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RESUMO 

O sour cream é definido pela Food and Drug Administration (FDA) como um creme que resulta 

da acidificação, por bactérias produtoras de ácido lático, do creme de leite pasteurizado. Este 

trabalho teve como objetivo desenvolver um produto do tipo sour cream substituindo o 

ingrediente iogurte natural por uma bebida láctea fermentada à base soro de queijo muçarela, 

bem como caracterizar o produto final por análises físico-químicas e microbiológicas, além de 

conduzir uma análise de mercado e avaliar a aceitação sensorial do produto. Foram 

desenvolvidas quatro formulações do sour cream, sendo investigada a variação da concentração 

do ácido cítrico (5, 10,15 e 20%; m/m), com a finalidade de se obter um produto com 

características similares ao original. Ao final do processamento, os diferentes tratamentos foram 

avaliados quanto os valores de pH, acidez (g ácido lático/100g), umidade (%), extrato seco total 

(%), proteínas (%), lipídeos (%), parâmetros microbiológicos, aceitação sensorial e análise de 

mercado. Não houveram diferenças estatísticas entre as formulações estudadas para todas os 

atributos da análise sensorial. As análises físico-químicas apresentaram diferenças 

significativas, para os testes de pH, acidez titulável, umidade, lipídeos e extrato seco total. Na 

análise microbiológica, a amostra com concentração de 5% de ácido cítrico destacou-se por não 

apresentar desenvolvimento de bolores e leveduras. Esta resposta pode ser atribuída a diversos 

fatores, um deles relacionado às condições higiênico-sanitárias das matérias-primas. A análise 

de mercado revelou bons resultados com grande percentual de respostas afirmativas sobre a 

curiosidade em conhecer o produto e considerar o sour cream um produto inovador. O sour 

cream à base de soro de queijo muçarela apresenta-se como uma nova possibilidade tecnológica 

para a agroindústria laticinista, além de ser uma alternativa de ampliação da cadeia de 

subprodutos láticos. 

Palavras-chave: soro lácteo, inovação, creme azedo. 

  



ABSTRACT 

Sour cream is defined by the Food and Drug Administration (FDA) as a cream that results from 

the acidification, by bacteria producing lactic acid, of pasteurized milk cream. This work aimed 

to develop a product of the type sour cream replacing the ingredient natural yogurt with a milk 

drink fermented based on mozzarella cheese, as well as to characterize the final product by 

physical-chemical and microbiological analyzes, in addition to conducting a market analysis. 

and assess the sensory acceptance of the product. Four formulations of sour cream were 

developed, investigating the variation in the concentration of citric acid (5, 10, 15 and 20%; m 

/ m), in order to obtain a product with characteristics similar to the original. At the end of 

processing, the different treatments were evaluated for pH values, acidity (g lactic acid / 100g), 

humidity (%), total dry extract (%), proteins (%), lipids (%), microbiological parameters, 

sensory acceptance and market analysis. There were no statistical differences between the 

formulations studied for all attributes of sensory analysis. The physical-chemical analyzes 

showed significant differences, for the tests of pH, titratable acidity, humidity, lipids and total 

dry extract. In the microbiological analysis, the sample with a concentration of 5% citric acid 

stood out for not developing molds and yeasts. This answer can be attributed to several factors, 

one related to the hygienic-sanitary conditions of the raw materials. The market analysis 

revealed good results with a large percentage of affirmative answers about the curiosity to know 

the product and consider the sour cream an innovative product. Sour cream based on mozzarella 

cheese whey presents itself as a new technological possibility for the dairy industry, in addition 

to being an alternative to expand the chain of lactic by-products. 

Keywords: milk whey, innovation, sour cream. 
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1. INTRODUÇÃO 

As inovações tecnológicas são fatores de grande relevância para o desenvolvimento 

econômico e social das agroindústrias. Os países que investem em tecnologia, educação e 

ciência desfrutam da capacidade de inovar, garantindo, assim, vantagens competitivas diante 

de outras nações. O Brasil se mostrou competitivo internacionalmente na produção de diversas 

matérias-primas agropecuárias e o ato de inovar nesta cadeia possibilita o acesso ao diferencial, 

o que é de suma importância para se destacar no mercado (SOETE, 1981). 

Nas regiões semiáridas de Sergipe, a cadeia produtiva do leite tem grande destaque, com 

produção anual próxima aos 46.644 litros de leite, provenientes majoritariamente de 

agricultores do Alto Sertão Sergipano, região representada pela cidade de Nossa Senhora da 

Glória e por municípios circunvizinhos como Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha, 

Poço Redondo e Canindé do São Francisco (IBGE, 2018). 

Os grandes volumes de processamento diário de leite e seus derivados resultam na 

produção de resíduos da agroindústria laticinista, sendo o soro lácteo um dos principais 

subprodutos (REGHELIM; REGHIE, 2018). Nascimento (2016) reportou uma produção diária 

de soro no município de Nossa Senhora da Glória de 141.200 L/dia, sendo 88.600 L de soro 

doce e 52.600 L de soro ácido.  

No passado, o soro de leite não era utilizado na alimentação humana e apresentava como 

principal destino a alimentação animal. O conhecimento sobre sua composição e os avanços 

tecnológicos promoveram este coproduto e o levaram a ser visto como um ingrediente de grande 

valor para a indústria alimentícia e farmacêutica (OLIVEIRA, 2017). 

Definido como a porção aquosa liberada durante a coagulação do leite no decorrer da 

fabricação convencional de queijos, o soro é geralmente descartado como um efluente residual 

que pode gerar graves problemas ambientais associados ao seu alto teor de matéria orgânica. 

Desse modo, o seu reaproveitamento tem sido estudado e sugerido para melhorar e minimizar 

os impactos ambientais (MIZUBUTI, 1994). 

A integração do soro do leite na alimentação humana, além de trazer benefícios para a 

saúde, é uma fonte de renda extra aos produtores, agrega valor a produtos da cadeia produtiva 

e reduz os danos causados ao meio ambiente por não ser despejado inadequadamente no solo 

ou em cursos de água. Ressalta-se que o soro lácteo é aproximadamente 100 vezes mais 

poluente que o esgoto doméstico (SILVA, 2011). 
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As proteínas do soro possuem alto valor nutricional, relacionado ao teor elevado de 

aminoácidos essenciais, especialmente os de cadeia ramificada, tais como: leucina, isoleucina 

e valina, que estão relacionados com fatores de crescimento, reconstrução e reparação muscular. 

Apresenta também alta concentração de cálcio e de peptídeos bioativos benéficos à saúde 

humana reconhecidos pela literatura científica por seus efeitos hipotensivos, antioxidantes e 

hipocolesterolêmicos (HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006; RENHE, 2008; SOUSA et al., 

2012). 

Dentre as alternativas para utilização do soro, citam-se a fabricação de produtos como 

ricota, bebidas lácteas, soro em pó, bem como a concentração e fracionamento das proteínas 

com posterior secagem (CANCINO et al., 2006). Segundo Oliveira et al. (2017), outras 

aplicações incluem as indústrias de carnes, chocolates, aperitivos, bebidas, misturas secas, 

panificação e suplementos. 

Na era onde a inovação é um fator primordial para o desenvolvimento de qualquer 

empresa, o setor de alimentos lácteos está sempre se reinventando, pois cada vez mais os 

consumidores desejam consumir novos produtos que aliem a nutrição, o sabor e a segurança 

em um único alimento. 

Tendo em vista o potencial biotecnológico deste coproduto e, considerando a 

importância da inovação para os produtores do Alto Sertão Sergipano, este projeto propõe a 

elaboração de um produto do tipo sour cream trazendo em sua composição o soro de leite 

bovino proveniente da produção de queijo muçarela. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cadeia produtiva do leite  

De acordo com a FAO (2016), o leite é um alimento de importância essencial para a 

alimentação humana, sendo produzido em todo o mundo. Sua relevância pode ser observada no 

ambiente produtivo e econômico mundial, especialmente em países considerados em 

desenvolvimento, exercendo forte impacto social e financeiro nos sistemas de agricultura 

familiar. Em Carvalho (2019), diz que em 2018, a produção Brasileira de leite sob inspeção foi 

de 24,46 bilhões de litros de leite (IBGE, 2018). 

No Brasil, o leite é um dos seis produtos mais importantes da agropecuária, sendo 

fundamental no fornecimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população 

em todas as regiões do país (RIBEIRO et al., 2016).  

O censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), 

identificou 1,8 milhão de propriedades leiteiras no país. Os dados confirmam que a pecuária de 

leite está presente em aproximadamente 40% das propriedades rurais. Somente esse segmento 

da atividade leiteira gera 3,6 milhões de postos de trabalho permanentes (NETTO; GOMES, 

2010). 

