
 

 

ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA DO SORO DE QUEIJO DE CABRA E IMPACTO NA 

VIDA DE PRATELEIRA DO PRODUTO 

DOS SANTOS¹, F. R.; LEITE JÚNIOR¹, B. R. C.; TRIBST², A. A. L. 

1
Departamento de Tecnologia de Alimentos-DTA,      Laboratório de Inovação no Processamento 

de Alimentos, Universidade Federal de Viçosa- (LIPA/UFV),– Minas Gerais; 
2
Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Alimentação, Universidade Estadual de Campinas 

(NEPA/UNICAMP) – São Paulo. 

 

RESUMO 

O soro de leite é um subproduto da produção de queijo e, nas pequenas propriedades, 

geralmente é utilizado para alimentação animal ou descartado de forma inadequada, devido à 

falta de conhecimento tecnológico para o desenvolvimento de produtos à base de soro. Além 

disso, a ausência de dados sobre soro de leite não bovino é uma barreira adicional à 

exploração dessa fonte proteica. Para preencher parcialmente esta lacuna, este trabalho 

avaliou o impacto de diferentes tratamentos térmicos (71 ºC/ 20 min, 75 ºC/ 5 min e 80 ºC/1 

min) na estabilização microbiológica e físico-química do soro de queijo de cabra durante a 

vida de prateleira à 7 ºC. Resultados mostraram crescimento microbiológico em todas as 

amostras, atingindo contagens de bactérias totais e psicrotróficas >3 log UFC/mL entre 14 e 

28 dias, com predominância de microrganismos psicrotróficos não acidificantes. A partir dos 

resultados, estabeleceu-se o binômio 75 ºC/ 5 min como a melhor opção para processamento 

térmico do  soro , garantindo contagens < 2 log UFC/mL por até 21 dias. Caso uma vida de 

prateleira maior seja desejada, recomenda-se o uso de barreiras adicionais para limitar o 

crescimento microbiano no produto, como acidificação ou adição de antimicrobianos. 

Palavras-chave: Soro de queijo de cabra; Vida de prateleria; Avaliação microbiológica; 

Avaliação físico-química. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O soro de queijo é um subproduto proveniente do processamento de queijo (MACEDO 

et al., 2021), que era considerado um resíduo há alguns anos. Atualmente, o desenvolvimento 

de novas tecnologias permite transformar esses resíduos em subprodutos de valor agregado 

após a estabilização, comumente alcançada através do processamento por spray-drying (DA 

SILVA et al., 2018). O soro seco é utilizado como ingrediente em diversos alimentos, como 

produtos lácteos e produtos de panificação. Por outro lado, os soros oriundos da fabricação de 

queijo de cabra são raramente processados para posterior uso como ingrediente, devido ao 

menor volume produzido e a pulverização dos produtores em diferentes regiões (ANAND et 

al., 2013). 

O leite de cabra é comumente usado para produzir queijo de forma artesanal (SILVA 

et al., 2020). A produção ocorre em pequenas propriedades familiares que gerenciam toda a 

cadeia produtiva, desde o manejo do rebanho até a venda dos queijos (ALDALUR et al., 

2019). O destino dado ao soro gerado como resíduo na produção destes queijos, na maioria 



 

das vezes, é destinado à alimentação animal ou descartados, reduzindo o ganho monetário dos 

pequenos produtores (DE OLIVEIRA et al., 2020; KAUR et al., 2020), o que se explica pelo 

baixo conhecimento técnico e escassos recursos financeiros dos produtores rurais (TRIBST et 

al., 2019). Além do prejuízo econômico, o descarte do soro em águas residuárias é poluente 

(MACEDO et al., 2018). 

A alta disponibilidade de lactose e o pH próximo a neutralidade tornam o soro muito 

perecível (ZOTTA et al., 2020). A microbiota nativa do soro pode ser composta por 

microrganismos com diferentes resistências ao tratamento térmico, como culturas starters 

adicionadas ao queijo para iniciar a fermentação (ZOTTA et al., 2020), contaminantes 

provenientes de deficiência em higienização e/ou manipulação excessiva no preparo de 

queijos, e microrganismos termodúricos, incluindo microrganismos esporulados que 

sobreviveram à pasteurização do leite (PALA et al., 2016). 

