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RESUMO: O leite é uma importante matéria prima utilizada na produção de alimentos, podendo-se destacar os queijos. A
fabricação de queijo gera soro de leite na forma de subproduto abundante que, muitas vezes, é descartado sem tratamento,
gerando poluição. Esta pode ser reduzida pelo reaproveitamento do soro na elaboração de novos produtos. Este trabalho
tem como objetivo quantificar a produção e estimar o descarte e o aproveitamento do soro de leite bovino, oriundo do
processo da indústria laticinista Miraleite no Triângulo Mineiro, nos anos de 2008, 2009 e 2010. O estudo foi realizado em
um laticínio gerador de soro de leite. As coletas dos dados foram realizada através de um acompanhamento mensal a partir
do mês de janeiro de 2008 e finalizando em dezembro de 2010. Foi coletada a quantidade de leite processado neste período
e estimada a produção de queijo tipo muçarela e a quantidade de soro de leite descartado, considerando o rendimento
médio de 1 Kg de queijo para cada 10 litros de leite utilizado. O aumento da produção de queijo tipo muçarela no ano de
2009 e 2010 elevou a produção de soro de leite. A produção crescente e o aproveitamento constante do soro de leite
incrementaram a quantidade do soro descartado.
PALAVRAS CHAVE: Laticínios; Muçarela; Queijo.

PRODUCTION OF THE SERUM OF BOVINE MILK OF THE INDÚSTRIA LATICINISTA
IN THE MINING TRIANGLE
ABSTRACT: he milk is an important matter excels used in the production of foods, could stand out the cheeses. The
cheese production generates serum of milk in the form of abundant by-product that, a lot of times, it is discarded without
treatment, generating pollution. This can be reduced for the reaproveitamento of the serum in the elaboration of new
products. This work has as objective quantifies the production and to esteem the discard and the use of the serum of bovine
milk, originating from of the process of the industry laticinista Miraleite in the Mining Triangle, in the years of 2008, 2009
and 2010. The study was accomplished in a generating dairy product of serum of milk. The collections of the data were
accomplished through a monthly attendance starting from the month of January of 2008 and concluding in December of
2010. The amount of milk was collected processed in this period and dear the production of cheese type muçarela and the
amount of serum of discarded milk, considering the average yield of 1 Kg of cheese for each 10 liters of used milk. The
increase in production of cheese type muçarela in the year of 2009 and 2010 elevated the production of serum of milk. The
growing production and the constant use of the serum of milk increased the amount of the discarded serum.
KEY WORDS: Dairy products; Muçarela; Cheese.
INTRODUÇÃO
A degradação ambiental tem, de modo geral,
gerada preocupações. A consciência dos problemas
ambientais é um ponto importante a respeito do
crescimento tecnológico e da qualidade de vida. O
ambiente tem sido considerado uma dimensão do
desenvolvimento e deve ser internalizado em todos os
níveis de decisão (BRAILE; CAVALCANTI, 1993;
MATTOS; FILHO, 1999).
São inúmeras as atividades industriais que
contribuem para a degradação ambiental, destacando o
setor de alimentos por usar grande quantidade de água e
maior geração de efluentes por unidade produzida

