 

 

5.2.2 Soro de queijo caprino por coagulação enzimática (T1) 

 

O leite foi pasteurizado a 65 °C durante 30 minutos, e logo em seguida resfriado em 

banho de gelo, até atingir a temperatura de 37 °C. Adicionou-se a solução de cloreto de cálcio 

(a 40%) e homogeneizou-se. Logo em seguida, dissolveu-se o coalho (coagulante liquido HÁ-

LA® do Brasil, CHR. HANSEN/ Força 1:3.000) em água mineral, sem cloro, e adicionou ao 

leite, homogeneizou, deixando descansar por 40 minutos. Ao final da coagulação, realizou-se 

cortes com a lira no sentido vertical e horizontal em toda a massa, mexendo-a delicadamente 

durante 20 minutos até a completa separação do soro. Em seguida, o soro obtido foi 

acondicionado e congelado para realização das análises. Parte do soro foi liofilizado (LT1) em 

Liofilizador, modelo L-108, da marca Liotop. 
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Fluxograma 1: Produção soro de queijo obtido por processamento enzimático 

 

 

5.2.2 Soro de queijo caprino por coagulação mista (T2) 

 

O leite foi pasteurizado a 65 °C durante 30 minutos, foi resfriado em banho de gelo, até 

atingir a temperatura de 37 °C. Adicionou-se uma solução de o ácido lático (85%) seguido de 

homogeneização. As bactérias lácticas (R – 704/Mesófilos homofermentativos/CHR. 

HANSEN) dissolvidas em um pouco de leite, foram adicionadas, homogeneizadas. Em seguida, 

adicionou-se a solução de cloreto de cálcio (a 40%), homogeneizou novamente. O coalho 

(coagulante liquido HÁ-LA® do Brasil, CHR. HANSEN/ Força 1:3.000) dissolvido em água 

mineral, foi acrescentado ao leite, que foi novamente homogeneizado e deixado em repouso por 

40 minutos. Ao final da coagulação, realizou-se cortes com a lira no sentido vertical e horizontal 



30 
 

em toda a massa, mexendo-a delicadamente 20 minutos até a completa separação do soro. Em 

seguida, o soro obtido foi acondicionado e congelado para realização das análises. Parte do soro 

foi liofilizado (LT2) em Liofilizador, modelo L-108, da marca Liotop. 

 

                    
Fluxograma 2: Produção soro de queijo obtido por processamento misto 
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5.3 DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO SIÁLICO  

 

5.3.1 Reagentes 

 

O ácido fórmico, o ácido acético, o hidrossulfito de sódio e o 2-mercaptoetanol (grau  

HPLC) foram adquiridos a partir da Sigma-Aldrich. Os padrões para a identificação e 

quantificação de ácido siálico, ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac/ ≥ 98%), ácido N-

glicolilneuramínico (Neu5Gc/ ≥ 95%) e o reagente de derivatização DMB (1,2-diamino-4,5-

metilenodioxibenzeno) foram obtidos a partir da Sigma-Aldrich. O metanol (grau HPLC) foi 

adquirido da Merck e a água foi obtida a partir de um sistema de purificação de água Milli-Q 

(Millipore, Bedford, MA, EUA). O reagente DMB (7 mM) foi preparado em solução de ácido 

acético (1,4 M) com a adição de 2-mercaptoetanol (0,75 M) e de hidrossulfito de sódio (18 

mM). 

 

5.3.2 Separação e preparo do extrato de ácido siálico 

 

A preparação da solução para a identificação de ácido siálico nos soros de queijo seguiu 

a metodologia utilizada pelo Spichtig et al. (2010), com modificação. Para balões volumétricos 

distintos de 100 mL, foi transferido 10 mL do soro líquido, 0,05g do liofilizado e adicionado 

50 mL de água ultrapura aquecida a 60°C e expostos em temperatura ambiente durante 10 min 

com agitação. Em seguida, as soluções foram resfriadas até à temperatura ambiente e o volume 

do balão foi preenchido com água ultrapura.  

