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RESUMO 

 

O soro de leite é ainda considerado um subproduto da indústria de laticínios, embora seja um 

líquido que contem nutrientes essenciais para a nutrição humana. Essa cartilha contem 

informações para melhorar essa visão e identificar oportunidades para valorizar o soro de 

leite. O texto apresenta o soro de leite como matéria-prima diferenciada para fracionar seus 

nutrientes e obter vários suprodutos, como concentrado proteico, xarope de açúcar, cookies, 

bebida láctea, e produtos fracionados para a utilização biotecnológica, obtendo biomassa de 

microalgas e biossurfactantes. Complementar, mostra-se que os custos de produção podem ser 

atrativos e os preços competitivos e desta forma valorizando o soro de leite para melhorar a 

rentabilidade da cadeia leiteira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que o Brasil produza cerca de 6,6 milhões de toneladas de soro de leite 

por ano. Grande parte do soro não é aproveitada, sendo destinada para fins não nobres, 

como alimentação animal ou outros destinos. Além do baixo valor comercial do soro, seu 

elevado teor de água dificulta seu uso em produtos alimentícios convencionais. O soro de 

leite, no entanto, é um líquido que contém nutrientes que poderiam ser aproveitados, 

especialmente para alimentação humana. A questão é transformar este subproduto em 

alternativas para que se consiga aproveitar todo este volume de soro de leite 

(SEGUENKA, 2016). 

O soro de leite é uma matéria prima valiosa (SMITHERS, 2015). Contém lactose, 

proteínas e sais que poderiam suprir carências energéticas e nutricionais de uma grande fração 

da população, desde que processado com técnicas integradas e com adequação tecnológica.  

Esta cartilha resumida apresenta algumas estratégias e procedimentos para tratar o 

soro de leite de maneira integrada, separando seus constituintes e aproveitando suas proteínas 

e açúcares em sua totalidade. De igual modo, apresenta algumas alternativas para a utilização 

destes constituintes na formulação de bebidas lácteas e cookies, bem como para a produção de 

compostos biotecnológicos como microalgas e biossurfactantes. 
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2 PRODUÇÃO DE CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE 

 

As proteínas e a lactose do soro são separadas por processos de separação por 

membranas. Os processos de separação de membranas que usam pressão são constituídos de 

uma membrana microporosa que permite a passagem de um constituinte e retém outros. Para 

esses sistemas que utilizam a pressão como força motriz, a capacidade seletiva está 

diretamente associada à relação entre o tamanho das espécies presentes e o tamanho dos poros 

da membrana. Este é o caso de processos como a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e 

osmose inversa  (HABERT et al., 2006). Essas  quatro  operações  são  as mais utilizadas  nas  

indústrias  de  laticínios (CARVALHO; MAUBOIS, 2010), fazendo uma permeação seletiva 

conforme ilustra a Figura 1. 

Figura 1: Espectro de filtração segundo o tamanho das partículas 

 
Fonte: Habert et al. (2006) 

 

A ultrafiltração (UF) é capaz de reter proteínas do soro, passando através dela a 

lactose, sais e água. A nanofiltração (NF) é capaz de reter a lactose, permitindo a passagem 

dos sais. Em ambos os casos, pode-se lavar a solução concentrada, permitindo uma maior 

purificação do constituinte retido. Este processo chamamos de diafiltração (DF). 

Logo, a ultrafiltração seguida de diafiltração (DF) foi utilizada para separar e purificar 

as proteínas conforme metodologia adaptada de Pagno et al. (2009) e Baldasso et al. (2011). 
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A nanofiltração seguida de diafiltração foi utilizada  para a separação e purificação da lactose 

seguindo metodologia adapatada de Atra et al. (2005) e Suárez et al. (2009).  

A Figura 2 mostra o fluxograma geral de trabalho para a separação das proteínas (I) e 

lactose (II) do soro de leite. O líquido “A” da purificação de proteínas é utilizado como 

alimentação da purificação da lactose. 

 

Figura 2: Fluxograma geral de separação das proteínas e lactose do soro 

 

 

A produção do CPS (Concentrado Proteico de Soro) ocorreu em três etapas: 

concentração por ultrafiltração, purificação das proteínas por diafiltração e secagem. A 

produção da LC (Lactose Concentrada) ocorreu em duas etapas: concentração por 

nanofiltração e purificação da lactose por diafiltração. Após, a lactose passou por mais duas 

etapas de purificação: centrifugação e evaporação, produzindo o xarope de glicose e 

galactose. 

O equipamento utilizado é um sistema piloto de separação por membranas. Em 

menores escalas, o mesmo equipamento pode ser utilizado para a ultrafiltração e para a 

nanofiltração. Detalhamos os procedimentos para a obtenção da proteína e da lactose e 

separadamente e apresentamos a seguir. 

2.1.1 Produção do concentrado proteico de soro de leite (CPS ou WPC) 

A descrição dos procedimentos para a produção de concentrado proteico de soro segue 

as etapas da Figura 3. O pré-tratamento do soro constitui na etapa de recebimento, 
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resfriamento, desnate e pasteurização do mesmo. Após, o soro é estocado em silos ou tanques 

e passa à Ultrafiltração, Diafiltração e Concentração. Essas três últimas etapas são realizadas 

no próprio equipamento de separação por membranas. 

Figura 3: Fluxograma geral da produção de concentrado proteico de soro. 

 

Os volumes referidos descrevem o processo para um alimentação de 100 L de soro de 

leite desnatado e pasteurizado. Antes de ultrafiltrar o soro é importante medir o fluxo da 

membrana com água pura para avaliar posteriormente a eficiência das limpezas.  

 

1. Medindo a permeabilidade da membrana com água pura 

a) Adicionar ao módulo de filtração (Figura 4) a membrana desejada 

b) Adicionar água pura no tanque de alimentação 
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c) Ligar o módulo permitindo a circulação da água 

d) Ajustar a pressão do módulo para a mesma pressão que irá utilizar no processo de 

filtração (exemplo: membrana de ultrafiltração, 2 bar; membrana de osmose inversa, 

20 bar) 

e) Abrir a válvula para iniciar a saída de permeado 

f) Anotar a vazão de permeado e a temperatura 

 

OBS: Medir SEMPRE a permeabilidade da membrana com água pura para cada uma das 

membranas utilizadas (ultrafiltração e osmose inversa), antes de iniciar os processos de 

filtração.  

Figura 4: Módulo piloto de separação por membranas 

 

OBS: Esse procedimento deve ser realizado para garantir a desobstrução total dos poros da 

membrana que deve atingir o mesmo fluxo após as limpezas.  

 
2. Realizando a produção de água pura 

a) Instalar uma membrana de osmose inversa de poliamida, de configuração espiral no 

módulo de filtração 

b) Medir a permeabilidade da membrana com água pura a 20 bar 

c) Adicionar água potável ao tanque de alimentação 

d) Ligar o módulo permitindo a circulação da água 

e) Ajustar a pressão do módulo para 20 bar (2000000 Pa) 

f) Abrir a válvula para iniciar a saída de água pura 

g) Prosseguir com a alimentação contínua de água ao tanque de alimentação  
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h) Reservar no mínimo 500 L de água pura para realizar o processo (diafiltração e 

limpezas das membranas) 

i) Fechar a válvula de saída de água pura, reduzir a pressão e parar o módulo 

 

 

Realizar uma etapa de limpeza alcalina na membrana: 

 

j) Limpeza alcalina (pH entre 10,0 e 10,5) com solução aquecida à temperatura entre 

45ºC e 50ºC, preparada com hidróxido de sódio 1,0 N ou solução alcalina industrial 

própria para membranas, diluído em permeado de osmose inversa e recirculação de 

permeado e retido por 30 minutos 

k) Novo enxágue conforme o primeiro passo, medindo-se o pH e repetindo-se o 

procedimento até a neutralização 

l) Retirar a membrana de osmose inversa 

 

OBS: Este procedimento pode ser realizado no mesmo módulo de filtração para produção do 

concentrado proteico de soro, ao proceder desta forma ele deve ser realizado antes de iniciar 

a produção. 

