
Dossiê Proteínas do Soro do Leite

PROTEÍNAS DO 
SORO DE LEITE

SORO DE LEITE, UM PRODUTO NATURAL DO LEITE

O soro é um subproduto do leite obtido durante a pro-
dução do queijo ou da caseína, que ao utilizar de diversas 
tecnologias de concentração, filtragem e secagem pode ser 
transformado em vários ingredientes naturais versáteis 
e nutritivos.
• Soro de leite doce é resultante do processo de fabrica-

ção onde específicas enzimas são usadas a um pH 5,6 
(produção de queijos).

• Soro de leite ácido é resultante do processo onde 
o coágulo é formado por acidificação a um pH < 5,1 
(produção de caseína).
Fonte de proteínas, o soro de leite oferece benefícios 

funcionais além dos nutricionais e por esta razão pode 

ser utilizado em vários produtos alimentícios. Devido às 
propriedades de retenção de água, aeração, formação de 
espuma, emulsificação, potencialização de sabor e da cor 
oferecidas pelo soro de leite, ele também auxilia na melhora
da textura, estabilização e dispersão em misturas secas 
ao mesmo tempo que atua como agente antiaglutinante, 
ampliando a vida útil e consequentemente a qualidade 
de diversos alimentos, como; iogurtes, queijos, sorvetes, 
bebidas, produtos de panificação, embutidos, chocolates 
e muitos outros preparados em pó. 

Pelo elevado valor nutricional, pela biodisponibilidade 
e pelo alto perfil de aminoácidos, o soro de leite e suas fra-
ções são amplamente utilizados pela indústria de nutrição 
esportiva, médica e de fórmula infantis.

TECNOLOGIAS PARA O PROCESSAMENTO DO 
SORO DE LEITE

Diversas podem ser as tecnologias aplicadas para o 
processamento do soro, porém as etapas iniciais de pro-
cessamento são sempre iguais. No momento da separação 
da massa de queijo, o soro possui temperaturas entre 35ºC 
a 38ºC e lactose entre 4,5% e 4,9%, além de todos os nu-
trientes necessários para o crescimento da cultura láctea.

Para interromper a conversão da lactose em ácido 

láctico, o soro passa imediatamente por um processo de 
pasteurização para destruir os organismos do fermento 
e em seguida por um resfriamento a uma temperatura de 
6ºC, para interromper o processo de fermentação até que 
o soro seja totalmente pasteurizado.

A etapa seguinte é a centrifugação, que tem o objetivo 
de remover os traços residuais de queijo e a gordura livre 
que não ficaram na massa do queijo. As partículas de 
queijo são removidas com uma clarificadora e a gordura 
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com uma separadora, resultando no soro de leite fluido.
As etapas seguintes, são definidas pela composição e 

pelas propriedades funcionais e nutricionais desejadas 
para o produto final. Os processos utilizados pela Arla 
Foods Ingredients para produzir as mais diversas proteí-
nas do soro de leite de seu portfólio são:
• Tecnologia de Membrana
• Osmose Reversa
• Ultrafiltração
• Microfiltração
• Hidrólise Enzimática
• Cristalização
• Secagem por “spray drying”

A Tecnologia de Membrana, envolve a passagem do 
soro fluido juntamente com seus componentes solúveis 
por uma membrana semipermeável. Por meio de um 
gradiente de pressão através da membrana as moléculas 
menores são capazes de permear a membrana são sepa-
radas (permeado do soro de leite). As moléculas maiores 
e/ou partículas não conseguem atravessar a membrana 
sendo concentradas (frações proteicas).

Com o uso de membranas com tamanhos de poros ou 
valores de peso molecular de corte diferentes, torna-se 
possível separar ou concentrar seletivamente os compo-
nentes do soro.

O sistema de Osmose Reversa utiliza membranas com 
menor tamanho de poro e valor de peso molecular de corte 
existentes. As membranas poliméricas possuem poros que 
permitem a passagem das moléculas de água, retendo e 
concentrando ao mesmo tempo todos componentes solú-
veis, incluindo as moléculas de minerais, lactose, gorduras 
e proteínas. As proteínas concentradas por Osmose Re-
versa, sofrem um aquecimento mínimo, no entanto o grau 
de concentração é limitado pelo aumento da viscosidade 
do concentrado.

O sistema de Ultrafi ltração, após 1970, foi revolucioná-
rio para isolar a proteína do resto do soro sem desnaturá-
-la. O sistema utiliza membranas com porosidade maior 
quando comparadas com as membranas do sistema 
de osmose reversa. Estas membranas poliméricas são 
projetadas e construídas de modo a reter as moléculas 
e partículas com pesos moleculares superiores a 20.000, 
separando-as então das moléculas menores, como as de 
lactose que possuem peso molecular de 342, sais minerais 
e água.

Nesse processo há uma separação de duas fases:
- Retentado: Concentração das Proteínas (WPCs).
- Permeado: Lactose, Sais Minerais e Água (permeado 

do soro de leite).
O grau de concentração é limitado pelo aumento da 

viscosidade do retentado.