Dessas soluções, foram retirados 200 µL e transferidos para tubos contendo o mesmo 

volume de ácido fórmico 1M, sendo submetidos a hidrólise por 2h a 80 °C para hidrólise das 

ligações e liberação do ácido siálico. As amostras hidrolisadas foram resfriadas em gelo e 

transferidas para Vivaspin 2 (GE Healthcare - 30 kDa) e centrifugadas por 10 min a 5000 g. A 

partir do filtrado hidrolisado, foram transferidos 100 µL para tubos de ensaio, contendo o 

mesmo volume do reagente DMB (1,2-diamino-4,5-methylenedioxybenzene). A solução foi 

aquecida a 80 °C por 50 minutos. As amostras derivatizadas foram resfriadas em banho de gelo 

e diluídas com a adição de 800 µL de água ultrapura. 
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5.3.3 Identificação do ácido siálico 

 

As análises das amostras derivatizadas foram realizadas utilizando um cromatógrafo 

líquido – Shimadzu Prominence – composto por detector de fluorescência modelo RF-20A, 

bomba quaternária modelo LC-20 AT, forno de coluna modelo CTO-20AC, auto injetor modelo 

SIL-20AC. O sistema foi comandado por um controlador modelo CBM-20A e operado com 

software LC Solution™ (versão 1.25). A fluorescência foi monitorada em comprimento de onda 

de emissão e excitação de 448 e 373 nm, respectivamente, usando um ganho de 4x, média 

sensibilidade, tempo de resposta de 1 s e taxa de amostragem de 2 Hz. A separação foi obtida 

em coluna de fase reversa, de Rápida Resolução Zorbax SB-Aq (3,5 μm; 4,6 x 50 mm) da 

Agilent Technologies mantida a 30 ºC. A eluição das amostras de ácido siálico derivatizadas 

em DMB foi realizada em modo isocrático com fase móvel composta por mistura de 

água/metanol/ácido acético (74,95:25:0,05 v/v/v) a uma taxa de fluxo de 1,0 mL/min. 

 O volume de injeção será 10 μL com tempo total de corrida de 5 min. Ao término das 

corridas do dia, a coluna foi lavada com água a um fluxo de 0,5 mL/min por aproximadamente 

30 min e em seguida com metanol (Merck – grau HPLC), em fluxo 0,3 mL/min durante 30 min 

para preservar a coluna. Os ácidos siálicos Neu5Gc e Neu5Ac derivatizados foram eluídos com 

tempo de retenção de aproximadamente 2’,5’’ e 3’,3’’, respectivamente. 

 A calibração foi realizada pelas soluções dos padrões de Neu5Gc e Neu5Ac e pela 

solução da mistura desses dois padrões (pool) que receberam o mesmo tratamento das amostras 

de soro, porém sem aquecimento durante a etapa de hidrólise. Na identificação foram utilizadas 

as áreas dos picos e os tempos de retenção. 

  

5.3.4 Validação do método cromatográfico  

 

Nesta etapa foram realizados testes de linearidade, limite de detecção e de quantificação 

de ácido siálico em amostras de soro de queijo. 

A quantificação foi realizada pela curva calibração com os padrões externos usando as 

áreas de pico para os cálculos. A solução de reserva de padrões Neu5Gc e Neu5Ac para curva 

de calibração foi preparada em concentrações de 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50 μg.mL-

1. O limite de detecção (LOD) foi definida como a menor concentração do analito, obtendo-se 

uma relação de sinal-ruído de 3,3, o limite de quantificação (LOQ) foi definida como a menor 

concentração do analito, obtendo-se uma relação sinal-ruído de 10 (ICH, 1994).  
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As análises de determinação de ácido siálico foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Caracterização Química de Alimentos, Medicamentos e Suplementos 

Nutricionais – CQAMOS no Centro de Ciências da Saúde – CCS da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE).  

 

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

As médias das concentrações dos ácidos Neu5Gc e Neu5Ac das amostras dos soros de 

cada coagulação foram submetidas ao teste de Tukey no programa estatístico Sigma Stat 2.03. 