O agronegócio do leite e seus derivados exerce um papel relevante no fornecimento de 

alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Esta é uma atividade importante 

para complementar a renda de pequenos produtores. O Nordeste vem se destacando desde a 

década de 2013, sendo a terceira região que mais cresceu com participação de aproximadamente 

70% na produção de leite e seus derivados, (TEXEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

Segundo Sautier (2000) e Cerdan et al. (2003), em Sergipe o processo de deslocamento 

da atividade leiteira ocorreu da mesma forma que os demais estados da região Nordeste. Até os 

anos 1950, as bacias leiteiras concentravam-se nas proximidades da capital e se deslocaram nos 

anos 1960 para o centro do estado até a região semiárida, caracterizada pela forte presença da 

agricultura familiar (SÁ et al., 2006). 

O município de Nossa Senhora da Glória teve destaque pela intensificação da atividade 

leiteira entre as décadas de 1980 e 1990, com atuação predominante de estabelecimentos 

familiares que utilizavam o leite para a produção de derivados tradicionais como o queijo de 

coalho e o requeijão de manteiga. Naquela época, o soro era considerado um subproduto e seu 

principal destino era a alimentação de outros animais, especialmente os suínos (MOTA; SÁ; 

SÁ, 2010). 
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O leite produzido no território do Alto Sertão Sergipano é processado de maneira 

industrial, artesanal e caseira. No município de Nossa Senhora da Glória são contabilizados 

atualmente 03 laticínios e 24 fabriquetas (SÁ et al., 2006). 

Apesar das fabriquetas usarem mão de obra contratada, prevalece a produção familiar, 

sendo o conhecimento da atividade queijeira que é repassado de geração para geração. 

Aproximadamente 46.6644 litros de leite IBGE (2018), são provenientes de agricultores de 

Nossa Senhora da Glória e de municípios circunvizinhos (Figura 1). São processados 

diariamente cerca de 70% do leite nos laticínios localizados em Nossa Senhora da Glória e 30% 

pelas fabriquetas regionais (SÁ et al., 2006). 

FIGURA 1. Mapa de Sergipe com destaque para a região do Alto Sertão Sergipano. 

 

Fonte: Atlas digital de recursos hídricos (SEMARH, 2013 Apud Rodrigues, 2015). 

2.2 Soro de leite 

O leite e seus derivados representam uma das principais fontes de proteína e cálcio na 

dieta da população brasileira, principalmente para classes de menor poder aquisitivo. As 

condições edafoclimáticas do Brasil permitem que a bovinocultura de leite seja desenvolvida 

em todo o seu extenso território, sendo adaptada às particularidades regionais, de forma 

atomizada e, predominantemente, por pequenos e médios produtores, (NOGUEIRA NETO; 

GOMES, 2010). 

O soro do leite é um subproduto resultante da produção de queijos pela fermentação do 

leite através de ação bacteriana ou ainda pela ação de agentes coagulantes, cujas proteínas 
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possuem elevado teor nutricional e tecnológico, atraindo o interesse da indústria alimentícia em 

seu aproveitamento como matéria-prima para fabricação de diversos produtos. Na produção de 

queijos, a obtenção de soro pode chegar de 80% a 90% do volume de leite utilizado (LUZ, 

2016). 

O soro contém aproximadamente 20% das proteínas solúveis do leite, assim como quase 

todo açúcar do leite (lactose), e cerca de 50% de todos os nutrientes existentes no leite 

(SOARES, 2008). Na Tabela 1 está descrita a composição centesimal do leite e do soro. 

TABELA 1. Composição centesimal do leite e do soro lácteo. 

Constituintes (g/100g) Leite Soro 

Sólidos totais 12,59 – 0,69 6,2 – 7,3 

Gordura 3,57 – 0,92 0,05 – 0,63 

Lactose 5,18 – 0.15 4,5 – 5,3 

Cinzas 0,53 – 0,08 0,37 – 0,95 

Proteínas 3,27 – 0,3 0,6 – 1,05 

Fonte: Adaptado de Smithers et al. (1996). 

 Vale ressaltar que, além das propriedades nutricionais, as proteínas do soro do leite são 

muito conhecidas pela versatilidade de suas propriedades funcionais e tecnológicas, sendo 

aplicadas como ingredientes em produtos alimentícios, especialmente por sua elevada 

solubilidade e capacidade de geleificação. Ultimamente, têm sido atribuídas às proteínas do 

soro propriedades funcionais fisiológicas, capazes de produzir um importante controle na 

modulação do metabolismo e nos mecanismos de defesa dos organismos animal e humano, 

(MICKE et al., 2002; ROSANELI et al., 2002 apud CAPITANI et al., 2005). Na Tabela 2 estão 

descritas as principais proteínas encontradas no soro. 

TABELA 2. Principais proteínas do soro do leite. 

Proteína Concentração (g/L) 

β-lactoglobilina 2,7 

Α-lactoalbumina 1,2 

Imunoglobulinas 0,65 

Soroalbumina 0,4 

Lactoferrina 0,1 

Lactoperoxidase 0,02 

Fonte: Adaptado de Wong et al. (1996); Cayot; Lorient (1997). 
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Segundo Lee (1996), as proteínas do soro de leite podem ser utilizadas em fórmulas 

infantis e enterais, na forma de proteína nativa ou pré-digeridas, auxiliando no ganho do peso 

de pacientes pós-cirúrgicos, geriátricos e imobilizados. Também são aplicadas em dietas de 

baixas calorias e na formulação de alimentos e bebidas saudáveis (CAPITANI et al., 2005). 

Estudos apontam que as proteínas encontradas no soro do leite possuem propriedades 

antioxidantes, anti-hipertensivas, anti-inflamatórias, antibacterianas e antivirais. Outro 

benefício do consumo do soro está associado à minimização da perda de massa muscular, sobre 

a saúde cardiovascular e óssea em adultos, conforme envelhecem (SGARBIERI, 2004). 

A composição do soro está sujeita a variações, de acordo com o método de separação 

da caseína, podendo-se obter o soro ácido e o soro doce. O soro doce e o ácido são produtos 

lácteos oriundos da coagulação do leite utilizado no processo da fabricação de queijo e produtos 

similares. Estes diferenciam-se pela forma de coagulação e valor de pH (BIASUTTI, 2006). 

Para o soro doce a coagulação ocorre principalmente por ação enzimática devendo 

apresentar pH entre 6,0 e 6,8. Já para a produção do soro ácido, a coagulação é proveniente da 

acidificação do leite, por isso este soro apresenta pH inferior a 6,0. Ambos podem ser 

apresentados na forma líquida, concentrada ou em pó (BRASIL, 2013). 

2.3 Sour cream 

O sour cream é definido pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA [21 

Código de Regulamentos Federais (CFR) 131.160] apud MEUNIER-GODDIK, 2012, como 

um creme que resulta da acidificação, por bactérias produtoras de ácido láctico, do creme de 

leite pasteurizado. O creme de leite contém pelo menos 18% de gordura de leite; tem uma acidez 

titulável de pelo menos 0,5%, calculada em termos de ácido lático.  

O sour cream é um produto tradicional da culinária mexicana e pode ser utilizado em 

diversos pratos, servido como acompanhamento para pratos quentes, como batatas assadas e 

burritos, podendo ser incorporado também em outros pratos como saladas e sanduíches 

(MEUNIER-GODDIK, 2012). 

No Brasil, o sour cream ainda não é industrializado, sendo conhecido apenas pela 

culinária caseira. Este cenário contribui para que a região do Alto Sertão Sergipano se destaque 

no pioneirismo de fabricação de um produto lácteo inovador, rico em nutrientes e com alta 

qualidade.  
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No mercado internacional existem cremes similares ao sour cream a exemplo do creme 

fraîche, que se diferencia do creme azedo pelo seu teor de gordura. O creme fraîche possui entre 

30% e 45% de gordura em sua composição e é usado frio em sobremesas, como frutas ou bolos, 

ou quente como base em molhos de creme que são comumente usados na culinária francesa 

(BARNES et al., 1991 apud MEUNIER-GODDIK, 2012). 

Diversos tipos de sour cream são encontrados em muitas regiões do mundo. Os produtos 

mudam em relação ao teor de gordura e à presença ou ausência de ingredientes não lácteos, 

(MEUNIER-GODDIK, 2012). De acordo com a tradição, o sabor do sour cream é bem 

caracterizado pelo gosto “azedo”, contudo a tendência para produtos lácteos selecionados é para 

um sabor mais suave, devido ao desagrado dos consumidores quanto a produtos fermentados 

muito azedos (BARNES et al., 1991; THOMPSON et al., 2007 apud MEUNIER-GODDIK, 

2012). 