 

 

3. Realizando o pré-tratamento do soro de leite 

a) Realizar o desnate do soro de leite em centrifugas de prato ou disco (Figura 5) 

b) Pasteurizar o soro de leite a 75 oC por 15 s 

c) Resfriar o soro de leite a 5 oC 

d) Utilizar pasteurizador de placas (Figura 6) que fazem o aquecimento e o resfriamento 

ou pasteurizador lento tipo tacho (Figura 7) 
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Figura 5: Centrífuga de pratos 

 

 

Figura 6: Pasteurizador de placas 

 
 
 

Figura 7: Pasteurizador lento tipo tacho  
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4. Realizando a ultrafiltração do soro (separação da proteína) 

a) Instalar uma membrana de ultrafiltração de poliamida, de configuração espiral com 

peso molecular de corte de 10 kDa (Figura 8) no módulo de filtração (Figura 4),  

b) Medir a permeabilidade da membrana com água pura a 2 bar 

c) Adicionar 100 L de soro de leite pré-tratado ao tanque de alimentação 

d) Ligar o módulo permitindo a circulação do soro de leite 

e) Ajustar a pressão do módulo para 2 bar (200000 Pa) 

f) Abrir a válvula para iniciar a saída de permeado (Figura 9) da ultrafiltração  

g) Acompanhar a saída de permeado com medidores de vazão  

h) Armazenar o permeado da ultrafiltração em tanques estéreis (o permeado da 

ultrafiltração obtido nesta etapa pode ser usado para a separação da lactose do soro) 

i) Acompanhar a temperatura do permeado e do retido; um trocador de calor com água 

gelada pode ser utilizado para controlar a temperatura e manter as correntes resfriadas; 

j) Parar o processo ao atingir a remoção de 88 L de permeado  

k) Retirar alíquota de 50 ml do permeado para determinação da condutividade elétrica 

em condutivímetro digital (Figura 10) 

l) Fechar a válvula de saída de permeado, reduzir a pressão 

m) Permanecer com os 12 L de retido (proteína) dentro do tanque de alimentação 

OBS: Sem a necessidade de parar o módulo para prosseguir para a diafiltração. 

 

Figura 8: membrana de Ultrafiltração de configuração espiral 
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Figura 9: Permeado da Ultrafiltração contendo lactose e sais 

 

 

5. Determinação da condutividade elétrica 

a) Determinar a condutividade utilizando um condutivímetro digital (Figura 10) 

b) Realizar a calibracão do condutivímetro 

c) Medir a condutividade elétrica da amostra (fazer diluições da amostra se a medida 

extrapolar a margem de detecção do condutivímetro) 

 

OBS: A condutividade elétrica vai indicar indiretamente o conteúdo de sais; logo, o 

acompanhamento da condutividade no final da UF e durante as etapas de DF deve ser 

realizado para avaliar se a purificação está provocando o efeito de remover os sais, e 

portanto, reduzindo a condutividade elétrica. 

 

Figura 10: Condutivímetro para acompanhamento da condutividade  

 



15 

 

 

6. Realizando a diafiltração 

A DF será realizada ao final da UF. O processo consiste em adicionar água pura no 

tanque de alimentação do equipamento de filtração, reconstituindo o volume original de soro 

que foi adicionado. Logo, consideremos qie iniciamos o processo com 100 L. A UF separou 

88 L de permeado (que contem a lactose) e manteve no tanque 12 L de retido (que contem a 

proteina). O método consiste em adicionar então 88 L de água pura e seguir a filtração, 

lavando as proteínas e permitindo a passagem dos sais e lactose residual, purificando a 

proteína. 

a) Utilizar a mesma membrana de ultrafiltração de poliamida, de configuração espiral, 

com peso molecular de corte de 10 kDa acoplada ao módulo  

b) Para realizar uma etapa de diafiltração: 

c) Adicionar 100 L de água pura (mesmo volume inicial do soro de leite) ao tanque de 

alimentação diluindo os 12 L de retido (proteína) que permaneceram ao final da etapa 

de separação da proteína 

d) Ligar o módulo permitindo a circulação do retido diluído 

e) Ajustar a pressão do módulo para 2 bar (200000 Pa) 

f) Abrir a válvula para iniciar a saída de permeado da ultrafiltração 

g) Acompanhar a saída de permeado com medidores de vazão 

h) Acompanhar a temperatura do módulo, utilizando um trocador de calor com água 

gelada para controlar a temperatura e manter as correntes resfriadas 

i) Parar o processo ao atingir a remoção de 100 L de permeado (permanecer com os 12 L 

de retido dentro do tanque de alimentação) 

j) Separar uma alíquota de 50 ml do permeado da diafiltração para determinação da 

condutividade elétrica 

k) Fechar a válvula de saída de permeado e reduzir a pressão  
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l) Repetir a diafiltração até o permeado da diafiltração apresentar uma condutividade 

menor que 200 μS cm-1 (em média três etapas) 

m) Separar a proteína purificada para um silo refrigerado 

n) Realizar a limpeza da membrana 

o) Parar o módulo 

p) Retirar a membrana de ultrafiltração 

 

 

 

 

7. Realizando a limpeza da membrana 

Procedimento de limpeza realizada após cada uso da membrana, consistindo das 

seguintes etapas: 

1. Dois enxágues com 100 L de água, descartando-se o permeado e o retido; 

2. Limpeza alcalina (pH entre 10,0 e 10,5) com solução aquecida à temperatura entre 

45ºC e 50ºC, preparada com hidróxido de sódio 1,0 N ou solução alcalina industrial 

própria para membranas, diluído em permeado de osmose inversa e recirculação de 

permeado e retido por 30 minutos; 

3. Novo enxágue conforme o primeiro passo, medindo-se o pH e repetindo-se o 

procedimento até a neutralização; 

4. Limpeza ácida realizada com uma solução preparada com ácido nítrico (pH entre 1,8 e 

2,0) e temperatura entre 45ºC e 50ºC e recirculação de permeado e retido por 30 

minutos; 

5. Novo enxágue conforme o primeiro passo, medindo-se o pH e repetindo-se o 

procedimento até a neutralização; 

6. Limpeza cloro-alcalina, realizada do mesmo modo citado na etapa 2, entretanto, após 

preparada a solução alcalina, adicionou-se hipoclorito de sódio comercial até que se 

atingisse a concentração de 200 mg.L-1 na solução. A concentração de cloro livre foi 

monitorada com um kit de análise rápida (La Motte, modelo PCT-DR), e quando 

necessário, adicionou-se hipoclorito de sódio para manter a concentração de cloro na 

solução. A solução foi recirculada por 30 minutos. 
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7. Cinco enxágues com água descartando-se o permeado e o retido até que o pH da água 

se mantivesse neutro. A eficiência da limpeza foi determinada pela medida do fluxo 

com permeado de osmose inversa, devendo essa atingir no mínimo 95% do valor de 

água permeada antes da realização do ensaio.   

Nos momentos em que o fluxo desejado não pôde ser alcançado através da utilização 

das etapas anteriores, foram acrescentados mais alguns passos, aplicados de acordo com cada 

situação: 

8.  Limpeza alcalina (etapa 2) com adição de um detergente não-iônico (Ultrakleen II) na 

concentração de 0,1% do volume da solução. Procedeu-se com a recirculação durante 

30 minutos, deixou-se de molho por um período de 2 horas e nova recirculação por 30 

minutos; 

9. Novo enxágue conforme o primeiro passo, medindo-se o pH e repetindo-se o 

procedimento até a neutralização; 

10. Limpeza alcalina (etapa 2) com adição de uma enzima na concentração de 0,5% do 

volume da solução. Procedeu-se com a recirculação durante 30 minutos a uma 

temperatura de 42ºC, deixou-se de molho por um período de 10 horas e nova 

recirculação por 30 minutos; 

11. Novo enxágue conforme o primeiro passo, medindo-se o pH e repetindo-se o 

procedimento até a neutralização. 

12. Cinco enxágues com água descartando-se o permeado e o retido até que o pH da água 

se mantivesse neutro; medida de fluxo (etapa 7). 

 

Realizar a limpeza até a vazão de permeado atingir a permeabilidade da membrana 

com água pura na mesma pressão e temperatura medidas antes do processo. Repetir as etapas 

de limpeza quantas vezes for necessário. Em alguns casos, é necessário adicionar detergentes 

especiais para melhorar a eficiência da limpeza. Esses detergentes são fornecidos pelos 

fabricantes das membranas e de equipamentos. 

