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Resumo 

 

 

O soro lácteo é a porção aquosa do leite que se separa do coágulo durante a 

fabricação convencional de queijos, e que retém cerca de 55% dos nutrientes do 

leite. O excedente do soro é um dos maiores problemas enfrentados por boa parte 

das indústrias de laticínios, devido ao custo elevado do tratamento do soro como 

resíduo industrial. A formulação de alimentos com soro é uma boa alternativa para a 

obtenção de produtos a serem introduzidos em programas de combate a 

desnutrição. As bactérias láticas na elaboração de produtos fermentados contribuem 

para uma melhor digestibilidade, preservação, melhoria da textura e perfil sensorial 

do produto. Com este trabalho objetivou-se a utilização do soro lácteo na elaboração 

de uma bebida fermentada à base de soro de queijo coalho tipo A com polpa de 

graviola, visando um produto com boa aceitação, vida de prateleira viável, valor 

nutritivo e teor reduzido de lactose. A fermentação com bactérias láticas foi realizada 

mediante uso do fermento misto contendo Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 

salivarus subsp. Thermophillus e Bifidobacterium animalis subsp. Lactis. Inicialmente 

o soro lácteo foi submetido ao processo de fermentação e avaliado quanto ao teor 

de açúcar redutor em lactose. No produto elaborado avaliou-se a composição físico-

química, determinando-se o pH, acidez titulável, proteínas, lipídios, umidade, 

minerais, carboidratos, sólidos solúveis totais (ºBrix) e atividade de água (Aw); 

aceitação sensorial, através de escala hedônica com nove pontos e com painel não 

treinado; e a sua estabilidade, após 7, 14, 21 e 28 dias de produzido quanto as 

análises de pH, acidez titulável, contagem de coliformes termotolerantes, 

Staphylococcus aureus e bactérias láticas. A redução da lactose, ao final da 

fermentação durante 5,3 horas, totalizou-se 10,27%. A caracterização da bebida 

fermentada comprovou que esta possui 0,1% de lipídeo, 0,7% de proteína, 20,7% de 

carboidrato, 0,4% de cinzas e 77% de umidade. A bebida fermentada apresentou 

uma melhor média para o atributo sabor, uma contagem de bactérias láticas viáveis 

na 14º semana em refrigeração de 1,0 x 106 com um decréscimo para 5,0 x 105 ao 

final do 28º dia e ausência de contaminantes.  

 

Descritores: Soro lácteo, bebida fermentada, lactose, polpa, graviola. 
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Introdução com justificativa 

 

 

 

Segundo dados da FAO (2008), diante da produção global de leite, a América 

do Sul foi a região com maior produção de leite em 2008 e o Brasil pode ser em 

breve o segundo maior exportador de leite, ou até mesmo o maior se tendências 

atuais continuarem durante os próximos anos. No período de outubro de 2007 a 

setembro de 2008, observou-se que a produção de leite no Brasil chegou a 

38.538.779.000 litros. Na Região Nordeste do Brasil, o estado da Bahia é o líder na 

produção de leite (664.166.000 litros), sendo seguido pelo estado de Pernambuco 

(365.771.000 litros) (IBGE, 2009). 

No Estado de Pernambuco, cerca de 74% da produção de leite é oriunda na 

sua maioria de pequenos produtores (<300 litros/dia), e concentra-se na região 

Agreste, sendo localizados basicamente nos municípios de Águas Belas, Bom 

Conselho, Canhotinho, Correntes, Garanhuns, Gravatá, Limoeiro, Pesqueira, 

Sanharó, São Bento do Una, São Caetano e Venturosa (FIGUEIROA, 2005). 

O soro lácteo é a porção aquosa do leite que se separa do coágulo durante a 

fabricação convencional de queijos, e que retém cerca de 55% dos nutrientes do 

leite, sendo considerado um subproduto de relevante importância, tendo em vista o 

volume produzido, uma vez que representa 85% a 95% do volume de leite, e pela 

sua composição nutricional, excepcionalmente no que se refere às proteínas e 

minerais (KOSIKOWSKI, 1979; DRAGONE et al., 2009; SGARBIERE, 2004). Em 

cada 100 g de soro de leite encontra-se em média 29,69 calorias, 5,76 g de glicídios, 

0,84 g de proteína, 0,36 g de lipídios, 105 mg de cálcio, 97 mg de fósforo e 0,10 mg 

de ferro (SILVA, 2000; MELO, 1989). 

A produção de queijos regionais como o queijo de coalho é uma atividade de 

importância econômica para o estado de Pernambuco, mas o excedente do soro é 

um dos maiores problemas enfrentados por boa parte das indústrias de laticínios, 

principalmente as de pequeno e médio porte, devido ao custo elevado do tratamento 

do soro como resíduo industrial, conforme exigências dos órgãos de inspeção e 
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saúde pública. Diante disto, a maioria delas opta pelo descarte desse subproduto 

diretamente na rede pública, rios e lagos (NELSON & BROWN, 1969; FLORENTINO 

et al., 2005). Vale salientar que o soro de queijo apresenta potencial efeito poluidor, 

aproximadamente 100 vezes maior que o do esgoto doméstico (SIQUEIRA et al., 

2002). 

O soro integral, devido ao seu alto teor de cinzas apresenta baixa aceitação 

sensorial se consumido in natura. Atualmente se reconhece a diversificação de 

produtos que podem ser elaborados a partir da aplicação do soro de queijo, dentre 

eles os produtos fermentados com sabor de frutas (SIQUEIRA et al., 2002). Vale 

ressaltar o uso de bactérias láticas para a fermentação de produtos industrializados, 

devido à intensa atividade metabólica desses microrganismos sobre proteínas, 

carboidratos e lipídeos, contribuindo para uma melhor digestibilidade, preservação, 

melhoria da textura e perfil sensorial do alimento, além de serem micro-organismos 

probióticos. Vale salientar que com a proteólise, além de aumentar a digestibilidade 

das proteínas, também se hidrolisam peptídeos alergênicos (PESCUMA et al. 2008; 

ALMEIDA et al., 2008a; ALMEIDA et al., 2008b). 