Foram consideradas aceitas como significantes as diferenças em que p < 0,05 (SIGMA STAT, 

2009). 
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6 ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO SIÁLICO NATURALMENTE 
PRESENTE EM SORO DE QUEIJO CAPRINO 

 

 

Introdução 

O soro de queijo é um bioproduto da fração solúvel do leite, contendo quantidades 

expressivas de proteínas, peptídeos, lactose, vitaminas e minerais solúveis em água, os quais 

são separados a partir da coagulação da caseína durante a fabricação do queijo. Para a indústria 

de alimentos, pode ser considerado um produto valioso e importante, como ingrediente 

funcional, e responsável por 85 a 95% em volume e cerca de 55% de todos os nutrientes do 

leite. Apesar destas características, ainda é frequentemente rejeitado pelos produtores. A sua 

utilização na composição de diversos produtos alimentícios reduz o seu desperdício e, 

geralmente, possuem um valor de mercado mais acessível. 1,2,3 

Durante o processamento de queijos, a coagulação da caseína, para a obtenção do soro, 

pode ser enzimática, ácida e mista.4,2 A coagulação enzimática e mista é a mais utilizada no 

processo de fabricação de queijos, devido, principalmente, ao maior rendimento obtido em 

relação à coagulação ácida. As enzimas podem ser oriundas de animais, vegetais e/ou de micro-

organismos, que podem ser usadas isoladamente, ou misturadas entre si. A utilização em 

conjunto da enzima e da cultura starter configura o tratamento misto.5  

O ácido siálico está presente nos leites principalmente nas formas de ácido N-

acetilneuramínico (Neu5Ac) e ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), oscilando a quantidade 

de acordo com a espécie, entretanto, o leite materno contém apenas Neu5Ac. Mesmo em menor 

concentração em relação ao leite humano, o ácido siálico, naturalmente presente no leite de 

todo mamífero, se destaca nos leites de ruminantes, por serem aplicados na alimentação infantil 

e na fabricação de fórmulas lácteas. Em derivados lácteos, a quantidade desse nutriente, além 

de estar de acordo com as diferentes raças de ruminantes, a nutrição do animal e os estágios de 

lactação, pode estar relacionada adicionalmente, com os tipos de produtos fabricados e seu 

processamento ou a combinação destes fatores.6  

O ácido siálico tem uma série de benefícios para a saúde humana, dentre eles: promover 

o desenvolvimento do cérebro infantil referindo-se a parte de cognição e memória, atuar na 

regulação do sistema imunológico e na função intestinal, agindo contra enterotoxinas e 

infecções nos recém-nascidos, entre outros efeitos fisiológicos importantes. Em produtos 

lácteos e amostras biológicas, os resíduos de ácido siálico estão geralmente presentes como 



35 
 

glicoconjugados (glicoproteínas, glicolipídeos e lipopolissacarídeos) e nas porções terminais 

das cadeias de glicanos, sendo raramente encontrados na forma livre (3%).6,7  

Especificamente em leite caprino, concentrações significantes de ácido siálico, Neu5Gc 

e Neu5Ac, foram avaliados durante a fase de lactação.8 Este tipo de leite é utilizado para a 

produção de queijos caprino, em que no processamento é obtido um grande volume de soro. 

Devido à ausência de estudos que relatem a concentração do ácido siálico no soro de queijo 

caprino, e diante da importância funcional desse bioproduto, utilizado na fabricação de 

derivados lácteos, este estudo tem por objetivo quantificar, pela primeira vez, o ácido siálico, 

Neu5Gc e Neu5Ac, naturalmente presentes no soro de queijos caprinos obtidos pelo 

processamento enzimático e misto, avaliando também a sua concentração após liofilização. 