 

O produto final possui o aspecto do líquido à esquerda da Figura 11. É um líquido de 

coloração branca e contém cerca de 93 % de água, 6 % de proteínas e cerca de 1 % de sais. 
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Figura 11: Amostras de soro (central) alimentado à Ultrafiltração e Diafiltração, proteína separada (à esquerda), 

e permeado contendo lactose e sais (à direita)  

 

 

9. Determinação dos sólidos solúveis 

a) Determinar os sólidos solúveis (oBrix) com um refratômetro digital (Figura 12) 

b) Calibrar com água destilada e secar 

c) Adicionar a amostra e fazer a leitura 

Figura 12: Refratômetro utilizado para o acompanhamento do processo. 

 

Fonte: http://site.cqaquimica.com.br/equipamentos/refratometro/refratometro-digital-de-

bolso-pal-1brix-00-530/ 

 

 

10. Secagem para obtenção da proteína em pó (Concentrado Proteico de Soro-CPS, ou 

WPC, da língua inglesa) 

A proteína obtida na Figura 11 tem muita água e para obter o produto em pó remove-

se essa água por concentração seguida de secagem. Nosso trabalho utilizou a proteína líquida 
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para a produção da bebida láctea e a proteína desidratada para adição nos cookies, portanto, as 

duas opções podem ser úteis. 

A concentração pode ser realizada no próprio equipamento de ultrafiltração, o qual 

remove a água de diálise e retem as proteínas. O procedimento é o mesmo descrito nas etapas 

acima.  Estima-se que consiga-se concentrá-las até cerca de 22 ºBrix.  

Após, esse líquido concentrado é encaminhado para a desidratação, a qual é realizada 

em secador do tipo spray dryer. O spray dryer pulveriza o líquido na forma de uma névoa e 

insere ar quente na câmara, realizando a secagem em poucos segundos, e portanto, mantendo 

as características do produto. A Figura 13 mostra o equipamento de laboratório utilizado, mas 

existem modelos com diferentes capacidades. A Figura 14 um equipamento de pequena 

escala. 

O procedimento no equipamento de laboratório constitui em: 

a) Montar o equipamento com bico de atomização número 3; 

b) Ligar o equipamento; 

c) Ajustar a temperatura do ar de secagem para 190 ºC e aguardar até estabilizar para este 

valor 

d) Ajustar a vazão de ar para 0,5 L/h e ligar a bomba, inserindo água pura no inicío do 

processo 

e) Trocar a alimentação, adicionando a solução de proteína. 

f) A temperatura do ar na saída do secador deve estabilizar próxima de 90 ºC. 

 

Figura 13: Spray dryer de laboratório utilizado 
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Figura 14: Spray dryer de pequena escala 

 

Fonte: https://adityaengineeringco.files.wordpress.com/2016/04/untitled-1.jpg?w=604  

 

 

A produção para este equipamento de laboratório é de apenas 100 g/h, mas os 

equipamentos de maior escala podem produzir de 30 kg/h até 4000 kg/h. O produto final é um 

pó branco e inodoro, conforme mostra a Figura 15.  

Figura 15: Concentrado Proteico de Soro de leite obtido 

 

Este pó contém 89% de proteínas conforme mostra a Tabela 1. Para simples 

comparação, a carne bovina tem cerca de 20% de proteínas. Além disso,  com o processo 

obteve-se uma grande redução de sais, inclusive sódio.  
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Tabela 1: Caracterização do soro de leite e do concentrado proteico de soro 

Parâmetros Avaliados Soro de Leite CPS em pó 

pH 6,51 - 

Condutividade (μS cm-1) 4396 - 

Sólidos solúveis (obrix) 6,5 - 

Sólidos totais (%) 5,49 93,71 

Umidade (%) 94,51 6,29 

Proteína3 (%) 15,53 89,95 

Lactose3 (%) 76,70 ND 

Gordura3 (%) 2,68 5,98 

Cinzas3 (%) 8,43 2,15 

Nitrogênio não-proteico3 (%) 1,06 0,08 

Sódio3 (ppm) 13739 1294 

Potássio3 (ppm) 38743 2879 

Magnésio3 (ppm) 2089 330 

Cálcio3 (ppm) 3357 1108 

Fósforo3 (ppm) 4334 417 
2. ND: não detectado pelo método analítico utilizado; 3. valores em base seca.  

 

 

3 PRODUÇÃO DE XAROPE A PARTIR DA LACTOSE SEPARADA DO 

SORO DE LEITE 

 

A lactose separada e purificada conforme a descrição anterior não possui larga 

aplicação na indústria de alimentos, pois ela possui baixo poder adoçante e cristaliza com 

facilidade. Por esses motivos, optamos por realizar a hidrólise da lactose, gerando um xarope 

de glicose e galactose. Essa hidrólise é realizada com a adição da enzima Beta-galactosidade 

(conhecida comercialmente como lactase).  A Equação 1 mostra essa hidrólise, gerando os 

açúcares glicose e galactose, que possuem maior sabor doce e são mais solúveis, e assim não 

cristalizam no meio. 

 

������� + ������	������� → ������� + ��������� (Equação 1) 

  

Após a hidrólise, é necessário remover o excesso de água para produzir o xarope 

concentrado. Isto é realizado em evaporadores. 
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A descrição dos procedimentos para a produção de xarope de glicose e galactose segue 

as etapas da Figura 16. 

Figura 16: Fluxograma geral da produção de xarope de glicose e galactose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No processo de ultrafiltração (Figura 2-I) há uma pequena passagem de proteínas 

através da membrana. Essas proteínas devem ser removidas pois elas coagulam e precipitam 

com o aquecimento na evaporação. Essa remoção pode ser feita antes da hidrólise, no próprio 

tanque de hidrólise (iogurteira). Basta regular o aquecimento para 80ºC, permanecendo por 20 

min nessa temperatura. As proteínas irão precipitar. Após, resfria-se a 35ºC e centrifuga-se, 

separando-se esse precipitado. A solução pode retornar ao tanque de hidrólise. Esse pré-

aquecimento a 80ºC também irá pasteurizar a solução, eliminando possíveis microrganismos 

patogênicos que possam ter contaminado o produto. 

A hidrólise da lactose pode ser feita em tanques com controle de temperatura. As 

iogurteiras utilizadas nos laticínios são um exemplo destes tanques. A Figura 17 mostra uma 

ilustração destes tanques. Adiciona-se a solução de lactose (chamada de LC), regula-se a 

temperatura para 37 ºC e é ligada a agitação. A enzima é adicionada na tampa superior na 

proporção de 1 mL para cada L de solução de lactose e deixa-se ocorrer a hidrólise pelo 

tempo de 4 h.   

 

Figura 17: Tanque (iogurteira) utilizada para a quebra da lactose 

Solução de 

Lactose (LC) 

Hidrólise Enzima Lactase 

Solução de 

Glicose e Galactose 

Evaporação Água 

Xarope 
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Fonte: http://serinox.com.br/wp-content/uploads/2010/11/iogurteira-263x300.jpg  

 

Após o tempo de hidrólise, a solução é bombeada para o evaporador, o qual opera de 

modo contínuo e faz a remoção da água na forma de vapor, concentrando e formando o 

xarope de glicose e galactose. A Figura 18 mostra uma ilustração de um evaporador utilizado 

para este fim.  

 

Figura 18: Ilustração de um evaporador utilizado para concentrar a solução e produção do xarope de glicose e 

galactose 

 

Fonte: http://wztaikang.en.made-in-china.com/product/bXzmdiZokvhA/China-Vacuum-

Evaporator-for-Condensate-Milk-Yogurt-and-Dairy-Product.html  

 

O acompanhamento para verificação do andamento do processo é realizado com o 

auxílio de um refratômetro. Este mede a concentração de sólidos solúveis (açúcares) no 

xarope. Sugere-se a concentração até um ponto final de 72-78%. A Figura 6 mostra um 

refratômetro de bolso que pode ser utilizado para este fim. A operação deve ser realizada sob 



24 

 

vácuo de 600 mm de mercúrio (0,21 atm de pressão) de modo que a temperatura não 

ultrapasse 75ºC, evitando o escurecimento do xarope. 

O produto final tem o aspecto do produto comercial xarope de milho (por exemplo, a 

marca Karo), conforme demonstra a Figura 19. 