Além disso, ao fermentar o soro o teor de lactose presente no mesmo é 

reduzido, fato considerado importante devido a existência de indivíduos que 

possuem deficiência ou ausência da enzima intestinal beta galactosidade (lactase), 

que causa o transtorno chamado de intolerância à lactose. A lactase é responsável 

pela quebra da molécula de lactose, o principal carboidrato do leite, presente 

também no soro. A quebra da lactose origina dois monossacarídeos, glicose e 

galactose, mais facilmente absorvidos pelo intestino (SUENAGA et al., 2003). 

Dentre os microrganismos que consomem a lactose, desta-se o S. 

termophyllus, pois apresenta melhor atividade metabólica na redução da lactose 

(PESCUMA et al., 2008). Segundo Tamine at al. (1995) as Bifidobactérias possuem 

a capacidade de diminuir em aproximadamente 20 a 25% o teor de lactose. 

Alguns micro-organismos como Kluyveromyces lactis, Aspergillus oryzae e 

Bifidobactérias por ação da enzima -galactosidase, utilizam a lactose presente no 

soro lácteo durante o processo fermentativo para síntese de galactooligossacarídeo 

(GOS), composto formado por lactose e unidades de galactose. Os GOS não sofrem 

digestão no sistema gastrintestinal humano, e, portanto, por fermentação exercem 
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ação prebiótica e favorece, portanto, o desenvolvimento de microrganismos 

probióticos. Esta condição também é importante para o alimento fermentado 

(ALMEIDA; PASTORE, 2004). 

O uso do soro na formulação de alimentos é uma boa alternativa para a 

obtenção de produtos a serem introduzidos em programas de combate a 

desnutrição. Com a fermentação pelas bactérias láticas espera-se ainda a redução 

do teor de lactose contido no soro, e obtenção de um produto com melhor sabor e 

aroma e maior vida de prateleira.  

Diante do exposto, justificam-se os objetivos do presente trabalho. 
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Objetivos 

 

 

 

Objetivo geral 

 

Elaborar uma bebida fermentada à base de soro de queijo coalho com polpa 

de graviola. 

 

Objetivos específicos 

 Avaliar o perfil de fermentação da lactose do soro lácteo proveniente do 

queijo de coalho tipo A pelas bactérias Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus salivarus subsp. Thermophillus e Bifidobacterium animalis 

subsp. Lactis; 

 Caracterizar físico-químicamente a bebida fermentada; 

 Avaliar a estabilidade da bebida elaborada durante o período de 

armazenamento de 28 dias; 

 Verificar a aceitação da bebida fermentada. 
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Hipóteses ou questões investigativas 

 

 

 

Investigar a redução do teor de lactose pelas bactérias Lactobacillus 

acidophilus, Streptococcus salivarus subsp. Thermophillus e Bifidobacterium 

animalis subsp. Lactis, a aceitação da bebida fermentada a partir do soro de leite 

coalho tipo A, e a estabilidade da bebida quanto a quantidade de bactérias láticas 

viáveis, acidez e desenvolvimento de bactérias patogênica. 
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Metodologia 

 

 

 

Matéria-prima 

 Para a formulação dos produtos foi utilizado o soro de queijo coalho tipo A 

oriundo de laticínios da região do agreste. As amostras foram coletadas diretamente 

do tanque de produção, logo após o corte da massa, em recipientes de plástico, 

acondicionadas com gelo e transportadas em caixas isotérmicas. 

Elaboração da bebida 

 As etapas para a elaboração das bebidas estão apresentadas nas 

Figuras 1. Como controle foi elaborada uma bebida não fermentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Fluxograma da elaboração da bebida fermentada à base de soro de queijo 
coalho tipo A com graviola. 
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Processo de pasteurização, fermentação do soro e formulação da bebida. 

Para se determinar as condições de fermentação do soro visando a 

elaboração da bebida (Figura 1), foi realizada inicialmente uma curva de crescimento 

dos micro-organismos Lactobacillus acidophilus, Streptococcus salivarus subsp. 

Thermophillus e Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, que compõem o fermento 

misto (Bio Rich®) na proporção de 1:1:1 e na quantidade  de 106/g. Para isso, 

adicionou-se ao soro lácteo, o inóculo ativado em soro lácteo (primeira ativação a 

partir da cultura mãe) na proporção de 10%, e o soro lácteo foi submetido à 

fermentação a 42ºC±1ºC. A cultura mãe foi preparada utilizando 1 litro de leite em pó 

reconstituído (13%) com água destilada estéril à 42ºC e 1g de fermento liofilizado, 

com posterior incubação à 42ºC±1ºC durante 4 horas, resfriamento com água e gelo 

e refrigeração à 4ºC. 

Durante a determinação da curva de crescimento, a cada 30 minutos se 

retirou alíquotas do soro lácteo em fermentação para análises físico-químicas (pH, 

acidez titulável e açúcar redutor em lactose pelo método de Lane & Eynon) conforme 

IAL (2005) e microbiológicas para quantificação dos três tipos de bactérias láticas 

em meio de cultura específico (AOAC, 2002), até totalizar 330 minutos, o que 

resultou em 12 alíquotas para análise. 

Visando a elaboração da bebida, a pasteurização do soro lácteo foi realizada 

empregando-se um tratamento térmico de 90ºC por 5 minutos, enquanto as polpas 

de fruta foram aquecidas à 65ºC por 30 minutos. Após a pasteurização do soro 

lácteo e resfriamento à temperatura adequada de incubação, foi adicionado ao soro 

o inóculo previamente ativado (duas ativações subseqüentes em soro lácteo a partir 

da cultura mãe e nas mesmas condições supracitadas) na proporção de 10% 

(SOARES, 2008). 

Após a inoculação, o soro lácteo de composição conhecida (0,52% de lipídeo, 

0,81% de proteína, 0,55% de cinzas, 93,5% de umidade e 4,62% de carboidrato) foi 

incubado a 42±1ºC por 4 horas. 