 

Material e Métodos 

 

Amostragem 

O leite caprino in natura da raça Saanen, foi obtido do Setor de Caprinocultura do Centro 

de Ciências Humanas Sociais e Agrárias (CCHSA), Campus III, Universidade Federal da 

Paraíba, sendo transportado em recipiente isotérmico contendo gelo até o Laboratório de 

Técnica Dietética, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Nutrição, Universidade 

Federal da Paraíba, onde foi armazenado sob refrigeração por no máximo um dia até o momento 

do processamento de coagulação para obtenção do soro de queijo. O coalho (fonte da enzima 

animal - renina), assim como a cultura starter, composta por Lactococcus lactis subsp. lactis e 

Lactococcus lactis subsp. cremoris (R704), foram disponibilizados pela Christian Hansen® 

(Valinhos, Minas Gerais, Brasil). 

Para obtenção do soro, o leite passou por dois processos de coagulação: Enzimática (T1 - soro 

obtido na coagulação da caseína pela ação da enzima animal – renina) e Mista (T2 - soro obtido 

na coagulação da caseína pela ação da renina + cultura starter), cada tratamento foi realizado 

em triplicata. O processo de obtenção dos soros seguiu o protocolo de Garcia et al., 2012,9 com 

as etapas de pasteurização do leite, coagulação e de dessoragem. Em seguida, o soro obtido foi 

acondicionado e congelado para realização das análises. Parte do soro foi liofilizado em 

Liofilizador, modelo L-108, da marca Liotop (LT1, LT2). 

 

Reagentes 

O ácido fórmico, o ácido acético, o hidrossulfito de sódio e o 2-mercaptoetanol 

(qualidade para HPLC) foram adquiridos a partir da Sigma-Aldrich. Os padrões para a 
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identificação e quantificação de ácido siálico, ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac / ≥ 98%), 

ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc / ≥ 95%) e o reagente de derivatização DMB (1,2-

diamino-4,5-metilenodioxibenzeno) foram obtidos a partir de Sigma-Aldrich. O metanol 

(qualidade para HPLC) foi adquirido da Merck e a água foi obtida a partir de uma purificação 

de água do sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EUA). O reagente DMB (7 mM) foi 

preparado em solução de ácido acético (1,4 M) com a adição de 2-mercaptoetanol (0,75 M) e 

de hidrossulfito de sódio (18 mM). 

 

Procedimentos 

A preparação da solução para a identificação de ácido siálico nos soros de queijo seguiu 

a metodologia utilizada por Spichtig et al. (2010)6, com modificação. Para balões volumétricos 

distintos de 100 mL, foram transferidos 10 mL do soro líquido, e 0,5g do liofilizado, e 

adicionado 50 mL de água ultrapura, sendo aquecidos a 60 °C e expostos em temperatura 

ambiente durante 10 min com agitação. Em seguida, as soluções foram resfriadas até à 

temperatura ambiente e o volume do balão foi preenchido com água ultrapura. Destas soluções, 

foram retirados 200 µL e transferidos para tubos contendo o mesmo volume de ácido fórmico 

1 M, sendo submetidos a hidrólise por 2h a 80 °C. As amostras hidrolisadas foram resfriadas 

em banho de gelo e transferidas para Vivaspin 2 (GE Healthcare - 30 kDa) e centrifugadas por 

10 min a 5000 g. A partir do filtrado hidrolisado, foram transferidos 100 µL para tubos de 

ensaio, contendo o mesmo volume do reagente DMB. A solução foi aquecida a 80 °C por 50 

minutos. As amostras derivatizadas foram resfriadas em banho de gelo e diluídas com a adição 

de 800 µL de água ultrapura. 

 

Análises Cromatográficas 

A análise no HPLC das amostras e padrões derivatizados de ácido siálico foram 

realizadas num Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência da empresa Shimadzu Prominence, 

operado com o software LC Solução ™ (version1.25). A eluição das amostras foi realizada 

numa coluna de rápida resolução Zorbax SB – Aq (3,5 mm; 4.6_50 mm), de fase reversa, da 

empresa Agilent Technologies, mantida a 30 °C. As amostras foram detectadas em 

comprimento de onda de emissão e excitação de 448 e 373 nm, respectivamente, usando um 

ganho de 4x, média sensibilidade, tempo de resposta de 1 s, e taxa de amostragem de 2 Hz. 