 

Figura 19: Xaropes produzidos 

 

Fonte: Endres (2016) 

 

 

4 PRODUÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA DESLACTOSADA ADICIONADA 

DE PROTEÍNA DO SORO E DE XAROPE 

 

A bebida láctea, segundo a Instrução Normativa 16/2005, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o produto lácteo resultante da mistura do leite e soro 

de leite, podendo ser adicionados ou não produtos ou substâncias alimentícias como gordura 

vegetal, leites fermentados, e outros produtos lácteos. Entretanto, a base láctea dos produtos 

em questão deve representar pelo menos 51% da quantidade total de ingredientes do produto 

(BRASIL, 2005).  

Além disso, como as bebidas lácteas são consideradas produtos populares, 

observando-se grande consumo destas no mercado brasileiro e também por permitirem a 

adição de outros ingredientes. Um exemplo de aditivo desse tipo bebida consiste no soro de 

leite, que se torna uma excelente alternativa para o aproveitamento deste subproduto obtido 

do processo de produção de queijos.  

A bebida láctea fermentada possui um estado da arte de conhecimento público, sendo 

um produto adaptado da produção de iogurtes. Seu processo de produção é disponível em 
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bibliografias técnicas e acadêmicas como em BYLUND (1995). Em linhas gerais, o leite, que 

constitui a base láctea, é adicionado de outros ingredientes e submetido ao tratamento térmico 

adequado seguido da adição da cultura láctea com posterior fermentação. Geralmente, as 

etapas de produção envolvem: a) recepção do leite e soro de leite; b) Padronização do teor de 

gordura do leite; c) pasteurização do leite e do soro de leite; d) Mistura do leite, soro de leite e 

demais ingredientes adicionais (aroma ou polpa de frutas, açúcar e cultura láctea); e) 

Tratamento térmico da mistura; f) Adição da cultura láctea; g) Fermentação; g) Batimento 

para homogeneização do produto. Como a bebida láctea tradicional contém lactose, sendo que 

uma parcela da população possui intolerância a este açúcar e a ingestão de lactose para esses 

indivíduos pode causar sintomas como flatulências, dores abdominais, diarreia é constante o 

desenvolvimento em torno de processos para a obtenção de bebidas lácteas sem lactose. 

Comumente, a enzima Beta-galactosidade é adicionada antes da cultura láctea para que ocorra 

a hidrólise da lactose, permitindo a quebra deste açúcar. 

Conforme demonstra a Figura 20, é indicado na cor preta o processo tradicional que as 

empresas atualmente possuem para a fabricação de bebida láctea sem lactose e este pode ser 

adaptado à tecnologia, objeto da presente invenção. Tal fato é possível, a partir da aquisição 

dos equipamentos para realização de ultrafiltração/diafiltração e a empresa, se preferir, pode 

alternar a elaboração do seu produto tradicional com o produto diferenciado. Vale ainda 

ressaltar que as etapas de recepção do leite e do soro de leite, o desnate do soro e a 

padronização do teor de gordura permanecem as mesmas do processo atualmente utilizado e 

não há necessidade de modificação. Após a pasteurização, parte do soro é bombeado para a 

planta de ultrafiltração e nanofiltração e desta maneira iniciam-se as etapas inovadoras 

referentes ao processo de fabricação de bebida láctea, aqui proposto. 

As etapas de produção da bebida láctea adicionada de proteínas e de açúcares do soro 

de leite é apresentada na Figura 20. Na sequência são descritos os passos para sua produção. 

Neste procedimento, a partir do soro de leite, é possível obter quatro produtos: 

a) Bebida láctea tradicional (em preto); 

b) Bebida láctea enriquecida com proteínas do soro (em vermelho); 

c) Bebida láctea adicionada de xarope de açúcares obtidos do permeado de soro 

(em azul); 

d) Bebida láctea adicionada do xarope e das proteínas (em azul e vermelho). 

O processo sugerido pode utilizar a linha de produção de bebida láctea já existente nas 

empresas. Uma vez instaladas a Ultrafiltração e Nanofiltração, basta redirecionar esses 

produtos para a formulação. Optou-se por adicionar as proteínas na sua forma líquida, sem a 
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sua concentração e secagem, o que torna o produto mais caro. A pasteurização e desnate são 

realizados do mesmo modo que o processo tradicional, utilizando pasteurizadores de placas 

(75 ºC por 15 s) e desnatadeiras comerciais adquiridas para diferentes capacidades.   

A fermentação ocorre em tanques com controle de temperatura a 45ºC e sem agitação. 

Podem ser adicionadas culturas lácteas comerciais (em geral, compostas por Streptococcus 

tremophillus e Lactobacillus bulgaricus).  Após cerca de 4 h (quando o pH atingir 4,6) a 

bebida láctea é resfriada a 4ºC e feita a homogeneização da mistura (batimento) com o auxílio 

de um agitador instalado no tanque. Após é realizado o envase. Alternativamente, pode-se 

adicionar a enzima junto com os demais ingredientes, permitindo conduzir a hidrólise e a 

fermentação em conjunto. A fermentação consome lactose (produzindo ácido lático) e auxilia 

na redução da lactose do produto, e o pH abaixo de 4,6 desnatura a enzima, parando a 

hidrólise. O aroma pode ser retirado da formulação e adicionada polpa de frutas. 
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Figura 20: Fluxograma de produção da bebida láctea fermentada deslactosada adicionada de permeado 

hidrolisado da UF do soro e de proteínas do soro 
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A Tabela 2 mostra sugestões de formulações. A Formulação 1 acrescenta somente 

proteínas na bebida láctea (substituindo parte do soro de leite por proteínas). A Formulação 2 

acrescenta  somente o xarope (substituindo parcialmente a sacarose pelo xarope), enquanto 

que a Formulação 3 reaproveita o xarope e adiciona proteínas ao produto final. 

A solução de proteínas obtida do soro de leite (Figura 11) possui 6% de proteínas. 

Logo, se inserirmos 100 mL deste líquido na formulação da bebida láctea, teríamos um 

aumento da concentração de proteínas de ~2% para ~8%. Isso permite oferecer um produto 

diferenciado, podendo atingir preços de mercado relativamente superiores às bebidas lácteas 

tradicionais.  

 

Tabela 2: Sugestões de formulações para a produção da bebida láctea adicionada de proteína e/ou xarope de 

glicose/galactose 

Ingredientes Formulação padrão Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

Leite 3% gordura (g) 537,00 537,0 537,00 537,00 

Soro desnatado (g) 370,25 245,25 370,25 245,25 

Sacarose (g) 80,00 80,00 40,00 40 

Proteínas do soro (g) 0 100,00 0 100 

Xarope (g) 0 0 40,00 40 

Cultura láctea (g) 12,5 12,5 12,5 12,5 

Aroma (g) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Fonte: adaptado de Endres (2016) e Milani e Girardelli (2015) 

 

A Tabela 3 mostra a tabela nutricional e outras características físico-químicas da 

bebida láctea obtida com a formulação convencional e o produto adicionado de proteína do 

soro de leite. Destaca-se na Tabela 3 que, quando o soro é substituído pela proteína separada 

por ultrafiltração, os carboidratos (açúcares) são reduzidos e a concentração e proteínas é 

aumentada em 395%. 
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Tabela 3: Tabela nutricional para 100 g da bebida láctea padrão e da bebida láctea adicionada de proteína 

(Formulação 3) 

Constituinte  Bebida láctea convencional Bebida láctea adicionada de proteína do soro e xarope 

Proteína 2,1% 8,3% 

Extrato seco total 18,5% 18,1% 

Cinzas (sais minerais) 0,6% 0,7% 

Gorduras 1,7% 1,4% 

Fibras 0,0% 0,0% 

Carboidratos 14,1% 7,1% 

Valor calórico 76 kcal 71 kcal 

pH 4,45 4,50 

Densidade 1062 kg/m³ 1082 kg/m³ 

Viscosidade 60 cP 160 cP 

Fonte: adaptado de Endres (2016) e Milani e Girardelli (2015) 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise sensorial de aceitação da bebida láctea 

padrão (sem adição de xarope e proteína do soro) e a bebida adicionada somente de xarope. A 

Tabela 4 mostra que a Formulação 40 é o limite para a substituição do açúcar. Quando se 

substitui mais que 40% de açúcar pelo xarope há uma queda na aceitação dos consumidores é 

menor. 