A bebida formulada constituiu-se de soro lácteo fermentado, polpa de graviola 

e açúcar, cujas proporções foram definidas de acordo com os atributos sensoriais.  

Na bebida com soro fermentado a proporção do soro e polpa de graviola foi de 1:1, 
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com açúcar a 15% do volume total. Enquanto na bebida produzida com soro sem 

fermentação, bebida controle, a proporção de soro e polpa foi de 2:1 e açúcar a 10% 

do volume total. 

Caracterização físico-química da bebida fermentada 

No produto elaborado realizou-se análises de pH, acidez total titulável, 

proteínas (Método de Kjeldahl), lipídios (método Bligh Dyer), umidade e minerais 

(método termogravimétrico), carboidratos por diferença, sólidos solúveis totais (ºBrix) 

segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2005), e atividade de água 

(Aw) pelo método instrumental (Aparelho Aqualab CX-2 Decagon) de acordo com as 

instruções do fabricante.  

 

Análises sensoriais 

 

Realizou-se um teste de aceitação do novo produto pelo consumidor em 

comparação à bebida controle com trinta e sete provadores não treinados, 

selecionados de forma aleatória, utilizando-se uma escala hedônica de 09 pontos 

(Apêndice B – Ficha de avaliação do produto) cujos limites seguem a seguinte 

classificação: 01 para “desgostei extremamente” e 09 para “gostei extremamente”. 

As amostras foram apresentadas monadicamente em copos plásticos descartáveis 

brancos (capacidade de 50mL) cheios, codificadas e aleatorizadas, em cabines 

individuais sob luz branca, a um painel sensorial de 37 provadores não treinados. 

Cada provador antes de iniciar a análise sensorial recebeu o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), no qual constam informações sobre 

a pesquisa. 

Entre cada amostra foi oferecido um copo de água mineral à temperatura 

ambiente para limpar a boca, evitando influência de uma amostra para outra. Aos 

provadores foi dada a opção de acrescentar comentários livres nas fichas de 

avaliação das bebidas (Apêndice B). 

A partir da análise sensorial, calculou-se o índice de aceitabilidade, onde a nota 

9 (máxima) corresponderá  a 100% de aceitabilidade, e a média definiu o índice de 

aceitabilidade. Foi avaliado também o coeficiente de variação para definir a 

magnitude de dispersão entre os dados encontrados (MEILGAARD et al., 1987). 
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Alguns atributos sensoriais foram também analisados para os produtos formulados 

com soro lácteo fermentado e não fermentado, tais como: aparência, cor , sabor, 

odor e qualidade global.  

Devido a necessidade desta análise, o projeto completo foi aprovado pelo 

comitê de ética, protocolo 321/08. 

Avaliação da Vida-de-prateleira 

As bebidas elaboradas foram avaliadas nos tempos 0, 7, 14, 21 e 28 dias de 

produzidas quanto ao pH, acidez titulável, e análises microbiológicas com o intuito 

de avaliar a estabilidade das bebidas. Neste período, foram realizadas análises para 

contagem de coliformes termotolerantes e Staphylococcus aureus através do 

crescimento do microrganismo em meio de cultivo seletivo de acordo com a AOAC 

(2002). As bactérias láticas foram quantificadas no produto fermentado pela técnica 

descrita no APHA (2001).  

Análise estatística 

Os dados sensoriais foram avaliados pelo teste “t” de student ao nível de 5% 

de significância (TEIXEIRA et al.,1987). Para verificar as relações entre os produtos 

obtidos e os atributos sensoriais foi realizada a analise de componente principal 

(ACP). Utilizou-se o software estatístico satatistica 6.0 (statsoft,1997). 
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Resultados e Discussões 

 

 

 

Avaliação da curva de crescimento 

 

Na tabela 2, se encontra os valores da contagem das bactérias láticas que 

compõem o fermento lático durante a avaliação da curva de crescimento. 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os dados físico-químicos obtidos durante a 

avaliação da curva de crescimento dos micro-organismos Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus salivarus subsp. Thermophillus e Bifidobacterium animalis subsp. 

Lactis. Observou-se que após 3,5 horas de fermentação, as bactérias láticas 

atingiram o máximo de redução da lactose, reduzindo de 4,09% para 3,67%, 

totalizando 10,27% de redução. Isto pode ser atribuído ao alcance da fase lag pelas 

bactérias láticas na medida em que a acidez foi aumentando (ALMEIDA et al., 

2008b), atingindo um pH 5,5 aproximadamente. A partir destes resultados se 

considerou uma boa redução de lactose, uma vez que o consumo de lactose por 

bactérias ácidoláticas gira em torno de 1,8 a 11,6% do valor original em 24 horas de 

incubação (PESCUMA et al., 2008). 

 

Tabela 1. Teor de açúcares redutores em lactose, pH e acidez do soro lácteo 

durante avaliação da curva de crescimento no período de 330 minutos de 

fermentação. 

Tempo de fermentação (min) 

 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lactose (%) 4,09 3,88 3,87 3,85 3,83 3,82 3,82 3,77 3,77 3,67 3,67 3,67 

pH 5,94 5,94 5,92 5,89 5,87 5,86 5,83 5,77 5,69 5,63 5,57 5,52 

Acidez (%*) 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 

*% de ácido lático 

O valor de açúcar redutor em lactose (Tab. 1), quando quantificado pela 

técnica de Lane & Eynon, pode ser influenciado pela presença de outros açúcares 
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redutores, e os produtos resultantes da quebra da cadeia de lactose são açucares 

redutores, no entanto, a tendência é que a glicose recém produzida seja logo 

utilizada pelos micro-organismos, como fonte de carbono para o seu metabolismo 

(MARSHAL & COLE, 1983). Segundo Pescuma et al. (2008), ao quantificarem os 

açúcares a cada 2 horas até 12 horas e após 24 horas, durante a fermentação de 

soro lácteo pelos micro-organismos Lactobacillus acidophilus, e Streptococcus 

salivarius subespécie thermophillus, a glicose não foi identificada em nenhum 

momento enquanto a galactose acumulou.  

