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Resumo 

Foi feita uma revisão bibliográfica sobre soro de leite 

enfatizando suas propriedades funcionais (PFs) e o 

potencial para se obter hidrolisados proteicos por via 

enzimática. Foram realizadas análises de composição 

centesimal do soro de leite e de algumas PFs. O soro 

apresentou 12% de proteínas, que são responsáveis pela 

boa solubilidade e capacidade de retenção de água e 

formação de espuma. A caracterização do soro e suas 

PFs são importantes para a aplicação em alimentos, 

podendo serem aprimoradas após a hidrólise enzimática 

desse produto.  

Introdução  

O soro de leite é obtido a partir da coagulação do 

leite destinado à fabricação de queijos. O crescente 

estudo sobre o soro e suas propriedades se deve aos 

aspectos nutricionais e as propriedades funcionais (PFs), 

devido as proteínas. A indústria alimentícia tem 

demonstrado elevado interesse por produtos proteicos 

que possuem capacidade para desempenhar certas 

funções em determinado sistema alimentar, como 

propriedades de absorção de água, formação e 

estabilidade de emulsão, formação de gel e espuma, 

entre outras. Os hidrolisados proteicos são obtidos 

através da hidrólise de proteínas, dando origem a 

peptídeos e aminoácidos livres. A aplicação dos 

hidrolisados, variam conforme o grau de hidrólise, níveis 

de hidrólise entre 1-10% são utilizados para melhorar as 

PFs dos produtos adicionados, maiores que 10% são 

usados para dietas enterais e alimentos infantis, devido a 

melhor absorção. Para obtenção desses produtos o soro 

de leite apresenta boas características, sendo o seu 

aproveitamento valioso, tanto do ponto de vista 

econômico como ambiental. Assim se faz necessária a 

caracterização desse produto, quanto a sua composição 

e PFs de modo a ser considerado com potencial para ser 

hidrolisado enzimaticamente como uma estratégia de 

melhoria de suas PFs. Os experimentos de hidrólise 

enzimática do soro de leite não foram feitos devido a 

paralisação das atividades durante a pandemia do vírus 

COVID-19. 

Material e Métodos 

O soro de leite em pó parcialmente 
desmineralizado foi doado pela empresa Sooro. Para a 
determinação da composição centesimal da amostra 
foram feitas as análise de umidade cinzas, proteínas e 
fibras (IAL, 2008). Na avaliação das PFs determinou-se 
as propriedades espumantes, solubilidade variando o pH 
do meio e a capacidade de retenção de água (CRA). 

Resultados e Discussão 

Através das análises da composição centesimal 

o soro de leite apresentou 3,93g/100g de umidade, 

4,42g/100g de cinzas, 12,04g/100g de proteínas, menos 

de 0,1g/100g de lipídeos e 0,17g/100g de fibras. A 

composição química está de acordo com a legislação 

que estabelece o padrão de identidade e qualidade para 

soro de leite (BRASIL, 2020). A solubilidade das 

proteínas apresentou-se mínima em pH próximo de 5, 

esse valor é próximo ao pH isoelétrico das principais 

proteínas presentes no soro de leite, como a β-

lactoglobulina e a α-lactoalbumina. A solubilidade 

aumentou conforme aumentou o pH do meio. A 

solubilidade influência outras PFs. Observou-se que 

quanto maior a solubilidade maior a CRA, a qual é 

relevante na elaboração de diversos produtos, como os 

de panificação. A formação de espuma do soro foi 

determinada através de uma solução contendo 1% de 

proteína. A espuma formada proporcionou um aumento 

de 16% no volume da solução de soro de leite. A 

capacidade de formar espuma é importante para 

alimentos como bolos, suspiros, suflês, merengue e 

sobremesas. 

Conclusão ou Conclusões 

As análises de composição centesimal 
demonstraram o significante teor de proteínas que o 
produto apresenta. Quanto a análise das PFs notou-se 
que a solubilidade aumentou com a alcalinidade do meio, 
as condições de melhor solubilidade influenciaram 
positivamente na capacidade de retenção de água das 
proteínas e também foi constatada a formação de 
espuma na dispersão das proteínas do soro em estudo. 
Tecnologicamente as propriedades funcionais podem ser 
aprimoradas se submetidas ao processo de hidrólise, 
pois o hidrolisado favorece o desenvolvimento dessas 
propriedades, melhorando as características o produto. 
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