Tabela 4: Testes afetivos, de aceitabilidade e de intenção de compra para as bebidas lácteas 

 
Letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente pelo Teste Tukey (P > 0,05). 
Os resultados expressam a média ± desvio padrão.  
Formulação 20: substituído 20% do açúcar pelo xarope; Formulação 40: substituído 40% do açúcar pelo xarope; 
Formulação 80: substituído 80% do açúcar pela sacarose.  

 

As notas atribuídas e os comentários dos avaliadores indicam que a textura não foi 

muito apreciada pelos julgadores. Alguns sugeriam que as bebidas deveriam ser mais 

viscosas, semelhantes ao iogurte. No entanto, a viscosidade característica das bebidas lácteas 

é baixa, tornando a bebida fluida e pronta para beber.  

Amostra Cor Odor Sabor Textura 
Avaliação 

Global 
Intenção de 

Compra 
Formulação 

Padrão 
7,58±1,17ab 7,8±1,13a 7,59±1,26a 7,01±1,47a 7,58±1,09ab 4,02±0,88ab 

Formulação 
20 

7,73±1,13a 7,77±1,18a 7,53±1,29a 7,14±1,32a 7,67±0,97a 4,12±0,85a 

Formulação 
40 

7,59±1,15ab 7,23±1,28b 6,92±1,55b 6,73±1,48a 7,21±1,19b 3,68±1,05b 

Formulação 
80 

7,24±1,49b 6,84±1,54b 5,47±1,73c 6,12±1,68b 6,27±1,43c 2,79±0,94c 
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O problema da textura foi melhorado quando foi elaborada a bebida láctea com adição 

de xarope e de proteína do soro. As avaliações sensoriais demonstraram que a formulação 

adicionada de xarope e de proteína apresentou boa aparência, sabor e preferência dos 

julgadores. Quando adicionada somente a proteína as amostras apresentaram coloração mais 

amarelada, pois a proteína do soro possui esta coloração. No entanto, a cor é um atributo 

facilmente revertido quando são adicionados polpas ou sabores de frutas (morango, ameixa, 

abacaxi e outros).  

A Figura 21 mostra a bebida láctea com sabor coco que foi produzida. 

Figura 21: Fotografia da bebida láctea com sabor de coco produzida com adição de xarope e de proteínas  

 

 

4.1 Custos de produção da bebida láctea 

 

Foi realizada uma estimativa de custos para o processamento de 10000 L/d de soro de 

leite. Este volume irá gerar 1200 L de concentrado proteico de soro com 6% de proteína e 440 

L de xarope de açúcares concentrado com 70º Brix. 
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Os custos de instalação de uma planta industrial de UF (para a produção do CPS) e NF 

(para o aproveitamento da lactose e produção do xarope) são estimados na Tabela 5. Para 

converter para custos mensais, os equipamentos foram depreciados em 10 anos.  

Quanto aos custos variáveis, os mesmo encontram-se também na Tabela 5. Estimou-se 

que 10 membranas de UF e 10 membranas de NF serão utilizadas com vida útil de 5 anos. O 

custo mensal com produtos químicos foi estimado em R$5000. Não foi inserido custo 

operacional, pois um funcionário poderia ser deslocado para operar o sistema. 

Foi desprezado o custo do soro de leite, pois o custo do leite é praticamente distribuído 

sobre o custo do queijo e o soro é um subproduto. 

Se inserirmos 100 mL de CPS líquido na formulação da bebida láctea, teríamos um 

aumento da concentração de proteínas de ~2% para ~9%. Do mesmo modo, o aumento de 

custos seria de apenas 5 centavos no litro de produto. 

Mesmo raciocínio pode ser visto para a adição do xarope na formulação. A princípio, 

seriam 40 g de xarope por litro de bebida, o que acrescentaria 14 centavos por litro de 

produto. Por comparação, se custo do açúcar for de R$2,80/kg. 40 g de sacarose custam cerca 

de 11 centavos, ou seja, um valor superior à adição do açúcar. Por outro lado, o custo de 

venda do xarope de glicose está na ordem de R$20,00/kg, o que compensaria a produção 

deste xarope para confeitarias, panificação, entre outras aplicações. 

Por essa análise, o custo da bebida láctea convencional está na ordem de R$4,00/L 

(quatro reais) e o custo da bebida láctea adicionada de proteínas e de xarope seria somente 

R$0,08 (oito centavos de real superior), o que compensaria por ser um produto premium. 
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Tabela 5: Custos para a separação da proteína e lactose do soro de leite 

Item Depreciação 

(ano) 

Investimento 

(R$) 

Depreciação 

mensal (R$) 

Custos de instalação   649200.00 8749,98 

1 Planta de ultrafiltração e nanofiltração 10 500000,00 4166,66 

2 Tanques  10 50000,00 416,66 

1 Evaporador 10 500000,00 4166,66 

Custos de manutenção     9323,00 

10 membranas de UF 5 90000,00 1500,00 

10 membranas de NF 5 90000,00 1500,00 

Produtos químicos para limpezas - - 5000,00 

Energia elétrica (10 HP), 12 h/d, 

R$0,5/kWh 

- - 1323,00 

TOTAL mensal     18072,98 

Produção mensal de CPS líquido      36000 L 

Custo do CPS (R$/L)     0,50 

Produção mensal de xarope   13200 L 

Custo com enzima (3200L/d*0,1%*R$300/L*30 d) 28800,00 

Custo do xarope (R$/L)   3,55 

 

 

5 FABRICAÇÃO DE COOKIES ADICIONADOS DE PROTEÍNA DO 

SORO DE LEITE 

Os cookies são produtos de panificação que estão se tornando populares de modo que 

seu sabor característico atrai novos consumidores. No entanto, sua formulação padrão (Tabela 

6) não proporciona uma alimentação balanceada e nutritiva.  Por outro lado, as proteínas do 

soro de leite apresentam alto valor biológico e possui diversas propriedades funcionais, como 

anti-inflamatória, antioxidante, entre outras. Logo, adicionar proteínas do soro à formulação 

de cookies pode ser uma excelente alternativa para melhorar a qualidade nutricional destes 

saborosos produtos. Além disso, foi adicionada aveia para fornecer fibras ao consumidor, 

apresentando o produto características diferenciadas. 
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Tabela 6: Formulação padrão de cookies 

Ingrediente  Quantidade (g) 

Farinha de trigo 225,5 

Açúcar refinado 130,0 

Sal 2,1 

Gordura vegetal 64,0 

Fermento químico 2,5 

Solução de dextrose 32,5 

Água 15,5 

 

A formulação foi proposta de modo a substituir parcialmente a farinha de trigo pela 

proteína do soro de leite. Por se tratar de biscoitos, a proteína deve ser adicionada na forma de 

pó. Há comercialmente produtos chamados WPC (concentrado proteico de soro, da língua 

inglesa) que podem ser adicionados. A Tabela 7 mostra a formulação indicada a partir de 1,0 

kg de farinha (rendendo 2,3 kg de cookies) e os custos com os ingredientes. Consideramos 

nos cálculos o preço da proteína do soro como R$100,00/kg. 

Tabela 7: Formulação de cookies enriquecidos de soro de leite 

INGREDIENTE QUANTIDADE CUSTO MÉDIO (R$) 

Farinha de trigo 1000 g 3,50 

Ovos 3 unidades 1,20 

Açúcar refinado 500 g 2,00 

Margarina (80% de lipídios – para uso 

em culinária) 
500 g 3,70 

Amido de milho (tipo Maizena) 250 g 4,00 

Aveia em flocos finos 200 g 2,00 

Concentrado proteico de soro de leite 150 g 15,00 

Gotas de chocolate ou frutas secas A gosto 1,00 (cada 100 g) 

Fermento químico (em pó, tipo Royal) 40 g 1,10 

Sal 2 g - 

Aroma de baunilha ou de limão A gosto 2,50 (frasco) 

 Custo Total (R$) 36,00 

Rendimento aproximado: 2,3 kg de biscoitos – aproximadamente 58 unidades de 40 g cada. 
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O procedimento é o seguinte: 

a) Inicialmente, deve-se misturar o sal, o açúcar refinado, a gordura, os ovos e o açúcar 

de baunilha até a formação de uma emulsão aerada (ponto de chantilly). Agitadores 

orbitais de padaria podem ser usados para essa mistura. 

b) Unir com a emulsão, a farinha de trigo (peneirada) e adicionar a ela o amido de milho, 

o concentrado proteico, e os flocos de aveia, sempre misturando lentamente para 

manter a aeração da massa. 

c) Bater a mistura em batedeira até a obtenção de uma massa lisa. 

d) Adicionar as gotas de chocolate e misturar. 

e) Colocar a massa formada em bico de confeiteiro e moldar os biscoitos (em formato de 

suspiro) em fôrma previamente untada com margarina. 

f) Assar em forno em temperatura média de 180 ºC até dourar. 