A eluição das amostras de ácido siálico derivatizadas com DMB foi realizada em modo 

isocrático com fase móvel composta por mistura de água/metanol/ácido acético (74,95:25:0,05 

v/v/v) a uma taxa de fluxo de 1,0 mL/min. O volume de injeção foi 10 μL com tempo total de 
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corrida de 5 min. A coluna foi lavada com água e acondicionada com metanol (Merck – grau 

HPLC) ao final das análises. Os ácidos siálicos derivatizados Neu5Ac e Neu5Gc foram eluídos 

com os tempos de retenção de aproximadamente 2’.5’’ e 3’.3’’, respectivamente. A curva de 

calibração foi realizada utilizando os padrões de Neu5Ac e Neu5Gc tratados da mesma forma 

que as amostras de soro de queijo, mas sem aquecimento durante a etapa de hidrólise. 

A quantificação foi realizada pela curva calibração com os padrões externos usando as 

áreas de pico para os cálculos. A solução mãe de padrões Neu5Gc e Neu5Ac para curva de 

calibração foi preparada em concentrações de 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50 μg.mL-1. 

O limite de detecção (LOD) foi definida como a menor concentração do analito, obtendo-se 

uma relação de sinal-ruído de 3,3, o limite de quantificação (LOQ) foi definida como a menor 

concentração do analito, obtendo-se uma relação sinal-ruído de 10.10  

A análise foi realizada no Laboratório Multiusuário de Caracterização Química de 

Alimentos, Medicamentos e Suplementos Nutricionais – CQAMOS no Centro de Ciências da 

Saúde – CCS da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

 

Análise estatística 

As médias das concentrações dos ácidos Neu5Gc e Neu5Ac das amostras dos soros 

(líquidos e liofilizados) obtidos por tratamento enzimático e misto foram submetidas ao teste 

de Tukey no programa estatístico Sigma Stat 2.03.11 

 

 

Resultados e Discussão 

 

O presente estudo quantificou pela primeira vez a concentração de ácido siálico, N-

glicolilneuramínico e N-acetilneuramínico, em soro de queijo caprino. 

Os cromatogramas das soluções dos padrões de ácido siálico e das amostras de soro de 

queijo caprino do presente estudo estão expressos na Figura 1. Os ácidos foram claramente 

separados dos outros componentes nas amostras e com tempos de retenção semelhantes aos dos 

padrões utilizados. Estes resultados se assemelham aos obtidos por Spichtig et al. (2010)6 

quando determinaram ácido siálico em leite e em produtos lácteos; aos de Sousa et al. (2015)8 

quando avaliaram a concentração de ácido siálico em leite caprino durante as fases de lactação 

e aos de  Lacomba et al. (2010)12 que também identificaram ácido siálico (Neu5Gc e Neu5Ac) 

e gangliosídeos em amostras biológicas e em produtos lácteos, utilizando uma metodologia 

semelhante à do presente estudo, desde o preparo da amostra, a derivatização, até a identificação 
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em HPLC. Assim, o método utilizado para a determinação de ácido siálico, naturalmente 

presentes no soro de queijo caprino, apresentou eficiência analítica. 

 

 
Figura 1. Cromatogramas de ácido siálico, com padrões e amostras de referência dos 
tratamentos (T1 e T2). (1) Neu5Gc, (2) Neu5Ac - Standards – T1 – T2 
T1: soro líquido de queijo por processamento enzimático, T2: soro líquido de queijo por 
processamento misto. 
 