Lindsay et al., (1967), descobriram que os compostos aromáticos importantes no sour 

cream incluem diacetil, ácido acético, acetaldeído e dimetilsulfureto. Todos estes compostos 

aromáticos estão associados ao metabolismo da cultura inicial heterofermentativa mesofílica 

(MEUNIER-GODDIK, 2012). 

O sour cream apresenta alta viscosidade, textura suave e livre de partículas. Com relação 

à aparência, deve possuir uma superfície lustrosa e homogênea. Nenhuma separação do soro 

deve ser visível no recipiente. Uma imagem ilustrativa do sour cream está apresentada na 

Figura 2 (COSTELLO, 2008 apud MEUNIER-GODDIK, 2012). 

FIGURA 2. Sour cream. 

 

Fonte: Portal receitaria.com.br (2015). 

Segundo Costello (2008), existem certas exigências sobre as características sensoriais 

do produto, sobretudo no que diz respeito à textura quando em contato com superfícies quentes. 

O sour cream deve conservar-se viscoso sem a separação do soro quando aquecido 

(MEUNIER-GODDIK, 2012). Ainda, as características do sabor tornam-se menos expressivas 
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quando misturadas com notas salgadas de alta intensidade, como aquelas encontradas na 

culinária mexicana (JONES, 2010 apud MEUNIER-GODDIK, 2012). 

O sour cream deve apresentar uma vida útil entre 25 e 45 dias. Quando armazenado sob 

refrigeração (abaixo de 10°C), o sour cream tem uma vida de prateleira aceitável de até 6 

semanas (WARREN, 1987 apud MEUNIER-GODDIK, 2012). Porém, o estudo realizado por 

Folkenberg e Skriver (2001) descreveu alterações das propriedades sensoriais do sour cream 

durante o armazenamento e, à medida que o tempo de armazenamento se aproximou dos 28 

dias, as características sensoriais já apresentavam mudanças, tais como odor azedo e sabor 

amargo, mesmo sendo armazenado na temperatura ideal de 4°C, sugerindo que a vida útil deste 

produto seja inferior a este período. 

Existem dois fatores que determinam o prazo de validade do sour cream: (i) a qualidade 

do leite cru; e (ii) as condições de pré-tratamento do leite. Quando utilizado um creme de alta 

qualidade, os fatores que podem interferir na vida de prateleira tendem a estar associados a 

defeitos de sabor ou crescimento superficial de bolores e leveduras. Ao usar estabilizadores 

apropriados, o corpo e a textura permanecem estáveis durante toda vida de prateleira 

(MEUNIER-GODDIK, 2012). 

2.4 Processamento do sour cream 

O processamento do sour cream tem diversas etapas, dentre elas a mistura, pré-

aquecimento, homogeneização, pasteurização, resfriamento, fermentação e armazenamento. 

Todas as etapas são de suma importância para a obtenção de um produto de qualidade. O 

processo inicia-se com a adição de leite e estabilizadores, e em sequência é realizado a mistura. 

Após a mistura o leite é submetido ao pré-aquecimento a 55°C e em seguida a homogeneização, 

seguida do tratamento térmico (pasteurização). Ao final da pasteurização é feito resfriamento a 

22°C e então é adicionado a cultura (fermento lácteo), a fermentação acontece em tanque no 

período de (12-16 h). Quando atingir o pH 4,6 é feito a quebra do coágulo e homogeneizado 

novamente, ao final, adiciona o produto na embalagem e armazena a 4°C (MEUNIER-

GODDIK, 2012). O diagrama de processo do sour cream está apresentado na Figura 3. 

Os ingredientes podem ser adicionados diretamente no leite padronizado, e misturado 

com auxílio de equipamentos. Outra alternativa é incorporar os ingredientes secos (cloreto de 

sódio, ácido cítrico) na porção de leite antes de padronizar o creme. A mistura é pré-aquecida 

e homogeneizada a 55°C sob pressão de 10 a 25 MPa previamente à pasteurização 

(KOSIKOWSKI et al., 1994 apud MEUNIER-GODDIK, 2012). 
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FIGURA 3. Diagrama simplificado do processamento do sour cream. 

 

Fonte: Adaptado de Meunier-Goddik (2012). 

 Os homogeneizadores de laticínios costumam ser de estágio duplo para impedir a 

formação de aglomerados na mistura. Contudo, na produção do creme de leite, a 

homogeneização de estágio único é preferida para aperfeiçoar o corpo do produto. 
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estabilizadores 
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Pré-aquecimento (55°C)

Homogeinização

(10-25MP)

Pasteurização 

(85°C /45s)

Refrigeração
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Incorporação da cultura 
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Fermentação no tanque 
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Quebra do coágulo

(pH 4,6)

Refrigeração 

(12°C)
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(5 a 10 MPA)

Embalagem

Armazenamento 

(4°C)
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Homogeneizar duas vezes pode criar textura, mas é ineficiente, pois, pode haver contaminação 

ao utilizar o homogeneizador de duplo estágio. No entanto, a homogeneização seguida pela 

passagem através de uma bomba de cisalhamento pode ser utilizada (MEUNIER-GODDIK, 

2012). 

Viscosidade adicional pode ser adquirida se o creme for homogeneizado após a 

pasteurização, ainda que esse processo aumente o potencial de contaminação, uma vez que é 

realizado após o tratamento térmico. A pasteurização é realizada sob temperaturas 

relativamente altas (85 a 90°C por 10 a 45 s), binômios eficientes para a destruição de 

patógenos. O tratamento térmico mais rigoroso reduz o risco de formação de sabores oxidados 

e rançosos durante o armazenamento e pode ajudar a melhorar a viscosidade do produto devido 

à desnaturação parcial das proteínas séricas (MEUNIER-GODDIK, 2012). 

O creme é resfriado (22 ± 1°C) e bombeado para o tanque de fermentação, e o fermento 

lácteo é adicionado. A etapa de mistura deve continuar até que a cultura e o creme sejam 

adequadamente misturados em um período máximo de 30 minutos. Neste ponto, a mistura é 

interrompida até a fermentação estar completa. O tanque de fermentação pode ser revestido 

para permitir um melhor controle de temperatura (OKUYAMA et al., 1994 apud (MEUNIER-

GODDIK, 2012). 

Temperaturas mais altas levam a uma fermentação mais rápida e resultam em um 

produto mais ácido, enquanto que temperaturas mais baixas de fermentação normalmente estão 

relacionadas a produtos menos ácidos e, consequentemente, mais aceitos do ponto de vista 

sensorial. A fermentação é desacelerada ou interrompida pela etapa de resfriamento, quando a 

acidez desejada (pH 4,5 ou acidez titulável na faixa de 0,7% a 0,8%) é atingida. Normalmente, 

o processo finaliza entre 14 e 18 h (CONTINENTAL CUSTOM INGREDIENTS, 2002). 

O coágulo é quebrado por agitação suave e o produto é resfriado em tanques de 

resfriamento (camisa dupla) ou bombeando o creme por um resfriador de placas especial. O 

creme deve ser resfriado a cerca de 10 ± 2°C, o que diminui a atividade de cultura inicial. Nesta 

etapa, o produto também pode ser passado através de uma tela de homogeneizador (tampão de 

suavização) ou por um tipo semelhante de restritor de fluxo para suavizar e melhorar a textura 

(CONTINENTAL CUSTOM INGREDIENTS, 2002). 

O resfriamento final a cerca de 4°C deve ocorrer lentamente na embalagem para permitir 

que o creme obtenha a viscosidade apropriada. É essencial que o creme não seja manipulado 

durante esta etapa de resfriamento. O processo acima pressupõe uma produção em larga escala, 
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todavia é possível produzir variações do sour cream em escalas menores (MEUNIER-

GODDIK, 2012). 

Existem processos alternativos que utilizam de outros ingredientes para a produção do 

sour cream, como, culinárias caseiras, que utilizam o iogurte como substituto leite. Neste 

trabalho a substituição do leite é dada por uma bebida láctea fermentada à base de soro de queijo 

muçarela. 

2.5 Sour cream à base de soro de leite 

O sour cream à base de soro lácteo é uma inovação no mercado nacional, uma vez que 

os produtos industrializados existentes em alguns países como México e Rússia utilizam o leite 

como matéria-prima principal. Neste estudo, o sour cream será reformulado, sendo o iogurte 

natural substituído por uma bebida láctea fermentada à base de soro de queijo muçarela. Neste 

sentido, além do benefício de reaproveitar um resíduo rico em diversos nutrientes, o produto 

terá um custo menor de produção.  

Soares et al. (2011) realizaram um estudo sobre o aproveitamento do soro do queijo para 

a elaboração de um iogurte probiótico e obtiveram resultados satisfatórios considerando que a 

inocuidade dos iogurtes desenvolvidos foi mantida durante a avaliação da vida de prateleira. 