 

A galactose presente possivelmente é logo utilizada para produzir um 

polímero, o qual tem característica de fibra, uma vez que Bifidobactérias desdobram 

a lactose em um polissacarídeo formado de lactose e galactose, pois produz a 

enzima β-galactosidase (ALMEIDA & PASTORE, 2001). 

 
A galactose presente possivelmente é logo utilizada para produzir um 

polímero, o qual tem característica de fibra, uma vez que Bifidobactérias desdobram 

a lactose em um polissacarídeo formado de lactose e galactose, pois produz a 

enzima β-galactosidase (ALMEIDA & PASTORE, 2001). 

 
Pescuma et al. (2008), estudaram a evolução do processo fermentativo sobre 

os carboidratos e proteínas do soro lácteo pelos micro-organismos Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subespécie bulgaricus e Streptococcus 

salivarius subespécie thermophillus de forma isolada e associada, e verificaram que, 

dentre estes microrganismos com atividade metabólica na redução da lactose 

destaca-se o S. termophillus, o qual em uso isolado reduziu 12% de lactose em 24 

horas à temperatura de 37 e 42°C no soro lácteo e produziu a mais alta quantidade 

de ácido lático, no entanto o fermento misto consumiu a lactose em 20 a 22%. 

Valor próximo aos verificados por Pescuma et al. (2008), foi obtido no 

experimento piloto deste projeto. Durante avaliação do perfil de fermentação da 

lactose em soro lácteo pelo fermento misto (Bio Rich®), sem sua ativação prévia e 

quantificando-se 104 UFC/ml de bactérias láticas no tempo zero e 106 UFC/ml após 

48 horas de incubação, retirou-se alíquotas a cada 24 horas de incubação para 

análise. Observou-se que após 24 horas houve redução de apenas 1,45% de 

lactose, e em 48 horas de incubação o percentual de redução ficou em torno de 
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15,5%, atingindo 19,9% após 96 horas de incubação, em que o pH no valor de 4,0 

manteve-se constante desde 24 horas de incubação. 

No presente estudo, o pH manteve-se em redução a cada 30 minutos de 

fermentação. Pescuma et al. (2008), observaram que apenas ácido lático foi obtido 

como produto da fermentação do soro lácteo pelos micro-organismos L. acidophilus, 

L. bulgaricus e S. thermophillus, e que portanto ácido acético e fórmico não foram 

identificados como já era esperado pela ação das bactérias láticas 

homofermentativas, e perceberam que a redução da acidez foi constante a partir da 

fermentação de S. termophillus, enquanto apenas começou a reduzir após 7 horas 

de fermentação com L. bulgaricus e L. acidophilus.   

Almeida et al. (2008b), ao estudarem o perfil de acidificação de soro lácteo 

durante 3,06 a 12,40 horas pelos micro-organismos Bifidobacterium animalis subsp. 

Lactis (Bl), Lactobacillus acidophilus (La), Lactobacillus rhamnosus (Lr) e 

Lactobacillus delbrueckii subespécie bulgaricus (Lb) em co-cultura com 

Streptococcus salivarius subespécie thermophillus (St), com cêpas destas bactérias 

láticas previamente ativadas, verificaram um pH final de 4,5 e observaram que para 

se atingir o pH 5,5 a associação St-Bl alcançou o tempo mais longo entre 4,2 e 4,4 

horas em comparação ao tempo necessário para St-Lb e St-La, que foi entre 3,0 e 

3,2 horas. Desta forma Bifidobacterium animalis subsp. Lactis também pode 

contribuir para o aumento da acidez do produto.  

Tabela 2. Contagem de cada micro-organismo que compõe o fermento lático durante 

avaliação da curva de crescimento no período de 330 minutos de fermentação do 

soro lácteo. 

Curva de crescimento – Soro de queijo coalho  

Tempo (min) S. thermophilus 

(UFC/ml) 

L. acidophillus 

(UFC/ml) 

Bifidobacterium 

(UFC/ml) 

0 2,8x1010 2,9x1010 3,2x1010 

30 8,7x1010 7,3x1010 6,1x1010 

60 1,8x1011 2,7x1011 3,1x1011 

90 2,2x1012 9,0x1011 6,5x1011 

120 3,1x1012 9,3x1011 7,0x1011 

150 6,9x1012 5,0x1012 9,3x1011 



23 

 

180 9,6x1012 8,5x1012 7,3x1010 

210 8,8x1011 9,1x1012 6,2x1010 

240 6,5x1011 7,7x1012 5,4x1010 

270 5,1x1011 6,6x1011 4,0x1010 

300 5,0x1011 5,1x1011 2,5x1010 

330 9,5x1010 5,0x1011 2,4x1010 

 

 
Caracterização físico-química da bebida fermentada 
 

Os resultados das análises físico-químicas da bebida fermentada podem ser 

visualizados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3. Resultado da análise centesimal da bebida fermentada.   

Lipídeo (%) Proteína (%) Carboidrato (%) Cinzas (%) Umidade (%) 

0,115±0,02 0,732±0,09 20,711±1,3 0,452±0,05 77,99±1,2 

 

A bebida fermentada apresenta um baixo teor de gordura se comparada com 

bebidas elaboradas com leite, tendo em vista que o teor de gordura do leite é cinco 

vezes superior ao teor encontrado no soro (ALMEIDA et al., 2001). 

 

Apesar da bebida fermentada não ser classificada como uma bebida láctea 

fermentada, pois de acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

de Bebidas Lácteas, esta deve conter como ingredientes obrigatórios: leite, soro de 

leite e cultivos de bactérias láticas específicas e/ou leites fermentados (BRASIL, 

2005), a mesma apresentou um teor de proteína próximo ao que é preconizado para 

as bebidas lácteas fermentadas com adições que devem apresentar teor mínimo de 

proteína de 1,0 %. 