 

A Figura 2 mostra os dois tipos de ácido siálico avaliados nos soros líquidos e 

liofilizados, obtidos pela coagulação da caseína por processamento enzimático e misto, e a 

eluição do Neu5Gc e do Neu5Ac, que são observados nos mesmos tempos de retenção em todas 

as amostras. A partir dos cromatogramas, pode-se observar que os soros avaliados possuem 

quantidades relevantes do nutriente abordado. Na quantificação final, as amostras liofilizadas 

foram convertidas para base líquida do soro, para que todas as amostras estivessem na mesma 

base durante a comparação.  
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Figura 2. Cromatogramas dos soros (líquidos e liofilizados) de queijo caprino obtidos por 
coagulação enzimática e mista. 
(1)Neu5Gc, (2) Neu5Ac. T1 (A), T2 (B), LT1 (C), LT2 (D) 
T1: soro líquido de queijo por processamento enzimático, T2: soro líquido de queijo por processamento 
misto. LT1: soro liofilizado de queijo por processamento enzimático, LT2: soro liofilizado de queijo por 
processamento misto. 

 

 

A quantificação do Neu5Gc e Neu5Ac nas amostras foi realizada utilizando as áreas dos 

picos dos padrões. A equação do cálculo para a concentração do Neu5Gc foi y = 788478x - 

774021e a equação do cálculo para a concentração do Neu5Ac foi y = 424497x - 374818. 

O valor de x corresponde a concentração das soluções padrões que variou de 0,02 a 0,5 

µg mL-1. O limite de detecção foi 0,02 µg mL-1 e o de quantificação foi de 0,05 µg mL-1 para o 

Neu5Gc e para o Neu5Ac. A metodologia aplicada obteve o coeficiente de linearidade muito 

próximo a 1, r = 0,9901 para o Neu5Gc e r = 0,9903 para o Neu5Ac, o que indica forte 

linearidade entre as amostras, a concentração e o tempo do padrão, salientando a eficiência do 

método analítico. 
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As Tabelas 1 e 2 mostram a concentração do ácido siálico (Neu5Gc e Neu5Ac) nas 

amostras dos soros de queijo. Observa-se que o soro liofilizado do queijo do tratamento 

enzimático (LT1) apresentou uma melhor quantidade desses nutrientes em relação a todas as 

outras amostras (LT2, T1, T2). O soro líquido do processamento enzimático (T1) apresentou 

uma concentração dos Neu5Gc e Neu5Ac maior em relação ao do soro líquido do 

processamento misto (T2). Da mesma forma, o soro liofilizado do processamento enzimático 

(LT1) apresentou uma concentração dos Neu5Gc e Neu5Ac maior em relação ao do soro 

liofilizado do processamento misto (LT2).  Assim, o tipo de processamento do queijo, 

enzimático ou misto, pode influenciar na quantificação desse nutriente no soro, sendo o 

processamento enzimático mais eficiente para a obtenção do ácido siálico. 

 

Tabela 1. Valores médios da concentração de Neu5Gc, Neu5Ac e Ácido siálico total em soros 
de queijo líquidos obtidos por coagulação enzimática e mista. 

T1: soro líquido de queijo por processamento enzimático, T2: soro líquido de queijo por processamento 
misto. 
Letras distintas nas colunas (a-b) correspondem a diferença estatística significativa (p<0,05). 
Concentração de ácido siálico foi calculada pela soma Neu5Gc + Neu5Ac. 

 

 

Tabela 2. Valores médios da concentração de Neu5Gc, Neu5Ac e Ácido siálico total em 
soros de queijo liofilizados obtidos por coagulação enzimática e mista. 

LT1: soro liofilizado de queijo por processamento enzimático, LT2: soro liofilizado de queijo por 
processamento misto. 
As amostras liofilizadas foram convertidas para a base líquida do soro. 
Letras distintas nas colunas (A-B) correspondem a diferença estatística significativa (p<0,05). 
Concentração de ácido siálico foi calculada pela soma Neu5Gc + Neu5Ac. 