Apesar de importante para a segurança microbiológica, o tratamento térmico pode 

levar à desnaturação, agregação e, consequentemente, desestabilização e sedimentação das 

proteínas do soro (DUMITRAŞCU et al., 2013), o que é indesejável para a produção de 

bebidas feitas a partir de soro de leite (TRIBST et al., 2020). Por exemplo, as proteínas de 

soro de leite de cabra são desnaturadas completamente quando são tratadas a 85°C por 30 min 

(ZHAO et al., 2020). 

Diante disso, desenvolver alternativas para uso do soro de queijo de cabra compatíveis 

com a realidade da produção artesanal é importante tanto para aumentar a captação de 

recursos dos produtores como para reduzir o impacto ambiental destas produções, 

aumentando sua sustentabilidade em diferentes eixos (PANGHAL et al., 2018). Para 

preencher esta lacuna, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto de diferentes tratamentos 

térmicos (71 ºC/ 20 min, 75 ºC/ 5 min e 80 ºC/1 min), selecionados a partir dos valores de D e 

z da microbionata nativa (SANTOS et al., 2021), na estabilidade físico-química e 

microbiológica do soro, garantindo que ele tenha uma vida de prateleira adequada quando 

armazenado a 7 ºC. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Soro de queijo de cabra 

O soro de queijo de cabra foi obtido do processamento de um queijo fresco tipo Feta 

(AMMAR et al., 2014), produzido com quimonsina e inoculado com cultura starter contendo 

bactérias lácticas (Queijaria Artesanal Capril do Bosque, Joanópolis, Brasil). O soro foi 

filtrado em tecido dessorador de grau  alimentício para reter resíduos de massa de queijo e 

armazenado a 1ºC até ser processado (48h). 

 

Impacto do tratamento térmico na vida útil do soro 

Para este estudo foram escolhidos três binômios: 71 ºC/ 20 min, 75 ºC/ 5 min e 80 ºC/1 

min, visando trabalhar com contagens residuais de ~2,5, 0,5 e <0,1 ciclos log (SANTOS et al., 

2021). As amostras foram adicionadas de açúcar (3 ou 6%) ou não e processadas. Após o 

tempo de residência, o béquer contendo o volume total (800 mL) foi transferido para banho 

de água fria para rápida redução da temperatura. Em seguida, as amostras foram divididas em 

5 frascos de vidro (120 mL) e 4 tubos (8 mL) previamente esterilizados. Para avaliar a 



 

atividade residual do coalho, foi utilizada uma alíquota de 10 mL. Cada processo foi realizado 

em triplicata. As amostras foram armazenadas a 7ºC e avaliadas após 0, 7, 14, 21 e 28 dias. 

 

Caracterização microbiológica e físico-química 

As amostras foram diluídas seriadamente em solução salina (0,85% NaCl) e 

plaqueadas em ágar contagem padrão (PCA) para contagem de bactérias totais (CBT) e 

contagem de bactérias psicrotrópicas totais (CPT), conforme descrito por Tribst et al. (2019). 

As contagens de CBT foram determinadas após incubação a 35 ºC/ 48h e as contagens 

psicrotrópicas após incubação a 7 ºC/ 10 dias (TRIBST et al., 2019). As contagens de cada 

amostra foram realizadas em duplicata. 

Acidez titulável, pH (AOAC, 1999) e estabilidade ao etanol (TRIBST et al., 2019) 

foram determinados em triplicata. A porcentagem de sedimentação e cremeação em cada 

amostra foi medida após 28 dias de armazenamento. A sedimentação foi determinada como a 

proporção de sedimentos formados na base do tubo em relação ao volume total (8 mL) da 

amostra (KUBO et al., 2013) e a cremeação foi determinada como a proporção de creme 

separado no topo do tubo em relação ao mesmo volume total da amostra. Além disso, no dia 

0, a atividade residual do coalho foi medida em triplicata, seguindo o método descrito por 

Leite Júnior et al. (2014), substituindo a solução enzimática por soro de leite e levando a 

reação por 120 min. 

 

Análise estatística 

As diferenças nos parâmetros microbiológicos e físico-químicos do soro nos 

diferentes dias foram avaliadas por meio da análise de variância (ANOVA) e do teste de 

Tukey com nível de confiança de 95% (software XLSTAT, versão 2015.2.02, Microsoft, Inc., 

EUA). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Impacto do tratamento térmico na vida útil do soro de leite 

Amostras de soro não doce e adoçadas com 3 e 6% de açúcar foram processadas nos 

binômios selecionados para posterior avaliação da vida de prateleira à 7 ºC. Os resultados de 

crescimento microbiológico (Figura 1) mostraram que as contagens de bactérias totais e 

psicrotróficas se mantiveram estáveis até 7 dias de estocagem para todas as amostras 

(p>0.05). 