 

Tabela 4. Valores de pH, acidez, °Brix e Aw da bebida fermentada. 

pH Acidez* °Brix Aw 

4,85±0,1 0,55±0,3 20,19±1,3 0,99±0,1 

  * % , ácido lático. 
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Como o soro possui lactose, quanto maior o teor de soro de leite e açúcar na 

elaboração das bebidas, maior o teor de carboidratos. 

 

Na formulação da bebida fermentada utilizou-se uma maior porcentagem de 

açúcar (15%).  Com esse maior teor de açúcar, a proporção de cinzas em relação 

aos sólidos totais diminui, porém, o conteúdo de cinzas é elevado na bebida 

fermentada, sendo esta considerada bastante rica em minerais. 

 

Thamer & Pena (2006) e Silva et al. (2001) ressaltam que a consistência das 

bebidas fermentadas está extremamente relacionada com o teor de sólidos totais. 

Neste produto os sólidos totais ficaram em torno de 22%, e apesar de não ter sido 

avaliada a viscosidade da bedida fermentada, foi possível perceber que esta se 

apresentava menos consistente que a bebida controle, possivelmente pelo processo 

de fermentação e consequente fragmentação dos seus compostos. 

 

O teor de umidade está diretamente ligado ao teor de sólidos totais, em 

proporção inversa. A substituição do leite pelo soro em bebidas, em maiores 

quantidades, aumenta o teor relativo de água no produto à medida que há 

diminuição dos constituintes sólidos presentes no leite, portanto quanto maior o teor 

de soro em uma bebida maior a umidade quando comparada com bebidas 

acrescidas de leite (OLIVEIRA et al., 2006). 

 

 A bebida elaborada apresenta um valor de acidez 0,55% ácido lático, sendo 

uma acidez aceitável, comprovada a partir da análise sensorial. 

 

O valor do Brix revela que a bebida fermentada possui 20,19 gramas de 

sólidos solúveis totais em 79,85 gramas da água nos 100 gramas da solução. 

Considerando que se adicionou açúcar e polpa de fruta, fica demonstrado que o 

soro de leite possui baixo teor de sólidos solúveis que, segundo TRINDADE et al. 

(1997), influi na viscosidade aparente de produtos fermentados. 

 

O valor da atividade de água demonstrou-se dentro do esperado para leites e 

outras bebidas (Aw > 0,98), sendo um parâmetro importante para a indústria de 
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alimentos investigar possíveis contaminações por bactérias patogênicas e 

microrganismos deteriorantes. 

 

 

Análises sensoriais 

 

Dos 37 participantes, observa-se que a maior parte dos provadores 

representou o gênero feminino (68%) em relação ao masculino (32%), e 

apresentaram faixa de idade entre 18 e 25 anos (82%) e de 26 a 40 anos (18%).  

 

Na figura 2 estão apresentados os resultados da análise sensorial das 

bebidas elaboradas com soro fermentado e não fermentado. Nenhuma das amostras 

obteve nota menor que seis, a qual indica, em teste de preferência-aceitação, baixa 

aceitação por parte dos consumidores. A bebida controle apresentou a maior média 

nos atributos odor, aparência, cor e qualidade global, no entanto a bebida 

fermentada se destacou no atributo sensorial sabor demonstrando que esta 

formulação situa-se entre os termos hedônicos “gostei moderadamente” e “gostei 

muito” neste parâmetro. 

 

 

Figura 2. Resultado da análise sensorial das bebidas elaboradas com soro 

fermentado (164) e não fermentado (312). 
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Na tabela 5 encontram-se as médias das pontuações hedônicas para os 

atributos sensoriais das duas bebidas: bebida fermentada e bebida controle. Neste 

experimento, mesmo utilizando uma concentração maior de soro em relação a polpa 

de graviola na bebida sem fermentação (2:1) do que na bebida fermentada (1:1), 

não houve diferença significativa (P < 0,05)  entre as duas amostras nos atributos 

odor, sabor e qualidade global, enquanto nos atributos aparência e cor, houve uma 

diferença significativa (P > 0,05), portanto a bebida sem fermentação apresentou 

melhor aceitação nestes atributos pelos provadores, apresentando-se entre os 

termos hedônicos “gostei moderadamente” e “gostei muito”. 

 

Tabela 5. Médias das pontuações hedônicas para os atributos sensoriais das 

bebidas elaboradas. 

Atributos Amostras 

164 312 

Odor 6,94±1,43a 6,97±1,29a 

Aparência 6,53±1,52b 7,57±1,48a 

Cor 6,51±1,35b 7,43±1,40a 

Sabor 7,12±1,38a 6,80±1,49a 

Qualidade global 6,80±1,18a 6,90±1,29a 

Letras iguais na horizontal não diferem significativamente pelo teste ‘t’ de student ao nível de 5% de 

significância. 

 

Resultados obtidos por Santos et al. (2008), quando comparadas 4 bebidas 

lácteas fermentadas elaboradas a partir de concentrações diferentes de soro (20, 40, 

60 e 80%), demonstraram que não existiu diferença significativa (P < 0,05) entre três 

(20, 40 e 60%) das quatros formulações de bebidas lácteas fermentadas com 

relação às características sensoriais, as quais tiveram maior aceitação.  

 
Estudos realizados por Cruz et al. (2008), utilizando bebidas formuladas com 

soro de queijo de manteiga e suco de acerola, B1, B2 e B3, com concentrações 

diferentes de soro, 50%, 70% e 30%, respectivamente, demonstram que as bebidas 

B1 e B3 obtiveram melhores resultados nos atributos sensoriais da análise sensorial, 
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quando comparados com a formulação B2. Vale destacar que entre as bebidas B1 e 

B3 não existiram diferenças estatísticas nos atributos sensoriais, aparência e 

consistência. No que tange aos demais atributos, aroma e sabor, entre as bebidas 

B1 e B3 foi observada diferença significativa (P > 0,05), porém apesar deste achado, 

as médias destas bebidas encontram-se no mesmo intervalo na escala hedônica, 

“gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”.  