A Microfiltração é a técnica que emprega o processo 
de fluxo tangencial sob um gradiente de pressão utilizando 
uma membrana com taxa de rejeição de peso molecular 
acima de 100.000. A microfiltração é uma etapa posterior 
à ultrafiltração. O processo de microfiltração remove os 
grandes glóbulos e moléculas de gordura, os quais são 
concentrados e separados dos demais componentes do 
soro de leite. O processo de microfiltração é utilizado para 
produzir proteína isoladas (WPI), com elevados teores 
proteicos (superiores a 90% de concentração) e baixos ou 
livres teores de lactose e gordura.
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SORO E LACTOSE: 
PRODUTOS LÁCTEOS 

NATURAIS
A incorporação de produtos de 

soro como ingrediente alimentar traz 
benefícios nutricionais excepcionais. 
Os produtos de soro contêm amino-
ácidos essenciais, de fácil digestão 
e proporcionam elevada eficiência 
de digestibilidade protéica, sendo 
ricos, também e vitaminas, tais como 
tiamina (B1), riboflavina (B2), ácido 
pantotênico (B5), B6 e B12.

PROPRIEDADES NUTRICIONAIS 
DE PRODUTOS DE SORO

Concentrados de proteína de 
soro vêm sendo produzidos em es-
cala comercial por vários anos e 
são muito apreciados pelas suas 
diversas caracte rísticas funcionais. 
Características descobertas dia-a-dia 
através de estudos aprofundados. As 
excelentes propriedades nutricionais 
das proteínas de soro começaram a 
ser mais amplamente reconhecidas e 
fatores como sua alta qualidade, rico 
perfil de aminoácidos e facilidade 
digestiva multiplicaram suas oportu-
nidades de mercado.

Hoje, a proteína do soro é um 
ingrediente comum em produtos 
como fórmulas infantis, suplementos 
protéicos especiais para alimentação 
enteral e tratamentos clínicos, e em 
produtos para nutrição esportiva. 
Mais recentemente, o sistema pro-
teico foi ampliado e passou a ser 
desenvolvido para controle de peso 
e do humor.

Um conjunto crescente de evidên-
cias científicas demonstra que o soro 
contém uma variedade de nutrientes 

capazes de melhorar a saúde e auxi-
liar na prevenção de doenças, como: 
osteoporose (cálcio presente no soro), 
menopausa e perda óssea, TPM, 
hipertensão, doenças cardiovascula-
res, câncer do cólon. 

Além dos benefícios funcionais pre-
sumidos com base no desempenho das 
proteínas de soro em nutrição humana 
são suportadas por um conjunto im-
pressionante de pesquisas já publica-
das ou ainda em andamento disponível 
aos processadores de alimentos.

Bebida de chocolate 
amargo. Contém 25 
gramas de proteína e é 
adoçado 50% com stevia 
e oferece 50% mais de 
cálcio.

Ehrmann Kakaovy 
Puding lança o pudim 
de chocolate de Alta 
Proteína. O produto com 
edulcorantes é livre de 
lactose, glúten e açúcar 
adicionado, fornece 20g 

proteína por embalagem. Se posiciona como 
produto vegano, natural e rico em proteína.

Bebida de chocolate com 
whey protein, contém 

25 gramas de proteína e 
vitamina D.

O fabricante de queijos Joseph Heller lançou 
um queijo de alta proteína s. no Reino Unido. 
Eatlean Protein Cheese contém 37g de 
proteína por 100g, o produto também contém 
apenas 3% de gordura,  bem como sem 
carboidratos ou açúcar. 

Doremus Alimentos Ltda.
doremus.com.br

MERCADO

Produtos altamente proteícos des-
pontaram na categoria de lácteos nas 
sub-categorias iogurte, cream cheese 
e ricota e agora o segmento de leite 
aromatizado também tem visto uma 
série de lançamentos de alto perfil 
tendo em uma proposta de alta pro-
teína para agregar valor à categoria. 
A maioria das inovações são voltadas 
para a recuperação esportiva, target 
adulto.
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A Hidrólise Enzimática, baseia-se no emprego de 
enzimas proteolíticas no concentrado ou isolado proteico 
do soro de leite em pó. O pó é hidratado e sofre tratamento 
térmico para favorecer a quebra da proteína em peptídeos 
menores. Dependendo do tipo de enzima empregada e o 
tempo de ação, os peptídeos podem transformarem-se em 
partículas menores, como os dipeptídeos e tripeptídeos, 
ampliando assim o aproveitamento nutricional da proteína 
hidrolisada.

A técnica de Cristalização é usada para separar a 
lactose do soro de leite ou de soluções de permeado. A 
solução é primeiramente concentrada acima do ponto de 
solubilidade da lactose. Cristais de semeadura são adicio-
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nados e a temperatura da solução é controlada de forma a 
estimular a formação de grandes cristais que podem ser 
separados e lavados com facilidade. A cristalização reduz 
a proporção de lactose aumenta a proporção de todos os 
demais componentes.

Para concluir os processos de produção das proteínas 
do soro de leite, todos os procedimentos anteriores ante-
cedem o processo de Secagem por “spray drying” que 
envolve a atomização de soluções concentradas em um 
fluxo de ar quente. Através do controle do tamanho das 
gotículas da temperatura do ar e do fluxo de ar, é possí-
vel evaporar a umidade ao mesmo tempo que os sólidos 
ficam expostos a uma temperatura relativamente baixa, 
concluindo o processo de fabricação de proteínas do soro 
de leite.

* Andréa Moura, MBA,  é Country Sales Manager Brazil & Regional 

Sales Manager for Nutrition - South America.

Arla Foods Ingredients 
arlafoodsingredients.com

38 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 41 - 2017 revista-fi.com.br