 

 

A coagulação enzimática ocorre quando a enzima desestabiliza as micelas de caseína 

por hidrólise da K-caseína, formando-se micelas de para-K-caseína, sendo uma fase 

proteolítica. Na fase secundária, mediada pelo cálcio, micelas de para-K-caseína se agregam 

Amostras Neu5Gc (mg/L) Neu5Ac (mg/L) Ácido siálico (mg/L) 

T1 14,6 (±0,735)a 20,5 (±0,932)a 35,1 

T2 9,2 (±1,142)b 14,3 (±1,322)b 23,5 

Amostras Neu5Gc (mg/L) Neu5Ac (mg/L) Ácido siálico (mg/L) 

LT1 111,0 (±3,495)A 181,1 (±11,900)A 292,1 

LT2 73,2 (±5,808)B 114,4 (±5,514)B 187,6 
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em condições de repouso e temperatura superior a 20 °C, ocorrendo a coagulação do leite e a 

obtenção do soro.13,14 Na coagulação mista, além da ação da enzima, houve também a ação da 

cultura starter. A cultura bacteriana mesófila homofermentativa utilizada no tratamento misto 

(T2, LT2) é composta por Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris. 

O Lactococcus lactis subsp. lactis é levemente proteolítico, com fraca produção de gás, 

produzindo sabor e aroma puro, fresco e ácido ao queijo; o Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

atua como principal acidificante e nos estágios iniciais da maturação do queijo. Para realizarem 

seu metabolismo, estas bactérias também necessitam da lactose, pois realizam a glicólise.5 

Acreditamos que essa cultura possibilitou a redução desses nutrientes para desempenharem a 

sua função, o que foi repercutido no soro. Tendo em vista que o ácido siálico está presente como 

glicoconjugado,15 houve também a redução desse nutriente. 

Os soros liofilizados apresentaram um melhor rendimento do ácido siálico em relação 

aos soros líquidos, tendo em vista que a secagem à frio possibilitou a concentração dos 

nutrientes dos soros, apresentando uma maior quantificação. No entanto, liofilizar alimentos é 

uma técnica cada vez mais utilizada, atualmente, pois durante o processo propriedades físico-

químicas e sensoriais do produto são preservadas.16  

Os níveis de ácido siálico em leite humano e bovino, assim como em fórmulas para 

lactentes já foram estudados anteriormente. No colostro humano, os níveis de ácido siálico 

podem chegar perto de 2000 mg/L, mas reduzir para um nível de cerca de 200-300 mg/L, após 

a 10ª semana de lactação. O colostro bovino também contém níveis mais elevados de ácido 

siálico (~600 mg/L) em relação ao leite, mas os níveis são inferiores aos do leite humano. De 

fato, alguns estudos sugerem que o total de ácido siálico no leite bovino pode ser tão baixo 

quanto 10-65 mg/L.17,18,19,20 O presente estudo quantificou uma faixa de 23,5 mg/L a 292,1 

mg/L de ácido siálico presente nos soros (líquidos e liofilizados) de queijo caprino. Esse 

resultado é relevante quando comparados ao leite bovino, tendo em vista que o soro é um 

subproduto da produção do queijo. 

Useh et al. (2008)21 analisaram os níveis de ácido siálico no colostro e no leite de 

ruminantes. Assim, identificaram o mesmo em leite bovino, ovino e caprino, obtendo os 

valores: 17,13g/dL; 9.68 g/dL; 11.25 g/dL, respectivamente. Estas quantidades são superiores 

ao encontrado neste estudo, sendo este fato previamente esperado, por se tratar de um derivado 

lácteo.  Quanto a concentrações de ácido siálico em produtos lácteos infantis reconstituídos, 

Spichtig et al. (2010)6 encontraram valores oscilando de 65 a 288 mg/L. Este resultado se 

aproxima com os do soro de queijo caprino liofilizados (LT1 e LT2), assim, podem ser 
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considerados como um ingrediente de potencial para utilização em fórmulas lácteas infantis, 

devido a otimização na concentração do nutriente e maior conservação do produto. 