Ainda, durante os 28 dias de investigação, não foram detectados microrganismos que 

configurassem uma situação de contaminação.  

Santos et al. (2006) desenvolveram uma bebida láctea fermentada a base de soro de 

queijo muçarela e polpa de umbu. Nesta proposta, foi utilizado o leite pasteurizado com teor de 

gordura de padronizado de 3% em quantidade suficiente para obter o mínimo de proteínas 

lácteas igual a 1,5% misturado ao soro de queijo a 20%, 30% ou 40%. Esta mistura foi 

fermentada com cultura termofílica para iogurte a 43°C até acidez de 0,7% em ácido lático. 

Foram adicionadas 12% de açúcar e 12% da polpa de umbu às misturas fermentadas. Todas as 

amostras apresentaram aceitação sensorial estatisticamente iguais a 0,05 de significância, 

porém a amostra com maior concentração de soro de queijo obteve a melhor nota, sendo esta 

considerada a melhor formulação do estudo. 

Menezes (2011) preparou uma bebida láctea fermentada probiótica com soro de queijo 

e polpa de cajá. Em seu estudo, a cultura probiótica, composta por fermento comercial 

adicionado a leite desnatado previamente pasteurizado, sendo incubada por um período de 4 

horas em estufa a 42°C. Para o preparo da bebida, o leite, o açúcar e o soro de queijo foram 
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homogeneizados e pasteurizados em banho maria por 30 min e a mistura foi resfriada a 40°C 

para a adição do inóculo. A fermentação ocorreu em estufa a 42°C por 4 a 5 horas. Após este 

período as amostras foram resfriadas a 4°C e adicionadas à polpa de cajá. 

Diante dos diferentes estudos apresentados, observa-se que o desenvolvimento de 

produtos utilizando o soro de queijo é bastante promissor, pois as bebidas contendo esse tipo 

de soro, em destaque as bebidas lácteas fermentadas, são uma realidade no mercado brasileiro, 

porque já representam 25% do mercado total de iogurtes no país (PFLANZER et al., 2010). 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um produto do tipo sour cream substituindo o iogurte natural por uma 

bebida láctea fermentada à base soro de leite. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Produzir uma bebida láctea fermentada à base de soro leite; 

 Incorporar a bebida na formulação do sour cream; 

 Caracterizar o produto final por análises físico-químicas e microbiológicas; 

 Conduzir uma análise de mercado com uso de questionário específico; 

 Avaliar a aceitação sensorial do produto. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi realizado em parceria entre a Universidade Federal de Sergipe 

(Campus Sertão e Campus São Cristóvão), e o Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de 

Sergipe (ITPS). No laboratório multidisciplinar da UFS foram realizadas as análises físico-

químicas e sensorial. As análises de determinação das proteínas e lipídeos foram conduzidas no 

ITPS e a caracterização microbiológica foi realizada no Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da UFS (Campus São Cristóvão). 

4.1 Aquisição das matérias-primas 

O soro em pó do queijo muçarela foi obtido por meio de doação de um laticínio 

localizado na região de Nossa Senhora da Glória/SE. Os demais ingredientes (leite, leite em pó, 

cloreto de sódio, ácido cítrico, goma xantana e creme de leite) foram adquiridos no comércio 

local de Nossa Senhora da Glória/SE. O fermento lácteo (marca Biorich) foi comprado no 

mercado local da cidade de Aracaju/SE. 

4.2 Elaboração de bebida láctea fermentada à base de soro lácteo 

As bebidas lácteas fermentadas foram produzidas a partir da mistura dos ingredientes 

descritos na Tabela 3, especificamente leite UHT integral com teor de gordura padronizado a 

3%, soro em pó de queijo muçarela e fermento lácteo. A Figura 4 apresenta a elaboração da 

bebida láctea fermentada dentro do processamento do sour cream. 

TABELA 3. Formulação geral de bebidas lácteas fermentadas. 

Formulação Teor (%) 

Soro em pó 50 

Leite UHT 40 

Leite em pó 0,07 

Fermento 10 

Primeiramente foi realizada a diluição do soro em pó em água potável. Para a realização 

da diluição foram utilizados um recipiente e uma colher. Ao final da diluição o soro foi 

submetido a pasteurização a 70°C por 5 minutos, para realização da pasteurização, foram 

utilizados os seguintes equipamentos: panela de alumínio, fogão a gás e um termômetro digital 

(Intercon). Em seguida, o soro foi resfriado em banho maria até atingir 45°C. Posteriormente, 

prosseguiu-se com a diluição do leite em pó (10%), no leite fluido, que foram adicionados ao 
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soro e a mistura foi então submetida ao tratamento térmico a 80°C por 10 minutos, a 

temperatura foi aferida com o termômetro digital (Intercon). 

Após o tratamento térmico, a mistura foi submetida ao resfriamento em banho maria até 

atingir 45°C. Ao atingir a temperatura de 45°C, foi adicionado o fermento lácteo (g/100g) e a 

mistura foi homogeneizada manualmente, sendo então encubada em incubadora BOD 

(Limatec) a 42°C até atingir o pH 4,6, o período de fermentação foi de 6 horas. Este pH foi 

determinado considerando as características sensoriais e de conservação do produto. Quando a 

bebida atingiu o pH desejado, foi retirada da incubadora e em seguida foi realizada a quebra do 

coágulo com auxílio de uma colher, para obter uma bebida mais homogênea. Posteriormente, 

iniciou-se a elaboração do sour cream. Todo os procedimentos foram realizados no laboratório 

multidisciplinar da UFS (Campus Sertão).  

4.3 Processamento do sour cream 

O processamento do sour cream é um processo simples, mas que exige muito cuidado. 

Este processo teve como base o estudo de Meunier-Goddik (2012), mas sofreu algumas 

alterações em sua formulação, uma vez que foi conduzido de maneia caseira e com alterações 

em sua composição. 

Para produção do sour cream, foram realizadas duas etapas de produção, onde a 

primeira foi produzir uma bebida láctea a base de soro de queijo muçarela e a segunda foi a 

produção do sour cream.  

Após o desenvolvimento da bebida, inicia-se o processamento do sour cream, o qual 

consiste na utilização da bebida láctea fermentada e adição dos demais ingredientes, sendo eles 

o ácido cítrico, o cloreto de sódio e o creme de leite. Realiza-se então uma homogeneização por 

3 min e adiciona-se a goma xantana aos poucos, enquanto o creme é homogeneizado com o 

auxílio de um mixer ou de uma batedeira. Ao final da homogeneização, é realizado o envase do 

produto, utilizando-se embalagens polipropileno, seguido de armazenamento a frio em 

temperatura de 6 ± 1°C. A Figura 4 apresenta o diagrama de processo do sour cream. 
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FIGURA 4. Diagrama de processo de sour cream a base de soro de queijo muçarela. 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2009). 

4.4 Planejamento experimental 

O sour cream foi elaborado a partir da mistura dos ingredientes mencionados na Tabela 

4. Foram desenvolvidas 04 formulações, onde a concentração do ácido cítrico foi a variável de 

estudo (5%, 10%, 15% e 20%), a fim de alcançar características similares ao produto original, 

especialmente no quesito sabor azedo. A utilização da goma xantana é justificada por sua ação 

estabilizante, além de prover consistência ao produto, enquanto que o cloreto de sódio tem como 

função adicionar notas de sabor mais salgado, sendo este adicionado em pequenas 

concentrações. 

TABELA 4. Planejamento experimental inteiramente casualizado proposto para a formulação 

do sour cream. 

Formulação Tratamento A Tratamento B Tratamento C Tratamento D 

Bebida láctea 50% 50% 50% 50% 

Cloreto de sódio 1% 1% 1% 1% 

Ácido cítrico 5% 10% 15% 20% 

Creme de leite 40% 40% 40% 40% 

Goma xantana 1% 1% 1% 1% 

Diluição (Soro 
em pó +água 

potável)

Pasteurização 
70°C/5min

Resfriamento 
42°C

Leite fluido + 
leite em pó

Pasteurização 
80°C / 10 min

Resfriamento 
42°C

Inoculação do 
fermento

Incubação 42°C 
até pH 4,6

Quebra do 
coagulo e 

resfriamento

Sour Cream Bebida lactéa

Ácido cítrico

Cloreto de sódio

Creme de leite 

Homogeinização 
(Mixer)

Goma xantana

Mistura (mixer) 

Envase e 
Refrigeração
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 À bebida láctea, foram adicionados os ingredientes cloreto de sódio, ácido cítrico e 

creme de leite. O ácido cítrico foi o único ingrediente incorporado em concentrações diferentes, 

como o objetivo de avaliar o seu impacto sobre o sabor azedo característico do produto de 

acordo com as formulações propostas no planejamento experimental. A mistura foi 

homogeneizada com o auxílio de uma batedeira (modelo Philco Prime, Philco). A goma xantana 

foi então adicionada e a mistura foi novamente homogeneizada com o uso da batedeira. Os 

produtos foram acondicionados em embalagens de polipropileno e estocados sob refrigeração. 