 

O forno onde os cookies são assados é um forno de padaria convencional a gás ou 

elétrico (Figura 22).  Logo, o proprietário não necessita fazer nenhum investimento para 

produzir os cookies.  

Figura 22: Forno de padaria utilizado para assar os cookies 

 

Fonte: http://www.pontoequipamentos.com.br/padaria/fornos-turbo/  
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A Tabela 7 mostra que a proteína do soro de leite constitui 41% do custo da 

formulação. O custo de 200 g de produto seria de R$3,16, enquanto o custo de um cookie 

convencional seria de R$1,82. No entanto, vale ressaltar que os cookies desenvolvidos 

possuem 65% mais proteínas. Além disso, as proteínas contidas na farinha não possuem todos 

os aminoácidos essenciais para o corpo humano, e por isso, a adição das proteínas do soro 

complementa nutricionalmente o produto.  

 

Tabela 8: Tabela nutricional (por 100 g de produto) e valor calórico de cookies com formulação padrão 

(sem adição de proteína do soro e aveia) e cookies formulados com a adição de proteína e aveia 

Constituinte  Cookie padrão Cookie enriquecido com proteína do soro e aveia 

Proteína 8,5% 14,1% 

Cinzas (sais minerais) 1,5% 1,7% 

Gorduras 16,9% 16,1% 

Fibras 0,1% 0,4% 

Carboidratos 65,2% 59,5% 

Umidade 7,8% 8,2% 

Valor calórico 445 kcal 441 kcal 

  

A Figura 23 mostra os cookies produzidos com diferentes formulações e a Figura 24 

mostra os cookies embalados e encaminhados para a análise sensorial. Na Figura 23 observa-

se que alguns cookies apresentaram coloração mais escura devido a reações de escurecimento 

devido à maior concentração de proteínas. 

 

Figura 23: Cookies produzidos com diferentes adições de proteína do soro de leite e aveia 

 

Fonte: Carli (2016) 
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Figura 24: Cookies produzidos e embalados 

 

Fonte: Carli (2016) 

A Tabela 9 apresenta a avaliação sensorial de aceitabilidade de três formulações de 

cookies. Essa tabela apresenta as notas (em uma escala e 1 a 9) médias atribuídas ao sabor, 

cor, odor, textura e nota global de três formulações de cookies. A formulação F2 possui mais 

aveia (34%) e pouca proteína do soro (4,4%), podendo ser utilizada como formulação padrão 

de cookies para o comparativo. Observa-se na Tabela que a formulação com 15% de proteína 

e 15% de aveia atingiu a maior nota global (7,92) quando comparada com as demais 

formulações. Além disso, a formulação “PC” também obteve as maiores notas dos parâmetros 

de textura e cor. 

É importante destacar que não há a necessidade da formulação “PC” possuir as 

maiores notas, mas sim que ela apresente escores semelhantes à formulação considerada 

padrão (F2), pois isto lhe confere as mesmas características sensoriais dos cookies atuais do 

mercado, mas com o destaque que possui maior concentração de proteínas e fibras. 

 

Tabela 9: Resultados da aceitação sensorial dos cookies enriquecidos com proteína do soro de leite e 

aveia 

Atributo sensorial F2 F8 PC Há diferença entre as amostras 

Cor 7,03 7,58 7,94 SIM 

Sabor 7,91 7,40 7,82 SIM 

Odor 7,65 7,43 7,58 NÃO 

Textura 7,48 7,22 7,86 SIM 

Nota global 7,65 7,43 7,92 SIM 

Notas médias com escala e 1 a 9 de 65 provadores  
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Fonte: Adaptado de Carli (2016) 

6 PRODUÇÃO DE MICROALGA A PARTIR DOS PERMEADOS DA 

ULTRAFILTRAÇÃO E DA NANOFILTRAÇÃO 

 

A segunda possibilidade para valoração do soro de leite envolve o uso da 

biotecnologia. O soro de leite, bem como a corrente de sais e lactose, pode ser utilizada em 

processos fermentativos de produção de bioprodutos com elevado valor agregado, Estes 

resíduos constituem-se matérias primas importantes para a composição de meios de cultivo 

em processos fermentativos, agregando valor a estes resíduos. Por outro lado, o uso destas 

matérias primas em substituição aos compostos comumente utilizados nos bioprocessos como 

meios de cultivo, pode contribuir para a diminuição dos custos de produção destes 

bioprodutos, tornando-os tecnologias mais aplicáveis. Os bioprodutos, por sua vez, por serem 

obtidos através de vias naturais, encontram aplicação mais bem aceita que aqueles similares 

obtidos através de processos de síntese química. 

Os dois produtos estudados neste trabalho foram a produção de microalga Spirulina e 

de biossurfactantes. 

A Spirulina platensis é uma microalga que pode ser obtida pelo cultivo em meio 

líquido em tanques de fermentação. Diferentes condições de cultivo influenciam na sua 

composição. Devido ao seu alto teor de proteínas (Tabela 10) esta microalga é largamente 

produzida como fonte de alimento. O uso da Spirulina como fonte de alimento para humanos 

e animais ocorre há pelo menos 700 anos (RICHMOND, 2004). A Tabela 10 apresenta a 

composição celular da microalga Spirulina platensis em base seca. Além destes componentes, 

também encontram-se vitaminas, minerais e pigmentos, como os carotenos, clorofila e 

ficocianina (SÁNCHEZ et al., 2003, citado em SALLA, 2016). 

 

Tabela 4: Composição celular da microalga Spirulina platensis em % de matéria seca 

Espécie 
Proteína 

(%) 
Carboidratos (%) Lipídeos (%) 

Ácidos nucleicos 

(%) 

Spirulina platensis 60 – 71 13-16 6-7 3-4 

Fonte: Adaptado de Azeredo (2012) 
O meio de produção convencional de microalga Spirulina platensis é o chamado meio 

Zarrouk, no qual são adicionados diversos sais necessários para que a microalga se 

desenvolva no meio. Ests sais constituem o principal custo de produção, e a ideia do trabalho 
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foi substituir estes sais pelo permeados da Ultrafiltração e Nanofiltração (os quais possuem 

esses sais em sua composição). Logo, reaproveita-se esses permeados e se reduz os custos de 

produção da microalga. O meio padrão de produção foi diluído 20%, e portanto, o custo de 

reagentes sofreu impacto direto de redução também. 

As etapas de produção de biomassa microalgal com o permeado da ultrafiltração soro 

de leite esta demostrado na Figura 25.  

 

Figura 25: Fluxograma geral da produção de biomassa microalgal 

 

 

OBS.: Procedimento para produção em tanques de 10 litros, com média de produção 

de 15 gramas de biomassa.  

 

1. Preparando o inóculo  

Preparar um inoculo em meio Zarrouk, e determinar a concentração do inóculo que 

será utilizado, em espectrofotômetro a um comprimento de onda de 670 nm, em média o 

inóculo deve ficar 20 dias até chegar a concentração desejada, para dar início aos cultivos 

(Figura 26).  

  

2. Cálculo do volume de inóculo  

Através da equação C1.V1 = C2.V2 estimar o volume de inoculo (V1) que será 

utilizado (C2 = 0,15 g/L; V2 = 10 L). 