Resultados iguais ao trabalho supracitado foram encontrados neste estudo 

para a bebida fermentada e controle para os atributos odor e qualidade global, cujas 

médias encontraram-se no mesmo intervalo na escala hedônica, “gostei 

ligeiramente” e “gostei moderadamente”. 

 

Achados de Santos et al. (2008) demonstram que a maior quantidade de soro 

e menor quantidade de leite em bebidas lácteas formuladas, levam a uma 

concentração menor de caseínas no produto final. Tais caseínas auxiliam na 

estabilidade natural do leite à elevada temperatura e acidez, atuando como um 

agente tamponante do meio. A redução do teor de caseínas torna o alimento menos 

estável, podendo ocorrer a precipitação de proteínas, com consequente 

aparecimento de pequenos grumos, fato este observado na bebida fermentada e 

comentado por muitos provadores. Isto possivelmente influenciou na avaliação do 

atributo aparência de forma a resultar em menores valores para a bebida fermentada 

com maior acidez que a controle (Tabela 6). Quanto a cor a bebida controle 

apresentou cor mais branca que a bebida fermentada.   

Comparando as duas bebidas pela qualidade global, apesar de não 

apresentarem diferença estatística significante (Tabela 5), na Figura 3 pode ser 

visualizado a frequência das notas de aceitação das bebidas neste parâmetro. 

Observou-se que as maiores freqüências para ambas bebidas situaram-se nas notas 

6 a 8, sendo a maior freqüência na nota 6 para a bebida fermentada e na nota 7 

para a bebida controle. 

 Ainda, ao analisar a primeira componente principal (Figura 4) que 

reproduz 76,13%, constatou-se que a bebida B (sem fermentação) possui escores 

mais negativos, sendo, portanto melhor representada pelos atributos sensoriais 

aparência e cor, sendo confirmadas pelas maiores e significativas (p<0,05) notas 
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obtidas em todos estes atributos (tabela 5). O produto A (fermentado) apresentou 

escores mais positivos , sendo caracterizado pelo atributo sabor, embora não tenha 

dado significativo em relação a bebida controle (p>0,05) (tabela 5). 

 

 

Figura 3. Freqüência das notas de aceitação das bebidas elaboradas com soro 

lácteo fermentado (164) e não fermentado (312) quanto à qualidade global na 

avaliação sensorial. 

Diante dos resultados, vale salientar as vantagens da bebida fermentada em 

relação à bebida controle. Constatou-se que momentos após ser produzida e 

durante a vida de prateleira a bebida elaborada com soro sem fermentação 

apresentou uma separação de fases entre o soro e a polpa de graviola enquanto 

que na bebida fermentada este fato não foi observado. Ainda, Lactobacilos 

contribuem para com o sabor e aroma em alimentos fermentados, produzindo vários 

compostos voláteis. Bebidas fermentadas contendo Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium animallis subespécie B. lactis pode apresentar características 

probióticas, e normalmente favorecem uma maior vida de prateleira ao produto pela 

microbiota benéfica combater contaminantes, além de que no processo de 

fermentação os componentes presentes apresentam melhor absorção pelo 

organismo humano. Ressalta-se que proteólises de β-lactoglobulina e α-

lactoalbumina pode aumentar sua digetibilidade e hidrolizam peptídeos alergênicos 



29 

 

(BERTRAND-HARB et al., 2003). Segundo Prioult et al. (2005), Bifidobacterium lactis 

é um potencial probiótico para prevenir alergia ao leite de vaca pela degradação das 

porções alergênicas da  β-lactoglobulina. 

 

 

Figura 4. Projeção bidimensional de análise de componentes principais dos termos 

descritores das amostras de bebida de soro fermentada e não fermentada. A: 164; 

B: 312. 

 

Avaliação da Vida-de-prateleira 

 
A análise dos dados permitiu observar que durante o período de estocagem o 

pH da bebida fermentada apresentou diminuições consideráveis, tendo variações de 

4,89 chegando a 3,82 no 28º dia de armazenamento. Sendo esse pH semelhante a 

de outras bebidas lácteas elaboradas por Santos et al. (2008) que obteve uma 

média de pH em torno de 3.67 ± 0.35. A bebida controle teve um pH variando de 

5,14 a 4,29 (Tabela 6).  



30 

 

Segundo Almeida et al. (2008b), ao estudarem o perfil de acidificação de soro 

lácteo pelos micro-organismos Bifidobacterium animalis subsp. Lactis (Bl), 

Lactobacillus acidophilus (La), Lactobacillus rhamnosus (Lr) e Lactobacillus 

delbrueckii subespécie bulgaricus (Lb) em co-cultura com Streptococcus salivarius 

subespécie thermophillus (St), a acidificação verificada após 24 horas de estocagem 

revelou que quem mais contribui para a acidificação durante refrigeração foi a 

associação St-Lr, seguido pelo St-Lb, e que os menores valores de redução foram 

verificados quando a associação St-Bl foi usada, e que isto ocorreu porque B. lactis 

possui uma capacidade limitada de produzir ácidos orgânicos em baixas 

temperaturas (MATTILA-SANDHOLM et al., 2002). 

De acordo com Vinderola et al. (2000) o pH interfere na viabilidade da 

microbiota probiótica, com o decréscimo desta, e favorece a uma redução nas 

contagens de células viáveis das bactérias láticas durante a estocagem refrigerada 

da bebida, e isto pode ter ocorrido na bebida, o que pode ser evidenciado na Tabela 

6. Segundo Crow et al. (2003), lactobacilos e bifidobactérias são sensíveis a pH 

ácido, e o crescimento é inibido em pH abaixo de 4,5 e acima de 9,5, e a pH menor 

que 4,5 e acima de 8,5, respectivamente. 

Também segundo Adams & Moss (2000), a combinação de baixo pH e 

acréscimo da acidez poderiam resultar em aumento de ácido não dissociado, o qual 

é mais danoso aos micro-organismos e é claramente um fator no rápido decréscimo 

da população de bifidobactérias durante a vida-de-prateleira do produto. 