A Figura 5 apresenta o sour cream pronto antes da refrigeração. 

FIGURA 5. Aspecto do sour cream. 

 

Fonte: Acervo do(a) autor(a) (2020). 

4.5 Caracterização físico-química 

Para a caracterização físico-química foram realizadas as análises de determinação de 

acidez titulável, pH, umidade, extrato seco total, proteínas e lipídeos. 

A análise de acidez titulável foi realizada tanto na bebida láctea quanto no sour cream, 

sendo medida por titulação com solução de hidróxido de sódio 0,96 N, utilizando fenolftaleína 

como agente indicador. 10g de cada amostra foram diluídas em 50 mL de água destilada e a 

solução foi submetida à análise (Figura 6), conforme método reportado pelo Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 1985). 
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FIGURA 6. Análise de acidez titulável do sour cream. 

 

Fonte: Acervo do(a) autor(a) (2020). 

A determinação do pH foi realizada através de pHmetro digital (modelo pH 250, 

PoliControl). As análises foram realizadas em triplicata, seguindo-se a metodologia descrita 

pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985). Na Figura 7 está ilustrada uma foto do pHmetro digital 

utilizado para as análises de pH. 

FIGURA 7. pHmetro digital. 

 

Fonte: Acervo do(a) autor(a) (2020). 

 Para a determinação da umidade, foi utilizada a metodologia descrita por IAL (2008). 

Resumidamente, as amostras foram secas em estufa (modelo SL-100, Huanghua Faithful 

Instrument Co., WHL-25AB, China) a 105°C. Os cadinhos de alumínio foram inicialmente 

colocados na estufa por 30 minutos a 105ºC. Após esse tempo, os cadinhos foram esfriados em 

dessecador. Posteriormente, realizou-se a pesagem de 3g de cada amostra nas cápsulas 

previamente identificadas, que foram acondicionadas na estufa a 105°C por 24 h. 

Após as 24 h, retiraram-se as cápsulas que foram resfriadas em dessecador por 1 h e 30 

min para então ser realizada a pesagem das amostras em massa seca (IAL, 2008). A Figura 8 
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apresenta a foto da estufa utilizada para a análise da umidade realizada no sour cream. O cálculo 

de umidade pelo método gravimétrico está descrito na Equação 1. 

 

% Umidade= perda de peso*100/peso da amostra úmida 

   

FIGURA 8. Estufa SL-100. 

 

Fonte: Acervo do(a) autor(a) (2020). 

 Na determinação de extrato seco total (EST), utilizou-se o método gravimétrico 

reportado por IAL (2008). Foram pesados 3 gramas de cada amostra em cadinhos de porcelana, 

os quais foram aquecidos em estufa a 105ºC por 24 h até obtenção de peso constante. O cálculo 

para a determinação da porcentagem de EST foi realizado de acordo com a Equação 2. 

 

EST (%) = 100 – Umidade (%) 

 

Na condução da análise de lipídeos, foi utilizado um aparelho extrator do tipo Soxhlet, 

com bateria de aquecimento e sistema de refrigeração de bolas. Pesaram-se de 2 a 5 g da amostra 

em cartucho específico para Soxhlet. O cartucho foi transferido para o extrator Soxhlet, e 

acoplaram-se os balões que foram tarados a 105°C. O solvente éter etílico P.A. foi adicionado 

ao extrator e, em seguida, este foi acoplado a um sistema de refrigeração de bolas e submetido 

ao aquecimento em chapa elétrica. 

A extração teve duração de oito horas. Ao final, foi realizada a retirada do cartucho e 

destilou-se o éter e transferiu o resíduo. O balão com resíduo foi extraído para a estufa a 105°C, 

e manteve-se por cerca de uma hora, após esse procedimento o balão foi transferido para o 

dessecador com sílica em gel até atingir a temperatura ambiente e em seguida foi realizado a 

pesagem, as operações de aquecimento por 30 min e resfriamento foram 

(Eq. 1) 

(Eq. 2) 

(Eq. 3) 
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realizadas até atingir o peso constante (máximo de 2h) (IAL, 2005). O cálculo para 

quantificação dos lipídios totais está apresentando na Equação 3. 

100 × N = Lipídeos × P 

 

Onde: 

N = nº de gramas de lipídios e P = nº de gramas da amostra. 

 Para quantificação das proteínas, foi aplicado o método de micro-Kjedahl, dividido em 

três etapas: digestão, destilação e titulação. Os reagentes utilizados foram o ácido sulfúrico, 

mistura catalítica, solução de ácido bórico solução de hidróxido de sódio. Pesou-se, em uma 

balança analítica, 0,5 g da amostra e transferiu-se para o tubo de Kjedahl. Em seguida, 

adicionaram-se cerca de 2,5 g da mistura catalítica e 7 mL de ácido sulfúrico P.A (BRASIL, 

1991). 

 O tudo foi aquecido em um bloco digestor a 120°C por 30 min. Após a digestão, foi 

acoplado ao destilador um Erlenmeyer contendo 20 mL de solução de ácido bórico a 4% (m/v) 

com 4 gotas de solução indicador misto. O tubo de Kjedahl foi adaptado ao destilador, sendo 

adicionada uma solução de hidróxido de sódio a 50% (m/v) até que a mesma se tornasse negra 

(cerca de 20 mL). Finalmente, a etapa de destilação consistiu em recolher o volume necessário 

para a completa destilação da amônia (75 mL, aproximadamente). Após a destilação, ocorreu a 

titulação do borato de amônio com uma solução de ácido sulfúrico (0,1 N) até a viragem do 

indicador. Para determinação do nitrogênio total, usou-se a Equação 4 (BRASIL,1991). 

 

% Nitrogênio Total= (V × N × f ×100) / m  

 

Onde: 

V = volume da solução de ácido sulfúrico 0,1 N gasto na titulação após a correção do branco, 

em mL;  

N = normalidade teórica da solução de ácido sulfúrico 0,1 N; 

f = fator de correção da solução de ácido sulfúrico 0,1 N; 

m = massa da amostra, em gramas. 

Para obtenção do teor de proteínas, foi aplicado o “fator de conversão Kjeldahl” 

(Equação 5). 

(Eq. 4) 
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% proteínas = % nitrogênio total × F  

Onde: 

F = fator de conversão da relação nitrogênio/proteína, F = 6,38. 

4.6 Análise microbiológica 

Para a realização da análise de bolores e leveduras no sour cream, preparou-se a 

quantidade necessária de ágar batata dextrose e esterilizou-se em autoclave a 121°C durante 

15min. O meio de cultura foi aquecido a 45°C para acidificação com ácido tartárico a 10% até 

atingir o pH 4,0. Distribui-se o meio da cultura em placas de Petri já esterilizadas e efetuou-se 

a diluição seriada adequada da amostra. De cada diluição do sour cream, transferiu-se 0,1 ml 

para a superfície das placas de ágar batata dextrose, sendo a amostra espalhada com a alça de 

Drigalski. A incubação das placas foi realizada a uma temperatura de 25°C sem inversão no 

período de 3 a 5 dias. Após o período de incubação foram selecionadas as placas contendo de 

25 a 250 colônias. O número de colônias de fungos foi determinado por grama ou mL de 

alimento e os resultados foram expressos em UFC/g da amostra. 

4.7 Análise sensorial 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Sergipe e o processo de aprovação encontra-se em andamento. As quatro formulações do 

sour cream foram submetidas ao teste de aceitação sensorial no Laboratório Multidisciplinar 

da Universidade Federal de Sergipe (Campus Sertão). O teste foi conduzido com um painel de 

60 provadores não treinados, formado por discentes, docentes e técnicos da UFS. As amostras 

foram servidas aos provadores em temperatura refrigerada (4 ± 1ºC), codificados com três 

dígitos e distribuídas aleatoriamente em quatro blocos. Água foi servida para a limpeza do 

palato. 

Foram analisados os atributos aroma, sabor, textura, cor e impressão global, utilizando-

se uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 representou “gostei muitíssimo” e 1, 

“desgostei muitíssimo”. Calculou-se também o índice de aceitabilidade (IA) para cada atributo 

avaliado, sendo consideradas aceitas as formulações que apresentaram IA igual ou superior a 

70% (BASTOS et al., 2014). A Figura 9 destaca um dos momentos da realização da análise 

sensorial. O termo de compromisso e a ficha do teste de aceitação estão apresentados nos 

Anexos 1 e 2. 