 

3. Preparando do meio Zarrouk 20% para 10 litros 

Preparar o meio de cultivo com Zarrouk 20% para 10 L, segundo a Tabela 11. 
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Tabela 11: Composição do meio Zarrouk (20%) em 10 litros 

Composição meio Zarrouk (g/L) 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 33,6 

Fósfato de Potássio Dibásico (K2HPO4) 1 

 Sulfato Ferroso (FeSO4.7H2O) 0,02 

Nitrato de Sódio (NaNO3) 5 

Sulfato de Potássio (K2SO4) 2 

Cloreto de Sódio (NaCl) 2 

Sulfato de Magnésio (MgSO4.7H2O) 0,4 

Cloreto de Cálcio (CaCl2) 0,08 

Ácido Etilenodiamínotetra (EDTA) 0,16 

 

 

4. Tanques de cultivo 

Os tanques de cultivo são tanques em forma de elipse que funcionam como carrosséis. 

Pás são instaladas nos tanques e movimentam o líquido contendo a massa de microalgas. A 

Figura 27 mostra tanques em escala de bancada que foram utilizados para os testes e a Figura 

30 tanques de escala industrial de produção.  

Após a realização do início do cultivo, marcar o nível da coluna de água no tanque e 

preencher diariamente, deixando sempre no mesmo nível.  

 

5. Adição do permeado da ultrafiltração 

Quando a concentração de biomassa atingir 0,30 g/L, adicionar 250 ml 

(correspondendo a 2,5%) do permeado da ultrafiltração do soro de leite.  

 

6. Colheita da biomassa microalgal  

Quando a concentração de biomassa não apresentar mais crescimento é chegada a hora 

de encerrar o processo de cultivo. Em geral este tempo é cerca de 10 dias. É realizada então a 

separação da biomassa produzida, em centrifuga ou por meio de telas de filtração. A Figura 

28 apresenta a biomassa de Spirulina separada e disposta na estufa para a secagem. 
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7. Secagem da biomassa 

A secagem da biomassa pode ser feita em estufas com recirculação de ar (Figura 28). 

Utilizar temperatura de 40ºC a 50ºC por 24 h. Temperaturas superiores podem degradar o 

produto.  

A microalga seca é apresentada na Figura 29. É um material granular de coloração 

verde e possui alto teor de proteínas. Essa biomassa foi aprovada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) para alimentação humana em julho de 2008.  

 

 

Figura 26: Inóculo para início dos cultivos 

 

Figura 27: Mini Tanques 

 

  

Figura 28: Biomassa após colheita Figura 29: Biomassa seca 
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Figura 30: Sistemas de cultivo. A) Lagoas extensivas; B) Lagoas circulares; C) Raceway paddle wheel mixed 

open ponds 

 
Fonte: Azeredo (2012) 

 

6.1 Custos de produção de Spirulina em escala laboratorial 

A Tabela 12 apresenta a estimativa de custos para a composição do meio Zarrouk. 

Este volume de 10 L de meio rende 15 gramas de biomassa a cada 10 dias. Logo, por mês 

serão três bateladas, totalizando 45 g, e em 10 anos, seriam 5400 g. Este valor será levado o 

custo final que será dado em R$/g.  

Tabela 12: Valores gastos (R$) com reagentes para a composição do meio Zarrouk 20% 

Itens Valor por 

kg 

(g/L) 20% para 

10 L 

Valores em 

gramas 

Valor 

gasto 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 27,96 33,6 0,02796 0,9395 

Fósfato de Potássio Dibásico 

(K2HPO4) 

60,12 1 0,06012 0,0601 

 Sulfato Ferroso (FeSO47H2O) 23,12 0,02 0,02312 0,0005 

Nitrato de Sódio (NaNO3) 9,00 5 0,009 0,0450 

Sulfato de Potássio (K2SO4) 42,22 2 0,04222 0,0844 

Cloreto de Sódio (NaCl) 10,23 2 0,01023 0,0205 

Sulfato de Magnésio (MgSO4 

7H2O) 

3,00 0,4 0,03 0,0120 

Cloreto de Cálcio (CaCl2) 31,6 0,08 0,0316 0,0025 

Ácido Etilenodiamínotetra (EDTA) 67,16 0,16 0,06716 0,0107 

(a) (b) 

(c) 
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    Valor total  1,18 

A Tabela 13 apresenta os materiais e seus respectivos valores (R$) utilizados para a 

construção dos minis tanques, onde foram realizados os cultivos.  

 

Tabela 13: Valores (R$) gastos para a construção dos minis tanques 

Itens  Quantidade  Valor Unitário  Valor Total 

Fonte de Aliementação  2 134,00 268,00 

Kit controlador de velocidade  2 49,00 98,00 

Plug conectador para bateria  2 10,00 20,00 

Mini Tanques  4 460,00 1840,00 

Motor  2 227,00 454,00 

Controlador 1 43,90 43,90 

Valor total  2723,90 

 

A Tabela 14 mostra os valores dos equipamentos utilizados nas etapas dos cultivos 

desde a composição do meio até a secagem final da biomassa. 

 

Tabela 14: Valores (R$) dos equipamentos utilizados em diversas etapas dos cultivos 

Itens Quantidade  Valor 

pHmetro  1 1200,00 

Balança 1 2500,00 

Espectofotrometro  1 5000,00 

Estufa 1 10000,00 

Centrífuga 1 50000,00 

 Valor total 68700,00 

 

Cálculo da depreciação dos equipamentos:  

 

�$68700,00

10	����	 ×	
12	�
���

	= 	
�$572,50	

�ê�
 

Depreciação dos mini tanques:  

 

�$2723,90

10	����	 ×	
12	�
���

	=
	22,69	

�ê�
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Para 120 meses serão 360 bateladas, e cada batelada rende 15g de biomassa. 

 

572,50 + 22,69

360���������
	= 	

�$1,65

15	�
 

 

 

Cálculo do valor gasto para produzir uma grama de biomassa seca da microalga 

�$(1,65 + 1,18)

15	�	
	= 	

�$0,19

�
 

 

Os produtos comerciais contendo cápsulas de Spirulina custam cerca de R$0,20/g. 

Logo, nosso produto possui um valor competitivo e utiliza resíduos que não teriam um 

aproveitamento adequado. Além disso, conforme aumenta-se a escala de produção, os custos 

fixos diluem-se e o custo final do produto torna-se menor. 

 

 

7 PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES PARTIR DOS PERMEADOS 

DA ULTRAFILTRAÇÃO E DA NANOFILTRAÇÃO 

 

Alguns compostos produzidos por microrganismos apresentam ação detergente, ou 

seja, exibem propriedades surfactantes, emulsificante e tensoativa sobre a água e outros 

solventes. Esses compostos são denominados biossurfactantes, que consistem em peptídeos 

produzidos espontaneamente por microrganismos durante o crescimento celular (PINTO et 

al., 2009, apud MACHADO, 2015).  

Os biossurfactantes possuem propriedades físico-químicas similares às dos detergentes 

sintéticos (detergentes químicos), entretanto apresentam vantagens, como: são compostos 

biodegradáveis e menos  tóxicos  ao  meio  ambiente,  podem  ser  sintetizados  a  partir  de  

fontes  renováveis, o  que  os  faz  aceitáveis  sob  o  ponto  de  vista ambiental (KOSARIC, 

1992; DAS, MUKHERJEE, 2007; MULLIGAN, 2009, citados em DECESARO, 2016). 

Possuem aplicações nos áreas de petróleo, ambiental, farmacêutica, alimentícia, cosméticos, 

entre outros (MACHADO, 2015).  
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No entanto, uma grande limitação é o seu alto custo de produção. Utilizar o permeado 

da UF (que possui baixo valor comercial) para produção de biossurfactantes pode ser uma 

alternativa interessante de aproveitamento, pois o meio de cultivo dos microrganismos para a 

produção dos biossurfactantes constitui um dos custos elevados na produção destes 

compostos. Logo, além de utilizar os permeados da UF e NF para a produção de microalgas, 

outro aproveitamento biotecnológico do soro e leite reside na produção de bissurfactantes.  

Neste sentido, a utilização desses resíduos pode diminuir os custos de produção de 

biossurfactantes para níveis competitivos em relação aos similares obtidos por via 

petroquímica e, ao mesmo tempo, reduzir os problemas ambientais relativos ao descarte e aos 

custos do tratamento. 

Os biossurfactantes são produzidos por fermentação. Para a produção dos 

biossurfactantes microbianos foram utilizadas bactérias do gênero Bacillus pumilus e 

Pseudomonas aeruginosa. O Laboratório de Fermentações poderá fornecer os 

microrganismos em caso de interesse.  

