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RESUMO 

O soro de queijo é um subproduto de grande relevância, tendo em vista o volume produzido e 

sua composição nutricional. Objetivou-se caracterizar soros lácteos oriundos de queijos 

coalho tipo A, mussarela e minas frescal produzidos por laticínios localizados em diferentes 

regiões do estado de Pernambuco e desenvolver bebidas a base de soro de queijo coalho tipo 

A com frutas e hortaliças. Foram coletados 18 amostras de soro. Realizou-se análises de 

proteína, lipídeos, lactose, umidade, resíduo mineral fixo, pH e acidez titulável. Na 

formulação das bebidas foram utilizadas diferentes proporções de soro, frutas e hortaliças com 

10% de açúcar. Seis bebidas foram formuladas e submetidas a um teste de preferencia, onde 

as três primeiras colocadas foram avaliadas através de um teste de aceitação. Na zona do 

Agreste a composição físico-química não apresentou diferença significativa (p > 0,05) entre 

os soros pesquisados. Na Zona da Mata apenas o soro do queijo minas frescal apresentou 

diferença significativa (p < 0,05) com as demais no pH e acidez titulável. Comparando os 

soros pesquisados entre as duas regiões, apenas o soro do queijo minas frescal teve diferença 

significativa no pH e acidez. A semelhança entre as amostras analisadas contribui para a 

padronização da composição centesimal do soro e contempla a elaboração de novos derivados 

lácteos. Entre as bebidas, as três mais preferidas foram as de graviola, morango e goiaba. A de 

graviola obteve a maior aceitação com as melhores notas nos atributos sensoriais de cor, 

sabor, aparência e qualidade global, seguido pela formulação sabor morango, mas sem 

diferença significante (p > 0,05). A bebida sabor goiaba teve o diferencial no atributo odor, 

superando as demais bebidas. Conclui-se que é viável a elaboração de bebidas a base de soro 

de queijo coalho tipo A com frutas. 

Palavras-chave: Soro lácteo; queijo coalho; Pernambuco; graviola. 



ABSTRACT 

The whey is a by-product of great relevance, in view of the produced volume and its 

nutritional composition. It was objectives to characterize deriving whey of curdle type A, 

mussarela and mines frescal produced by milk industries located in different regions of the 

state of Pernambuco and to develop drunk the base of cheese serum curdle type with fruits 

and the vegetables. The whey had been collected in a total of 18 samples, becoming fulfilled 

themselves protein analyses, lipids, lactose, humidity, fixed mineral residue, pH and acidity. 

In the formularization of drinks different ratios of serum had been used, fruits and vegetables 

with 10% of sugar. Six drinks form formulated and submitted to a preference test, where the 

three first ones placed had been submitted to an acceptance test. In the composition physicist-

chemistry it did not have difference significant (p > 0,05) enters the types of whey and 

between the studied regions, except for the values of pH and titulável acidity when the whey 

of frescal mines was involved. The similarity between the analyzed samples contributes for 

the standardization of the centesimal composition of the whey and contemplates the 

elaboration of new milky derivatives. It enters preferred drinks three more had been of flavor 

soursop, strawberry and guava. Of flavor soursop got the biggest acceptance with best notes 

in the sensorial attributes of color, flavor, appearance and global quality, followed for the 

formularization flavor strawberry, but without significant difference (p > 0,05). The drink 

flavor guava had the differential in the attribute odor, surpassing excessively the drinks. One 

concludes that the drink elaboration is viable the base of cheese serum curdle type A with 

fruits.  

Keywords: Whey; cheese curdle; Pernambuco; soursop. 
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