(Eq. 5) 
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Para intenção de compra, dados foram tratados e analisados criticamente, quanto a sua 

cor, aroma, sabor, textura e impressão global, e submetidos aos testes estatísticos com a Análise 

de Variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de significância de 5% utilizando o programa 

estatístico SISVAR (versão 5.7). 

FIGURA 9. Análise de aceitação sensorial do sour cream. 

 

Fonte: Acervo do(a) autor(a) (2020). 

4.8 Análise Estatística  

Os resultados das análises físico-químicas, microbiológica e sensorial foram analisados 

através de Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de significância de 5% 

utilizando o programa estatístico SISVAR (versão 5.7). 

4.9 Análise de mercado 

A análise de mercado consistiu no desenvolvimento e aplicação de um questionário na 

plataforma digital Google Forms sobre o sour cream, desde o conhecimento da existência do 

produto até a intenção de compra do mesmo. Também foram abordadas questões sobre a 

inovação do produto e valor que o consumidor pagaria para obtê-lo. O questionário foi 

divulgado pelo aplicativo “WhatsApp®” para pessoas de diferentes idades e gêneros, com uma 

meta de atingir 100 respostas para a garantia de resultados mais concretos. O modelo do 

questionário aplicado está apresentado no Anexo 3. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Caracterização físico-química 

 Os resultados das análises físico-química realizadas nas 04 formulações propostas para 

o sour cream estão descritos na Tabela 5. 

TABELA 5. Análise físico-química de sour cream1. 

Parâmetros Formulação A Formulação B Formulação C Formulação D 

pH 4,14a ± 0,07 3,95b ± 0,12 3,79c ± 0,13 3,68c ± 0,14 

Acidez titulável2 1,13b ± 0,22 1,29b ± 0,30 1,60a ± 0,30 1,36ab ± 0,27 

EST (%) 16,38c ± 1,30 18,42a ± 1,04 17,90ab ± 0,74 17,33bc ± 0,51 

Umidade (%) 83,24a ± 1,30 81,58b ± 1,04 82,10ab ± 0,74 82,66ab ± 0,51 

Lipídeos (g/100g) 9,49a ± 0,05 8,90a ± 0,19 7,0b ± 0,37 7,01b ± 0,17 

Proteínas(g/100g) 3,07a ± 0,01 3,98a ± 0,67 3,43a ± 0,41 3,56a ± 0,16 

1 Médias seguidas pela mesma letra em cada linha não diferem entre si a p≤0,05 pelo teste de Tukey. 2 % de ácido 

lático. FA 5%, FB 10%, FC 15% e FD 20% de ácido cítrico. 

Os resultados das análises físico-químicas demostram que, para as formulações 

propostas, houve diferença significativa (p ≤ 0,05) para as análises de pH, acidez titulável, 

umidade, extrato seco total e lipídeos, enquanto que, para a variável teor de proteínas, não houve 

diferença significativa ao nível de 5% de significância. 

Com relação ao pH as amostras C e D foram estatisticamente semelhantes entre si e 

diferiram das amostras A e B, enquanto as formulações A e B diferiram entre si (p≤0,05), sendo 

a amostra A a que apresentou maior (4,14) quando comparada com as demais formulações. 

Meunier-Goddik (2012) afirma que o pH ideal para o sour cream é de 4,5. Em estudos como o 

de Shepard et al. (2013), os valores de pH para o sour cream variaram entre 3,81 a 4,83. Estes 

resultados corroboram com os encontrados neste estudo. O pH reduzido das formulações B, C 

e D é justificado pelas maiores concentrações do ácido cítrico, uma vez que, quando adicionado 

a produtos ácidos, este acidulante reduz a capacidade tamponante do produto. Desse modo, a 

formulação A (5 % de ácido cítrico) não teve uma redução tão pronunciada do pH quanto as 

outras formulações. 

Os valores de acidez total titulável variaram entre 1,13 a 1,60 (% de ácido lático) sendo 

que a amostra C (1,60) apresentou o maior teor, e diferiu estatisticamente das amostras A e B a 

um nível de 5% de significância pelo Teste de Tukey. A amostra D foi estatisticamente 

semelhante às formulações A, B e C. 
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Segundo Meunier-Goddik (2012), o valor de ácido lático ideal para o sour cream deve 

estar entre 0,7% e 0,8% quando o produto passa de 14 a 18 h na etapa de fermentação. O tempo 

utilizado nesse trabalho na etapa de fermentação foi de apenas 6 horas, o que certamente 

influenciou nos valores do desejado para o sour cream a base do soro de leite. Conforme 

Shepard et al. (2013), os valores de acidez do sour cream expressa em ácido lático variaram 

entre 0,05 e 0,17 g/100g. 

Os valores de EST (extrato seco total) variaram de 16,38 a 18,42 %, havendo diferença 

estatística para teste de Tukey (p ≤ 0,05). Ao observar o teor de umidade e EST (extrato seco 

total), as amostras C e D foram estatisticamente semelhantes à amostra A a um nível de 5% de 

significância, enquanto que, a amostra B diferiu da formulação A, mas foi estatisticamente 

semelhante às amostras C e D. 

A amostra A apresentou o maior teor de umidade (83,24 %) e a amostra B apresentou o 

maior valor de extrato seco total (18,42 %), os resultados apresentam-se dentro do padrão de 

acordo com dados de estudos de produtos semelhantes. Na literatura não foram encontradas 

referências com análises de caracterização de umidade e de extrato seco total para produtos do 

tipo sour cream, no entanto foi possível comparar com produtos semelhantes. Gerdhart et al. 

(2013), em seu trabalho sobre características físico-químicas e sensoriais de bebidas lácteas 

fermentadas utilizando soro de queijo ricota, apresentaram dados semelhantes para a umidade 

que variaram de 79,76 a 82,86 %. Quando comparado ao creme de ricota desenvolvido por 

Souza (2014), que variaram os valores de umidade (68,13 a 76,83 %) e EST (23,17 a 32,97 %), 

os resultados reportados neste estudo foram superiores. 

Para a análise de lipídeos, houve diferença significativa entre as amostras a um nível de 

5 % de significância, sendo que as amostras A e B diferiram das amostras C e D. Uma maior 

concentração de lipídeos foi observada nas amostras A e B (9,49 e 8,90 g/100g, 

respectivamente), sendo as amostras que possuem menor concentração de ácido cítrico. Visto 

que houve uma variação da amostra A para a D, onde a concentração e ácido cítrico variou de 

5% a 20% nestas amostras, respectivamente. 

Com relação ao teor de proteínas, todas as amostras foram estatisticamente iguais, com 

respostas variando entre 3,07 a 3,98 g/100g. Não foi possível encontrar dados na literatura sobre 

o teor de proteínas em sour cream, no entanto foi possível comparar com dados de bebida láctea 

fermentada que é relativamente semelhante ao creme, os resultados encontram-se dentro do 

padrão quando comparados com outros estudos semelhantes a este. Gerhardt et al. (2013), em 

seu trabalho sobre características físico-químicas e sensoriais de bebidas lácteas fermentadas 
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utilizando o soro de ricota e colágeno hidrolisado, encontraram valores de proteínas que 

variaram entre 2,99 e 4,44 g/100g, enquanto que Almeida et al. (2001) realizaram um trabalho 

de elaboração de bebida láctea fermentada à base de soro de queijo minas frescal e reportaram 

teores de proteínas entre 1,94 e 2,08 g/100g. 

5.2 Caracterização microbiológica  

Os resultados da análise microbiológica realizada no sour cream estão descritas na 

Tabela 6. Em sequência estão apresentadas nas Figuras 10 a 13 os resultados da análise de 

bolores e leveduras. 

TABELA 6. Médias da análise de bolores e leveduras. 

Formulações Bolores e leveduras 

A < 100 UFC/g 

B 5,6 x 103 UFC/g 

C 9,9 x 104 UFC/g 

D 2,0 x 105 UFC/g 

** UFC - Unidade Formadora de Colônia.   

FIGURA 10. Bolores e leveduras (Form. A).  FIGURA 11. Bolores e leveduras (Form. B). 

 

FIGURA 12. Bolores e leveduras (Form. C).    FIGURA 13. Bolores e leveduras (Form. D). 
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Os valores obtidos para bolores e leveduras variam de 2,0 x 105 a 9,9 x 104  UFC/g entre 

as formulações B, C e D, já a formulação A obteve o melhor resultado com ˂100 UFC/ g. As 

formulações com presença de bolores e leveduras foram um indicativo de práticas sanitárias 

insatisfatórias na fabricação ou na embalagem do produto. Outro ponto a ser observado é o 

período de shelf life, uma vez que as amostras passaram 28 dias armazenadas para então serem 

analisadas. Vale ressaltar que a formulação A não teve presença de bolores e leveduras. 