 
O valor do pH tem sua importância relacionada também com o aspecto visual 

do produto final durante sua conservação em temperaturas baixas. É fundamental 

que haja um controle rigoroso para que não ocorram possíveis separações de fases, 

acidificação elevada, influenciada pelo tempo de fermentação, além de alterações 

nas características sensoriais que poderão tornar o produto indesejável 

(VINDEROLA et al., 2000). 

 

Tabela 6. Valores de pH e acidez titulável da bebida fermentada no período de 28 

dias de armazenamento. 

                           pH   Acidez titulável 
(%, em ácido lático) 
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 0 7 14 21 28 0 7 14 21 28 

Bebida 

fermentada 

4,89 4,61 4,54 4,23 3,82 0,50 0,51 0,53 0,55 0,64 

Bebida 

controle 

5,14 4,76 4,68 4,30 4,29 0,36 0,39 0,40 0,42 0,44 

 

Durante a estocagem refrigerada das bebidas elaboradas, pode-se observar o 

aumento da acidez titulável. A bebida controle possui uma menor variação da acidez 

(0,36 a 0,44 % ácido lático), enquanto que a bebida fermentada teve uma variação 

de 0,50 a 0,64 % ácido lático. Esta mudança na acidez do produto fermentado 

ocorre, em maior ou menor grau, dependendo da temperatura de refrigeração, do 

tempo de armazenamento e do poder de pós-acidificação das culturas utilizadas e 

também se relaciona às mudanças nos valores de pH, segundo Gurgel et al. (1995). 

 

Preferencialmente se adiciona o S. termophilus para a elaboração de 

produtos fermentados, pois segundo Dave & Shah (1998), o Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus produz ácido lático durante o armazenamento refrigerado, fenômeno 

este conhecido como pós acidificação. Isto pode explicar o aumento da acidez 

durante o período de estocagem da bebida fermentada, no entanto provocado por 

outro micro-organismo. 

 

A acidez titulável está relacionada com o tipo de sólido adicionado, lácteo ou 

não, e com a atividade da cultura responsável pela fermentação. Assim, a baixa 

acidez da bebida fermentada favorece sua aceitabilidade pelos consumidores (Silva 

et al., 2001). De acordo com Thamer & Pena (2006) a acidez exerce grande 

influência sobre os atributos de qualidade dos produtos fermentados e é um dos 

fatores que limita sua aceitação. No entanto, a produção de ácido lático, substância 

característica de todos os produtos fermentados, age como conservante natural, 

além de que o seu sabor ácido característico pode acentuar o aroma do produto. 

 

Tabela 7. Desenvolvimento da cultura mista na bebida fermentada no decorrer do 

armazenamento. 

Tempo de armazenamento (dias) 
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Células Viáveis 0 7 14 21 28 

(UFC/ml) 6,0 x 106 4,0 x 106 1,0 x 106 8,0 x 105 5,0 x 105 

 

A bebida fermentada não é classificada como bebida láctea, de acordo com o 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebidas Lácteas (BRASIL, 

2005), porém até o 14º dia de armazenamento esta pode apresentar uma contagem 

de 106 de células viáveis (tabela 7). Após este período se percebeu uma redução 1 

log de UFC/ml, no entanto para que a contagem de bactérias láticas viáveis 

permaneça em 106 UFC/ml ou superior até o 28º dia ou mais, isto pode ser obtido 

com a ativação da cultura utilizada para a fermentação, próximo ao início da 

elaboração da bebida, como foi empregado neste projeto para a avaliação da curva 

de crescimento dos micor-organismos do fermento misto. 

 

A contagem celular mínima de cultura específica recomendada para bebidas 

lácteas fermentadas é de 1,0 x 106 células viáveis no momento do consumo 

(GILLILAND, 1989). Segundo a ANVISA (1999), para um efeito probiótico de forma a 

resultar em benefício para a saúde humana, os alimentos com culturas devem 

apresentar uma contagem total de bactérias probióticas viáveis no mínimo 107 

UFC/mL no produto final e durante todo o prazo de validade, no entanto quando 

contém bifidobactérias, a contagem total deve ser de 106 UFC/mL. De acordo com a 

ANVISA (2008) a quantidade mínima viável para os probióticos deve estar situada 

na faixa de 108 a 109 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) na recomendação 

diária do produto pronto para o consumo, conforme indicação do fabricante, 

informação a qual deve ser declarada no rótulo, próximo à alegação. Valores 

menores podem ser aceitos, desde que a empresa comprove sua eficácia. Dentre os 

gêneros citados com probióticos estão os Lactobacillus e Bifidobacterium. 

 

Quanto às determinações microbiológicas para contagem de bactérias 

contaminantes durante a vida de prateleira da bebida fermentada e controle, 

verificou-se que estes produtos mantiveram negatividade para os micro-organismos 

termotolerantes do grupo coliforme e Staphylococcus aureus, durante o período 

avaliado. 
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Como não existe legislação específica para produtos elaborados com soro de 

leite, a bebida fermentada pode ser avaliada de acordo com os parâmetros utilizados 

para leite fermentado, com ou sem adições, refrigerado, e com bactérias láticas 

viáveis nos números mínimos. Para este produto é estabelecida a análise de número 

mais provável de bactérias do grupo coliforme a 45ºC/g pela legislação específica 

(Resolução no 12, de 2 janeiro de 2001), sendo exigido que a amostra seja isenta 

deste tipo de contaminante. Embora não estabelecido pela legislação, foi 

determinada a contagem de Staphylococcus aureus, visto que este microrganismos 

é indicador de condições higiênicas mantidas durante o processamento do produto. 

Desta forma, a ausência de bactérias do grupo coliformes e de Staphylococcus 

aureus indica que as bebidas foram processadas em boas condições higiênico-

sanitárias. 