 

7.1 Procedimento 

 

A descrição dos procedimentos para a produção de biossurfactantes segue as etapas da 

Figura 31.  

Figura 31: Fluxograma geral da produção de biossurfactantes. 

 

 

OBS.: Procedimento para uma fermentação (aproximadamente 1g de biossurfactante, 

equivalente a 41 erlenmeyers). 
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1. Preparo do inóculo de microrganismo 

O inóculo é preparado para facilitar o crescimento e adaptação do microrganismo ao 

meio de cultivo. Para tal, prepara-se um meio nutritivo que facilita e favorece os 

microrganismos a se crescerem no meio de cultura. O procedimento é descrito abaixo: 

a) Adicionar 5g/L de triptona, 2,5 g/L de extrato de levedura e 1 g/L de glicose 

(composição do meio PC) em 1 L de água destilada 

b) Autoclavar 50 mL do meio PC em erlenmeyers de 250 mL 

c) Adicionar 2 alçadas de colônias de microrganismos por erlenmeyer 

d) Incubar em agitador orbital por 48 h a 30 ºC (Figura 32) 

 

2. Pré-tratamento do soro de leite 

Um pré-tratamento do soro ou do permeado da UF se faz necessário pois a presença de 

proteínas prejudica a produção dos biossurfactantes. As proteínas são desestabilizadas por 

ação do pH combinado com calor. O procedimento é descrito abaixo. 

a) Ajustar o pH do soro de leite para 4,0 com HCl (1,0 mol/L) 

b) Realizar a ebulição do soro de leite por 10 min 

c) Resfriar o soro de leite 

d) Filtrar o soro de leite em algodão (Figura 33) ou tecido 

e) Ajustar o pH do sobrenadante para 7,0 com NaOH (1,0 mol/L) 

 

3. Preparo do meio de cultivo 

O meio de cultivo é preparado com soro de leite adicionado de alguns nutrientes. Óleo 

de soja é adicionado como indutor, levando o microrganismo a produzir os biossurfactantes. 

O procedimento é descrito a seguir: 

a) Adicionar 50 mL de soro de leite pré-tratado, em erlenmeyer de 250 mL 

b) Adicionar em cada erlenmeyer, 0,5 g de sulfato de amônio, 0,25 mL de solução de 

micronutrientes, (Br: 0,026 g/L, Cu: 0,05 g/L, Mn: 0,05 g/L e Zn: 0,07 g/L) e 1 mL de 

óleo de soja 

c) Autoclavar os erlenmeyers com o meio de cultivo (soro de leite e os suplementos) 

d) Aguardar resfriar os erlenmeyers. 
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4. Fermentação submersa 

A fermentação submersa pode ser realizada em tanques de fermentação. Nós 

apresentamos os procedimentos utilizando vidraria de laboratório (erlenmeyers) como tanques 

de fermentação.  

A tensão superficial do meio de cultivo é o parâmetro utilizado para acompanhar o 

andamento do processo. À medida que biossurfactantes são adicionados ao meio pelos 

microrganismos, a tensão superficial diminui e permite avaliar o andamento da fermentação. 

Isto é realizado em um equipamento chamado tensiômetro. 

 

a) Adicionar 2 mL do inóculo no meio de cultivo 

b) Depositar os erlenmeyers em agitador orbital a 30 °C durante 5 d (Figura 34) 

c) Retirar alíquotas no tempo 0 d, 2 d e 5 d para a determinação da tensão superficial 

 

5. Determinação da tensão superficial 

a) Centrifugar o meio de cultivo a 5000 rpm durante 20 min 

b) Calibrar o tensiômetro conforme orientação do fabricante 

c) Selecionar o método Du Nouy ring  

d) Colocar a mostra no recipiente 

e) Flambar o anel 

f) Medir a tensão superficial da amostra (Figura 35) 

 

6. Purificação do biossurfactante produzido 

Após cinco dias, o biossurfactante produzido está no meio líquido. As etapas de 

precipitação e liofilização constituem sua purificação de modo a se oferecer um produto 

comercial na forma sólida. A precipitação é realizada pela redução do pH com posterior 

centrifugação. Após, o produto é liofilizado.  

a) Centrifugar o meio de cultivo a 5000 rpm durante 20 min para remoção das células 

de microrganismos; separar o sobrenadante (Figura 36) 
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b) Ajustar o pH do meio livre de células a 2,0 com HCl (1,0 mol/L) 

c) Levar esse meio ao refrigerador e deixar durante 12 h a 4 °C  

d) Centrifugar o meio a 5000 rpm durante 10 min 

e) Separar o sobrenadante que conterá o biossurfactante 

f) Colocar esse líquido em placas de Petry 

g) Acondicionar as placas a -70 ºC em ultrafreezer 

h) Realizar a desidratação das amostras a frio sob vácuo, através de liofilização 

(Figura 37) 
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Figura 32: Inóculo do microrganismo Figura 33: Filtração do soro de leite em algodão 

  

Figura 34: Erlenmeyers no agitador orbital Figura 35: Determinação da tensão superficial 

 
 

Figura 36: Meio de cultivo centrifugado Figura 37: Biossurfactante liofilizado 
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7.2 Custos de produção do biossurfactante 

Estimamos os custos de produção do biossurfactante obtido em escala laboratorial. A 

Tabela 15 apresenta a estimativa de custos para a produção de 3 g de biossurfactantes 

(aproximadamente três fermentações, equivalente a 123 erlenmeyers). Desprezamos o custo 

do soro de leite. 

Tabela 25: Orçamento dos insumos utilizados para a produção de biossurfactantes 

Especificação Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

1. Reagentes 

Meio PC (ml) 900 0,20 180,00 

Óleo de soja (ml) 188 0,0033 0,70 

NaOH 1 mol/L (ml) 4000 0,0105 42,00 

Sulfato de amônio (g) 52 0,017 0,90 

Solução de micronutrientres (ml) 26 0,023 0,60 

HCl (ml) 4000 0,010 40,00 

Total 1 264,20 

2. Material Permanente 

Incubator orbital 1 13.000,00 13.000,00 

Autoclave 1 6.100,00  6.100,00 

pHmetro 1 1.200,00 1.200,00 

Tensiômetro 1 50.000,00 50.000,00 

Centrífuga 1 5.000,00 5.000,00 

Balança 1 2.500,00 2.500,00 

Vidrarias - - 1.000,00 

Ultrafreezer 1 60.000,00 60.000,00 

Refrigerador 1 1.100,00 1.100,00 

Liofilizador 1 40.000,00 40.000,00 

Total 2 179.900,00 

 

Os equipamentos foram depreciados em 10 anos. Logo, o valor anual do custo dos 

equipamentos é de R$17990,00.  

O tempo para produção e 3 g de biossurfactantes é 5 dias. Logo, sugere-se que seja 

realizada uma fermentação por semana. Logo, a produção anual será de 168 g de produto e os 

custos variáveis para 56 bateladas anuais serão de R$14795,20.  

 

Logo, somando-se custos fixos e variáveis e dividindo-se pela massa de produto, tem-

se o custo por grama de biossurfactante. 
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�$17990,00 + �$14795,20

168	�
=
�$	195,15

�
 

 

O custo da produção de 1 g de biossurfactante é R$195,15. No entanto, este valor é 

inferior ao encontrado em orçamentos de surfactina (biossurfactante comercial), conforme 

apresenta a Tabela 2. 

 

Tabela 16: Orçamentos de surfactina comercial. 

Fornecedor Quantidade Valor 

Fornecedor 1 10 mg US$ 192,00 

Fornecedor 2 10 mg R$ 1723,00 

Fornecedor 3 50 mg R$ 5940,00 

 

 

 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O soro de leite é um líquido nutritivo e com um grande potencial para aproveitamento. 

Esta cartilha apresentou algumas alternativas para valorizar este subproduto da indústria de 

laticínios, mostrando que é possível fracionar o soro de leite e produzir Concentrado Proteico 

de Soro (CPS), xarope de glicose/galactose, bebida láctea de baixa lactose e enriquecida com 

proteínas do soro, microalgas e biossurfactantes.  

Além de transformar esse subproduto em outros produtos, mostrou-se análises de 

modo que torna-se também viável e atrativo também do ponto de vista econômico. 
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