Após 14 dias de estocagem, amostra sem açúcar processada a 71 ºC/20 min apresentou 

contagens ~ 6 log de mesófilos e psicrotróficos, resultando em ligeira redução de estabilidade 

ao álcool (p<0.05), mas sem afetar pH e acidez (Figura 2). Após 21 dias, entretanto, 

acidificação e intensa perda de estabilidade (p<0.05) foi observada para esta amostra que 

atingiu CBT ~8 log UFC/mL. Tais resultados evidenciam que a aplicação de um tratamento 

térmico que resulta em ~2 log de sobreviventes pode implicar em um produto de curto shelf-

life devido ao crescimento dos sobreviventes, mesmo sob refrigeração. De acordo com Rauh e 

Xiao (2022), produtos lácteos tratados termicamente e armazenado sob refrigeração possui 

uma curta vida de prateleiradevido ao crescimento microbiano. 



 

 
Figura 1. Bactérias mesofilicas totais (CBT) e psicrotróficas (CPT) durante o armazenamento 

do soro de queijo de cabra a 7ºC. 
a-c

 indica diferenças nas contagens da mesma amostra em 

tempos diferentes (p<0,05) 

Para as demais amostras, não foi observado aumento da população mesofilica até 14 

dias, entretanto, houve um aumento (p<0,05) da contagem de microrganismos psicrotróficos 

(0,8 – 1,4 log UFC/mL) para quase todas as amostras, exceto pa ra  a processada a 75ºC 

com 6% de açúcar e as processadas a 80ºC com 3 e 6% de açúcar (Figura 1). Independente do 

crescimento microbiológico, para todas essas amostras ocorreu aumento significativo de pH 

(ΔpH 0,3–0,7) e redução de acidez (0,04-0,08g ácido láctico/ 100 mL soro), sugerindo 

liberação de compostos de caráter básico por ação de  enzimas proteolíticas microbianas, que 

também são relacionadas a produção de sabor amargo (JUVEN e WEISSLOWICZ, 1981; 

SAMARŽIJA et al., 2012). Ainda assim, não foram observadas mudanças na estabilidade ao 

álcool das amostras (p >0,05) neste tempo, conforme mostrado na Figura 2. 
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Figura 2. Parâmetros físico-químicos do soro de queijo de cabra durante a vida de prateleira. 
a-c

 indica diferenças na mesma amostra em tempos diferentes (p <0,05) 

Após 21 dias de estocagem, as amostras processadas termicamente por 75 °C/5 min, 

independente da adição de açúcar, mantiverem baixas contagens (≤ 2 log UFC/mL) para os 

diferentes grupos microbianos avaliados, demonstrado a efetividade deste binômio no 

controle microbiológico do produto. Por outro lado, houve um aumento de mesófilos e 

psicrotróficos em outras amostras, atingido contagens ~4 log CBT (71 ºC/ 3% açúcar e 80 

ºC/6% de açúcar) e CPT (71 ºC/ 3% açúcar), com aumento de pH (p<0,05).  

Por outro lado, algumas amostras apresentaram aumento do pH mesmo sem 

crescimento microbiano significativo, o que pode ser explicado pelo alto desvio padrão das 

contagens microbianas observada na triplicada das amostras, fenômeno comumente 

observado por  se tratar do crescimento de microrganismos autóctones encontrados em 

diferentes amostras de soro provenientes da fabricação de queijo (QUIGLEY et al., 2013).  



 

Após 21 dias de estocagem, as amostras processadas termicamente por 75 °C/5 min, 

independente da adição de açúcar, mantiverem baixas contagens (≤ 2 log UFC/mL) para os 

diferentes grupos microbianos avaliados, demonstrado a efetividade deste binômio no 

controle microbiológico do produto. Por outro lado, houve um aumento de CBT e CPT em 

outras amostras, atingido contagens ~4 log CBT (71 ºC/ 3% açúcar e 80 ºC/ 6% de açúcar) e 

CBT (71 ºC/ 3% açúcar), com aumento de pH (p<0,05), o qual também foi observado em 

algumas amostras com crescimento não significativo, novamente explicado pelo alto desvio 

padrão das contagens observadas nas diferentes amostras que compuseram a triplicata 

(QUIGLEY et al., 2013). 