A RDC n° 12/2001 da ANVISA menciona que alimentos para imunosuprimidos e 

imunocomprometidos, excluídos os que serão consumidos após adição de líquidos, com 

emprego de calor devem apresentar valor de bolores e leveduras de 5x101 UFC/g, no presente 

estudo o índice de contaminação ultrapassou o limite, exigido pela ANVISA (BRASIL, 2001). 

Segundo Gava et al. (2008), os bolores e leveduras optam por temperaturas ambientes, 

na faixa de 20ºC a 30ºC, para se desenvolverem. No entanto, grande número de bolores e 

diversas espécies de levedura proliferam-se em temperaturas de refrigeração, o que explica a 

importância da inocuidade, quanto a estes microrganismos, na conservação dos alimentos. 

De acordo com a Instrução Normativa N° 60, de 23 de dezembro de 2019, a legislação 

para manteigas, gorduras lácteas, cremes de leite pasteurizado, misturas de manteiga com 

margarina, tem padrão de 5x104 UFC/g (BRASIL, 2019). Francelino et al. (2017), em seu 

trabalho sobre qualidade microbiológica de manteiga extra, obtiveram valores de bolores e 

leveduras que variaram entre 1,0 x 102 a 8,37x104 UFC/g. 

Diante os resultados obtidos, o que mais influenciou o desenvolvimento microbiano, foi 

o tempo de estocagem, dentre fatores como temperatura, incidência de luz, pois as amostras 

foram armazenadas em embalagens de polipropileno transparente. Assim como, as práticas 

higiênico-sanitária se tratando das embalagens, uma vez que, uma das amostras não apresentou 

nenhuma contaminação. O ácido cítrico não influenciou, mesmo sendo um fator determinante 

para o crescimento microbiano, ficou claro através dos resultados, a sua influência sobre o pH, 

porém a formulação com menor pH foi a única que não apresentou contaminação. 

5.3 Análise sensorial  

Na Tabela 7 constam os atributos e suas respectivas médias gerais obtidas neste estudo. 

De acordo com os resultados observados na análise sensorial, não foi possível constatar 

diferença significativa para os atributos cor, aroma, sabor, textura e impressão global ao 
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comparar as quatro formulações, entretanto observa-se que o tratamento com maior 

concentração de ácido cítrico obteve melhores resultados em todos os atributos. 

TABELA 7. Médias dos atributos da análise sensorial do sour cream. 

Formulações Cor Aroma Sabor Textura Impressão global 

A 6,86a±1,38 5,88a±1,51 5,56a±1,97 5,86a±1,96 5,83a±1,76 

B 6,51a± 1,58 6,25a±1,46 5,76a±1,93 5,96a±1,90 5,96a±1,62 

C 6,81a ± 1,52 6,25a±1,39 6,0a±1,88 6,23a±1,93 6,10a±1,78 

D 7,10a ±1,26 6,25a±1,45 6,11a±1,97 6,58a±1,72 6,43a±1,66 

** Médias seguidas pela mesma letra em cada coluna não diferem estatisticamente entre si a p ≤ 0,05 pelo Teste 
de Tukey. 

A amostra D (formulação contendo 20% de ácido cítrico) obteve os maiores conceitos 

nos atributos cor (7,10), sabor (6,11), textura (6,58) e impressão global (6,43). Para o atributo 

aroma, somente a amostra A (5% de ácido cítrico) apresentou média inferior as demais (5,88), 

no entanto, estatisticamente não houve diferença a p ≤ 0,05. 

Na Tabela 8 estão descritas as médias dos índices de aceitabilidade para os diferentes 

atributos e formulações do sour cream. 

TABELA 8. Médias dos índices de aceitabilidade da análise sensorial do sour cream. 

Formulações Cor Aroma Sabor Textura Impressão global 

A 76% 65% 62% 65% 65% 

B 72% 69% 64% 66% 66% 

C 85% 78% 75% 78% 76% 

D 79% 69% 68% 73% 71% 

 Shepard et al (2013) realizaram uma análise sensorial de aceitação de sour cream e 

obtiveram médias semelhantes que as reportadas na Tabela 7, sendo que para o atributo cor, a 

média obtida foi 7,5; para impressão global, 5,5; para o sabor, 5,3; enquanto que, para a textura 

foi obtida um valor de 6,7. Na Figura 14, é apresentado a distribuição de frequência de intenção 

de compra para as diferentes formulações para o sour cream produzido com soro de queijo 

muçarela. 
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FIGURA 14. Gráfico de intenção de compra do sour cream à base de soro de queijo muçarela. 

 

 Em relação à intenção de compra, as amostras D (20% de ácido cítrico) e A (5% de 

ácido cítrico) apresentaram maior intenção de compra (“certamente compraria”), com índices 

de 23,0 % e 21,66 % do índice percentual de intenção de compra, respectivamente (Figura 14). 

Quanto ao quesito “possivelmente compraria”, as amostras C (15% de ácido cítrico), B (10% 

de ácido cítrico), D (20% de ácido cítrico) e A (5% de ácido cítrico) apresentaram valores de 

22,0 %, 20,0 % e 18,3 %, respectivamente. Para “talvez comprasse/talvez não comprasse”, as 

amostras B, C e D apresentaram maiores valores em relação à amostra A, com valores de 33%, 

30% e 30%, enquanto a amostra A apresentou índice de 21,6%. 

Para o item “certamente não compraria”, as amostras C e D também se destacaram 

quando comparadas com as amostras A e B. Finalmente, para o quesito “certamente não 

compraria”, as amostras A e C apresentaram maiores valores, com médias de 18,3% e 12,0%, 

respectivamente enquanto as amostras B e D apresentaram valores menores com 7,0% e 2,0%, 

respectivamente.  

É possível observar que a amostra D, apresenta os resultados mais positivos para os 

itens, “certamente compraria, possivelmente compraria e talvez compraria” e para o item “ 

certamente não compraria”, a amostra D ficou com a menor porcentagem. Desta forma, nota-

se que a amostra com a melhor intenção de compra é a amostra D que contém 20% de ácido 

cítrico.  

Shepard et al. (2013) reportaram um resultado de 3,09% para a intenção de compra 

referente ao item “certamente compraria” do sour cream desenvolvido em seu estudo. Tal 

comportamento é justificado por este ser um produto que os provadores não possuem o hábito 

de consumir e, consequentemente, desconhecerem os seus reais atributos. Nesse sentido, 

sugere-se que novas investigações possam ser conduzidas como o sour cream à base de soro 
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lácteo empregando-se uma equipe treinada a fim de elencar julgamentos mais precisos e 

consistentes quanto à avaliação sensorial deste alimento.  

5.4 Análise de mercado 

A análise de mercado foi realizada por meio de um questionário o qual propôs trazer 

novos conhecimentos saber o consumo do sour cream e derivados lácteos, assim também como 

intenção de compra e valor que as pessoas pagariam por este produto, foi realizada com pessoas 

de faixas etária entre 15 a 60 anos, com maior predominância em pessoas com idade entre 20 a 

25 anos totalizando 48,5% dos entrevistados, idades entre 25 a 30 anos com 26,8% e 15% são 

pessoas com idades entre 15 e 20 anos, 71,6% dos resultados são de pessoas do sexo feminino 

e 28,4% do sexo masculino, a análise de mercado foi realizada com indivíduos de diferentes 

estados, dentre eles, Sergipe, São Paulo, Paraíba e Pará. Outros atributos também foram 

mencionados na análise, como salário, estado civil e com quantas pessoas convive na 

residência. Os gráficos apresentados nas Figuras 15 a 23 são referentes os resultados obtidos 

com total de 104 respostas, na análise de mercado. 

 

FIGURA 15. Pessoas que consomem derivados lácteos. 
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FIGURA 16. Pessoas que já ouviram falar do sour cream. 

 

 

FIGURA 17. Formas de consumo do sour cream. 

 

A Figura 15 condiz com a quantidade de pessoas que consomem derivados lácteos, e 

94,1% dos entrevistados consomem derivados lácteos, enquanto 3,9% não consomem derivados 

lácteos e 2% consomem esporadicamente. Já na Figura 16 apresenta os resultados que já 

ouviram falar em sour crem e os resultados mostram que 82% dos entrevistados não possuíam 

conhecimento deste produto, enquanto 18% já ouviram falar do produto. A Figura 17, diz sobre 

as formas de consumo e a origem do produto, e os resultados obtidos mostram que 87% das 

pessoas não conheciam a origem e a maneira a qual pode ser consumido o sour cream, enquanto 

que 13% das pessoas responderam que já sabiam destas informações. 
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FIGURA 18. Hábito de consumo do sour cream. 

 

 

FIGURA 19. Frequência de consumo de sour cream. 