O estudo recente de Sousa et al., 20158 analisou a concentração de ácido siálico em leite 

caprino durante o período de lactação, com a mesma metodologia utilizada nas amostras de 

soro deste trabalho, e obtiveram uma oscilação de 46,5 mg/100g a 12,2 mg/100g do ácido 

siálico. Para Neu5Gc a variação foi de 28,80 a 7,40 mg/100g e para o Neu5Ac foi de 17,70 a 

4,80 mg/100g.  Estes valores são superiores aos resultados encontrados neste estudo. Os 

resultados de soro de queijo caprino inferiores ao leite caprino se justificam por o soro ser um 

produto derivado da produção de queijos que apresenta 55% de todos os nutrientes do leite, e 

pelo fato de que no colostro a quantidade do nutriente é maior em relação ao leite e, 

consequentemente, ao soro. Em virtude da presença de nutrientes como esses, ele é considerado 

um produto com elevado potencial funcional,1,22 valioso e importante para a indústria de 

alimentos. 

O estudo sobre a concentração do ácido siálico em outras fontes lácteas é importante 

devido as funções biológicas desempenhadas em diversas etapas do processo de saúde e doença 

principalmente na infância.23,24 Interação celular e molecular, diferenciação e proliferação 

celular, carcinogênese, proteção contra patógenos entéricos, prebiótico, ativação do sistema 

imune, desenvolvimento cerebral e atuação na memória e aprendizado, são algumas das funções 

relacionadas a este composto, que é obtido em maiores concentrações no leite materno,25,26,27 

mas que pode ser encontrado em derivados lácteos, como o soro de queijo. 

As quantidades desse nutriente obtidas neste estudo são relevantes para a indústria de 

alimentos, devido ao soro de queijo corresponder a quase totalidade (85 e 95%) em volume do 

leite após coagulação. A produção de queijos na indústria utiliza milhares de litros de leite, e 

com isso uma elevada quantidade de soro é produzida, não sendo aproveitada 

adequadamente.1,2,3  

 

Conclusão 

Este estudo apresenta nova vantagem para a utilização do soro de queijo pelas indústrias, 

devido a quantidade desse importante nutriente encontrado. A coagulação enzimática preserva 

o ácido siálico (Neu5Gc e Neu5Ac) mais eficientemente do que a coagulação mista. O processo 

de liofilização dos soros seria a forma mais indicada para a obtenção do nutriente e para a sua 

aplicação como ingrediente. Desse modo, estes elementos no soro de queijo caprino são uma 

fonte potencial de compostos bioativos com efeitos benéficos para a saúde humana, podendo 

ser utilizado como ingrediente funcional em alimentos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, foi quantificado pela primeira vez a concentração de Ácido siálico, 

N-glicolilneuramínico e N-acetilneuramínico, em soro de queijo caprino. Já foi ressaltado a 

importância dessa substância na fisiologia humana, visto que proporciona uma série de 

benefícios, principalmente, a saúde cognitiva infantil. 

Os tipos de coagulação empregados foram os mais acessíveis e utilizados na indústria 

de laticínios, durante a produção de diversos tipos de queijos. Foi confirmado que, embora o 

soro seja um produto derivado desses processamentos, ele contém nutrientes funcionais, sendo 

uma alternativa para ser reaproveitado. Foi destacada, neste estudo, a coagulação enzimática 

como a mais eficiente na preservação do ácido siálico, sendo este tipo de coagulação a mais 

empregada pelos pequenos produtores e cooperativas de leite e derivados. 

O método analítico foi eficiente na separação, identificação e quantificação dos 

nutrientes analisados. A liofilização dos soros mostrou-se eficaz na concentração do nutriente, 

possibilitando a indústria uma nova perspectiva de realçar o valor nutricional dos produtos que 

contém o Sia. 

Este estudo ressalta a importância de produtos regionais na alimentação humana. O leite 

de cabra do Nordeste brasileiro já é mencionado na literatura como funcional. Um de seus 

derivados, o soro, que muitas vezes é considerado resíduo, também contém o mesmo nutriente 

já identificado e quantificado no leite. É necessário que outros produtos lácteos a base de leite 

e soro de queijo caprinos sejam analisados quanto a identificação e concentração de ácido 

siálico. Estudos biológicos também são importantes para confirmar os efeitos do Sia já 

mencionados na literatura. 

O soro de queijo de cabra pode ser uma alternativa econômica e ecologicamente viável 

para a indústria de alimentos inserir em produtos destinados à alimentação de crianças. 
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