Finalmente, após 28 dias de estocagem, a maioria das amostras atingiu contagens de 

4–5 log CBT e >4 log CPT (Figura 1), mas praticamente sem alterações físico-químicas 

comparado a 21 dias de estocagem para a maioria das amostras. Ainda assim, o alto 

crescimento microbiológico sugere que as amostras podem não estar mais seguras para 

consumo. Neste tempo foi determinada a estabilidade física das amostras, através das medidas 

de sedimentação e cremeação (dados não mostrados). Foi observada sedimentação < 0,1% e 

cremeação entre 5 e 6,7% (p<0,05), sem diferença significativa entre as amostras, indicando 

que os diferentes níveis de crescimento microbiológico e alterações físico-químicas não 

mudaram a estabilidade física macroscópica do produto. A alta porcentagem de cremeação 

pode ser explicada pelo soro não ser desnatado e pela esperada baixa concentração de 

caseínas no soro, sendo impossível manter a gordura emulsificada. 

Comparando as contagens iniciais das amostras com e sem açúcar, observou-se que a 

adição de açúcar não provocou aumento real de CBT e CPT (<0.5 log UFC/mL), sugerindo 

que o açúcar não aumentou a carga de microrganismos resistentes ao tratamento térmico nas 

amostras. Tal fato é importante, pois o açúcar pode ser contaminado com microrganismos 

durante seu processamento e, assim, sua adição em formulações pode reduzir a eficácia do 

tratamento térmico e aumentar a capacidade de crescimento da população residual 

(THOMPSON, 2009). Além disso, nas amostras processadas a 71 ºC/ 20 min, o açúcar inibiu 

o crescimento dos microrganismos acidificantes que rapidamente deterioraram o produto sem 

açúcar processado por esse binômio, sugerindo um efeito inibitório. Para os  demais processos, 

entretanto, não foi observado um efeito claro da adição de açúcar nas amostras, possivelmente 

porque a população acidificante sensível a esta adição foi inativada nos binômios mais altos. 

A avaliação geral dos resultados de estocagem do soro processado termicamente em 

diferentes binômios sugere que, à exceção da amostra sem açúcar processada a 71 ºC/ 20 min, 

as amostras apresentaram crescimento bacteriano majoritário de microrganismos 

psicrotróficos e não acidificantes. Tal tipo de comportamento já foi previamente associado 

com o crescimento de 3,6 log em leite de cabra pasteurizado (TAN et al., 2020). É 

interessante notar que mesmo populações muito baixas (<1 log UFC/mL, como as observadas 

após processamento a 80ºC/ 1 min) foram capazes de crescer e deteriorar o soro de cabra após 

21 ou 28 dias de estocagem a 7 ºC, como observado em leite por Masiello et al. (2017), o que 

pode ser atribuído à ausência de microrganismos competidores (CANON et al., 2020). 

Assim, caso seja necessário aumentar a vida de prateleira do soro de queijo de cabra para 

tempo superior a 21 dias, é necessário avaliar outras barreiras ao crescimento microbiano, 

como acidificação (FELLOWS, 2000), uso de antimicrobianos (ANUMUDU et al., 2021) 

e/ou adição de culturas bioprotetoras (CANON et al., 2020). 

Além disso, os dados de análise físico-química sugerem a ocorrência de proteólise, 



 

pela ação de proteases pré-existentes no leite e/ou produzidas pelos microrganismos ao longo 

do crescimento sob refrigeração (QUIGLEY et al., 2013), com a produção de compostos de 

caráter básico, resultando em aumento de pH, redução de acidez e pequena redução de 

estabilidade ao álcool para a maioria das amostras (TAN et al., 2020). 

CONCLUSÕES 

Concluímos que binômio 75 ºC/ 5 min garante a estabilidade microbiológica do soro 

de queijo de cabra por pelo menos 21 dias (CBT e CPT < 2 log UFC/mL), independente da 

adição de açúcar. Por outro lado, após 28 dias de estocagem, as amostras processadas 

apresentaram contagens superiores a 4-5 log UFC/mL para CBT e até 8 log UFC/mL de CPT. 

Assim, caso seja necessário a extensão da vida de prateleira do soro de queijo de cabra para 

tempo superior a 21 dias, outras barreiras para limitar o crescimento microbiano são 

necessárias. 
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