 

 

Quando se trata do hábito de consumo do sour cream, a Figura 18 apresenta resultados 

onde 99% das pessoas que responderam ao questionário nunca consumiram o creme e somente 

1% alega já ter consumido. Em se tratando da frequência de consumo do produto, a Figura 19 

demonstra que 97% das pessoas nunca consumiram o produto, 2% consumiriam mensalmente 

e 1% consumiria semanalmente. 
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FIGURA 20. Pessoas com curiosidade em conhecer o sour cream. 

 

 

FIGURA 21. Pessoas consideram o sour cream um produto inovador. 

 

 

A Figura 20 mostra o quanto as pessoas teriam curiosidades em consumir o sour cream, 

e 89% ficaram curiosos para provar o produto, enquanto 11% não demonstraram curiosidade 

em consumir o produto. O quanto o sour cream é considerado um produto inovador, de acordo 

com os resultados apresentados na Figura 21, 83% das pessoas consideram o sour crem como 

um produto inovador, enquanto 17% não tem essa visão sobre o produto. 
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FIGURA 22. Fator que influenciaria a comprar o produto. 

 

 

FIGURA 23. Quanto estaria disposto a pagar pelo produto. 

 

 

Na análise de mercado foi mencionado também o que influenciaria as pessoas a 

comprarem este produto e, como aponta os resultados da Figura 22, os atributos preço, 

praticidade no preparo, sabor e inovação foram aqueles com melhores índices, onde 9% das 

pessoas comprariam o produto pelo preço, 3% pela praticidade de preparo, 46% pelo sabor e 

38% pela inovação. Os outros 4% ficaram distribuídos em curiosidades e qualidade do produto. 

 Quanto o cliente está disposto a pagar por esse produto, como apresentado na Figura 23, 

50% das pessoas estariam dispostas a pagar entre R$ 3,00 e 5,00; 29% estariam dispostas a 

pagar entre R$ 5,00 a 7,00; 16% das pessoas pagariam o valor de R$ 0,00 a 3,00 e 5% das 

pessoas pagariam de R$ 7,00 a 10,00. 
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6. CONCLUSÕES 

 O soro de queijo muçarela mostrou-se um ingrediente viável para a produção da bebida 

láctea fermentada, que foi utilizada como ingrediente para o desenvolvimento do sour cream. 

O sour cream apresentou características similares ao produto original e despertou aos 

entrevistados e provadores. Esta proposta tecnológica se torna uma excelente alternativa para o 

reaproveitamento do soro, além de ser caracterizada como uma inovação na cadeia produtiva 

de subprodutos do leite. De acordo com outros estudos, o produto apresentou características 

dentro do previsto, destacando-se a formulação de 20% de ácido cítrico para a avaliação 

sensorial e para a caracterização físico química e microbiológica a formulação de 5% de ácido 

cítrico apresentando os melhores resultados. Os resultados obtidos para a condução da análise 

de mercado foram satisfatórios e revelaram que os entrevistados não tinham conhecimentos 

anteriores sobre o sour cream, e ficaram curiosos em consumir, bem como classificaram como 

um produto inovador. 
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ANEXO 1. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS DO SERTÃO 

NÚCLEO DE GRADUAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, __________________________________________________________, autorizo 

a (Universidade Federal de Sergipe), por intermédio da professora Dr. Lília Calheiros de 

Oliveira Barretto, a desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 

1-Título da pesquisa: DESENVOLVIMENTO DE SOUR CREAM.  

2-Objetivos Primários e secundários: Elaborar Sour cream utilizando soro de queijo muçarela 

e avaliar as características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. 

3-Descrição de procedimentos: Serão oferecidas a você amostras de Sour Cream. Será 

solicitado que você as prove, marcando nas fichas a sua resposta com relação às características 

sensoriais (sabor, odor, etc.) do produto oferecido. Para a avaliação sensorial das formulações, 

será realizado um teste de aceitação com uma escala hedônica de nove pontos (variando de 

desgostei extremamente a gostei extremamente). O número total da amostragem serão 60 

provadores selecionados ao acaso de ambos os sexos, com idade variando entre 18 e 60 anos o 

que representa o mercado alvo. As amostras serão apresentadas em biscoito de água e sal postos 

em guardanapos brancos, codificados e aleatorizados, em cabines individuais sob luz branca. 

Entre cada amostra será oferecido um copo de água mineral à temperatura ambiente utilizado 

como o branco entre as amostras. Aos provadores será dada a opção de acrescentar comentários 

livres nas fichas de avaliação de cada formulação. A análise sensorial será realizada da seguinte 

forma:  
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4-Desconfortos e riscos esperados: Fica claro que você não é obrigado a participar do projeto. 

No caso de recusa você não terá nenhum tipo de prejuízo. A qualquer momento da pesquisa 

você é livre para retirar-se da mesma. No caso de aceite, fica claro que os produtos oferecidos 

são seguros e de boa qualidade, não havendo prejuízos ou riscos a sua saúde (a não ser, MUITO 

RARAMENTE, algum desconforto do estômago em função dos ingredientes normais da 

formulação), assim como pode ocorrer durante o consumo de leite integral. Caso você seja 

intolerante à lactose ou alérgico às proteínas do leite o produto pode causar danos à sua saúde, 

portanto não participe do estudo. Não haverá benefício financeiro pela sua participação e 

nenhum custo para você. Você não terá benefícios diretos, entretanto, ajudará a comunidade 

científica na construção do conhecimento sobre as características sensoriais (sabor, odor, etc.) 

de um novo produto. Além disso, a ingestão do Sour Cream não trará benefício imediato para 

você, mas contribuirá para o lançamento de um novo produto no mercado.  

Os dados obtidos com esta pesquisa serão publicados em revistas científicas reconhecidas. Os 

seus dados serão analisados em conjunto com os de outros participantes, assim, não aparecerão 

informações que possam lhe identificar, sendo mantido o sigilo de sua identidade. Fui 

devidamente informado dos riscos acima descritos e de qualquer risco não descrito, não 

previsível, porém que possa ocorrer em decorrência da pesquisa será de inteira responsabilidade 

dos pesquisadores. 

5-Benefícios esperados: Estimular o ganho de massa muscular, especialmente em pessoas que 

praticam atividade física regularmente e em idosos; 

6-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os 

pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas 

obtidas durante a realização do estudo. 

7-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao 

voluntário.  

8-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atende à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

9-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e 

sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de 
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consentimento para que os resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e 

publicações.  

10-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim 

não fica prevista indenização, caso se faça necessário.  

11-Os participantes receberão uma cópia deste Termo assinada por todos os envolvidos 

(participantes e pesquisadores). 

12-Dados do pesquisador responsável 

Nome: Lília Calheiros de Oliveira Barretto 

Endereço profissional/telefone/e-mail:Avenida Beira Mar, 1370, Edifício Maison Saint 

Laurent,49020-010; profaliliabarretto@gmail.com 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida 

quanto aos seus direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe. 

CEP/UFS, Av. Marechal Rondon, s / n - Jd. Rosa Elze, São Cristóvão - SE, 49100-000 

Nossa Senhora da Gloria, _____de _____de 202_. 

 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

Lília Calheiros de Oliveira Barretto  n° siape 2320589 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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ANEXO 2. Ficha teste de aceitação do sour cream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha teste de aceitação do Sour Cream 
 

Nome: ___________________________________________ data: ___/___/___ Gênero/Sexo:          
Idade: 
 
Por favor, avalie de forma global quatro amostras codificadas de Sour cream e use a escala abaixo para 
indicar o quanto você gostou ou desgostou da amostra: 
 
                                                    Amostra        Cor            Aroma        Sabor        Textura     Impressão 
Global 
9- Gostei muitíssimo                   _______       _______    _______     _______     _______      _______    
8- Gostei muito                                
7- Gostei moderadamente          _______       _______    _______     _______     _______      _______ 
6- Gostei ligeiramente  
5- Nem gostei / nem desgostei   _______       _______    _______     _______    _______       _______ 
4- Desgostei ligeiramente 
3- Desgostei moderadamente    _______       _______     _______     _______    _______      _______ 
2- Desgostei muito 
1- Desgostei muitíssimo 
Se você encontrasse este produto no mercado, você: 
 

                                                                               Amostra                 Valor 
( 5 ) Certamente compraria                                           _______              _______ 
( 4 ) Provavelmente compraria                                           
( 3 ) Talvez comprasse / talvez não comprasse            _______               _______   
( 2 ) Provavelmente não compraria                             
( 1 ) Certamente não compraria                                    _______               _______ 
                                                                                          
                                                                                      _______                _______ 

 
Obrigada pela sua participação!  
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ANEXO 3. Questionário utilizada para a análise de mercado. 

 