 

Assim, de acordo com a Resolução no 12, de 2 janeiro de 2001 (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), as bebidas elaboradas apresentaram 

padrões microbiológicos situados dentro dos limites estabelecidos para leite 

fermentado, com ou sem adições, refrigerado, e com bactérias láticas viáveis nos 

números mínimos, mostrando excelente qualidade microbiológica, mantida durante o 

período de estocagem estabelecido para cada bebida. 
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Conclusões ou Considerações Finais 

 

 

 

 A utilização de soro de queijo coalho na elaboração de bebidas fermentadas 

constitui-se numa forma racional de aproveitamento deste produto secundário 

que apresenta excelente valor nutritivo.  

 A cultura mista contendo Lactobacillus acidophilus, Streptococcus salivarus 

subsp. Thermophillus e Bifidobacterium animalis subsp. Lactis reduziu a 

quantidade de lactose do soro lácteo, no entanto alternativas podem ser 

avaliadas para aumentar a eficiência. 

  A bebida fermentada elaborada apresenta baixo percentual de gordura, e 

quantidades significativas de minerais e proteína. 

 Sensorialmente, a bebida fermentada foi bem aceita uma vez que se situou 

entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. 

Em relação à estabilidade da bebida elaborada pode-se concluir que durante 

o período de estocagem a bebida apresentou uma excelente qualidade 

microbiológica, garantido a inocuidade de micro-organismos patogênicos e com 

viabilidade de bactérias láticas em quantidades aceitáveis. 
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Recomendações  

 

 

 

Para que a bebida fermentada elaborada neste trabalho possa manter a 

contagem de bactérias láticas na casa de 106 por um período de tempo maior, 

recomenda-se o uso de cultura com ativação recente e com apenas um único 

repique a partir da cultura mãe para ativação das bactérias láticas. 
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Apoio Financeiro 

 

 

 

Este projeto é parte integrante do projeto intitulado “Soro lácteo: 

caracterização físico-química e aproveitamento na elaboração de bebidas com frutas 

e hortaliças” aprovado no edital 06/2008 – PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA 

PARA JOVENS PESQUISADORES - Programa Primeiros Projetos –

PPP/FACEPE/CNP, processo APQ-0447-5.07/08. Trabalho desenvolvido com o 

apoio financeiro da FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do 

Estado de Pernambuco) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) com a concessão de bolsa de iniciação científica. 
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Apêndices 

 

 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa “Aproveitamento de soro de queijo 
coalho na elaboração de uma bebida fermentada com polpa de graviola”, no caso de você concordar em participar, favor 
assinar ao final do documento. Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e 
retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador(a) ou com a instituição. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador(a) principal, podendo tirar dúvidas do 
projeto e de sua participação. 

NOME DA PESQUISA: “Aproveitamento de soro de queijo coalho na elaboração de uma bebida fermentada com polpa 
de graviola”. 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Erilane de Castro Lima Machado 
ENDEREÇO: R. Marechal Manoel Luís Osório-85, Várzea, Apto. 502, Recife/PE. CEP: 51740-450. 
TELEFONE: (81) 8834 4067 
PESQUISADORES PARTICIPANTES: Tânia Lúcia Montenegro Stamford, Leandro Finkler, Marisilda de Almeida Ribeiro, 
Zelyta Pinheiro de Faro, Evandro Leite de Souza, Samara Alvachian Cardoso Andrade.  
OBJETIVOS: Elaborar uma bebida fermentada à base de soro de queijo coalho com polpa de graviola e verificar a aceitação 
da mesma. 
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Os participantes deverão fazer uma comparação de sabor, textura, odor e características 
visuais de produtos a serem consumidos, contendo ou não soro lácteo, através de ficha sensorial.  As amostras dos produtos 
serão servidas, aos provadores, em cabines individuais iluminadas com luz branca, à temperatura de 10 ºC, em copos brancos 
descartáveis, aleatoriamente codificadas. 
RISCOS: pequeno risco, quanto ao desconforto sensorial. Após a análise, o participante receberá água para aliviar o 
desconforto, caso haja. 
BENEFÍCIOS: O soro lácteo é um subproduto com valor nutricional e tem sido usado como matéria-prima para diferentes 
produtos, inclusive bebidas fermentadas. Uma bebida utilizando o soro lácteo e frutas resultará em um produto rico em 
proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras, sendo um benefício para o consumidor, e para a indústria pela comercialização de 
um novo produto. 
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Os participantes da pesquisa não arcarão com nenhum gasto decorrente da 
sua participação. Além disso, os participantes da pesquisa não receberão qualquer espécie de gratificação devido à 
participação na pesquisa. 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Garantimos que somente serão divulgados dados diretamente relacionados aos 
objetivos da pesquisa; e a privacidade dos sujeitos, quanto aos dados pessoais, serão confidenciais.  

 
Assinatura do Pesquisador Responsável: ____________________________________ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DO VOLUNTÁRIO 

Eu, _______________________________________ - NOME DO ENTREVISTADO(A),  ___________________ - 
RG/CPF, declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado(a) pelo pesquisador(a) Erilane 
de Castro Lima Machado dos procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, custo/reembolso dos 
participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar 
o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse 
Termo de Consentimento. 

LOCAL E DATA: 

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO:  

                 ________________________________          _____________________________ 

                                                   (Nome por extenso)                        (Assinatura) 

Testemunhas:____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - FICHA DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

 

DATA: ___________ 

Nome: __________________________________    IDADE:   ________ 

Você está recebendo três amostras de bebidas, deguste cuidadosamente 

cada um e avalie cada atributo de acordo com a seguinte escala hedônica: 

9-gostei extremamente 

8-gostei muito 

7-gostei moderadamente 

6-gostei ligeiramente 

5-não gostei nem desgostei 

4-desgostei ligeiramente 

3-desgostei moderadamente 

2-desgostei muito 

1-desgostei extremamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

ATRIBUTO 

PRODUTOS 

164 312 

ODOR   

APARÊNCIA   

COR   

SABOR   

QUALIDADE 

GLOBAL 

  