(RAMJEAWON, 2000), sendo o setor laticinista uma das
principais indústrias geradoras de efluentes.
O leite bovino é uma secreção das glândulas
mamárias, sua composição contém aproximadamente 3,9%
de gordura, 3,3% de proteínas, 5,0% de lactose e 0,7% de
minerais (PONCHIO; GOMESOMES; PAZ, 2005). O
Brasil é um dos maiores produtores de leite mundial
situando-se em quinto lugar (RURAL CENTRO, 2011).
Assim, o país se destaca como grande consumidor de
produtos derivados do leite, sendo o queijo um produto de
grande apreciação nacional. Da produção de queijo é
obtido o soro um dos principais subprodutos gerados
durante sua etapa de industrialização. Sua constituição
básica é 93,6% de água, 0,55% de proteínas, lactose e
minerais. Considerando que para a produção de queijos são
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9 Kg de soro para Kg de massa de queijo (ROOBBINS et
al., 1996).
O soro de leite é uma porção aquosa que se separa
do coágulo durante a fabricação convencional do queijo e
consiste em cerca de 85 a 90% do volume de soro de leite
usado do volume de leite utilizado para a transformação
em queijo e 55% dos nutrientes contidos no leite
(KOSIKOWSKI, 1979). As proteínas do soro estão em
torno de 20% do total de proteínas contidas no leite sendo
50% de β- lactoglobulina e 25% de α lactoalbumina, esta
produção está envolvida de acordo com a produção de soro
e tipo de queijo (CHEEKE; STANGEL, 1973).
O queijo tipo muçarela é de massa filada e o mais
consumido mundialmente; caracteriza-se por ser macio,
levemente salgado e não maturado. Sua produção pode
superar 200 mil toneladas, sendo muito apreciado em
pizzas, apresentando boas propriedades funcionais de
fatiamento e derretimento (FURTADO, 1991).
Segundo Filho e Pombo (2011) a ABIQ
(Associação Brasileira das Indústrias de Queijos) relatou
que 23% de leite no ano de 2009 foi destinado a produção
de queijos, sendo 28,4% somente do queijo tipo muçarela,
representando um aumento na produção do ano 2000 a
2009 de 52%.
O soro pode ser classificado como soro doce ou
soro ácido. O soro doce é proveniente da coagulação
enzimática, que acontece pela hidrólise das caseínas por
enzimas proteolíticas de origem animal como, por
exemplo, a renina conhecida pelo famoso nome de coalho.
Já o soro ácido provém de coagulação ácida do leite após a
transformação da lactose em ácido láctico por ação das
bactérias láticas (EGITO et al. 2007).
Nos laticínios, os processos e operações resultam
em quantidade significativa de efluentes líquidos além de
subprodutos valiosos para preparo de vários alimentos,
como o soro de leite bovino (MACHADO, 2000). O
descarte incorreto do soro, por exemplo, em cursos de
água, pode causar sérios danos devido à alta taxa de DBO
(Demanda Biológica de Oxigênio) (PARKIN e
MARSHALL, 1976).
Na indústria alimentícia, o soro pode ser utilizado
na produção de doce de leite, bebidas lácteas, queijo ricota,
fabricação de bolachas, leite em pó, creme de leite, alguns
tipos de refresco vitaminado, entre outros tipos de
produtos, pois é fonte de elevado valor nutritivo.
Considerando o soro de leite um subproduto dos laticínios
de caráter muito importante, tanto do ponto de vista
econômico quanto industrial e ainda baseada na alta
produção brasileira de grande descarte nos Municípios do
Triângulo Mineiro, verifica-se a importância de buscar
alternativas que visam à diminuição de parte deste soro de
leite bovino em desperdício na indústria de laticínios,
beneficiando o próprio proprietário do estabelecimento e
gerando um equilíbrio com o meio ambiente. Além disto,
uma pesquisa realizada pela UNICAMP com crianças
portadoras de leucemia (LMA) e de fibrose cística revelou
que a utilização do soro de leite bovino como suplemento
alimentar para esses pacientes gerou resultados positivos
para a cura da leucemia e fibrose cística (BERNARDI,
2010).

Considera-se a produção de soro de leite em pó uma
alternativa para a minimização de resíduos. Segundo FAO
(1974), o despejo de 250 mil litros de soro em ambiente
equivale à poluição causada por uma cidade de 50 mil
habitantes (ESTADÃO, 2007).
Sendo o soro considerado um resíduo líquido,
descartado junto com os demais resíduos das indústrias
laticinistas, provocando a duplicação do sistema pela alta
quantidade de matéria orgânica presente neste resíduo
(BRAILE, 1971; PAPA, 2000).
As indústrias leiteiras produzem toneladas de
efluentes líquidos provenientes de várias atividades
desenvolvidas na indústria contendo leite, soro de leite,
detergentes, açúcares, águas de lavagem entre outros
resíduos líquidos. Assim, o presente trabalho tem por
objetivo quantificar a produção de leite bovino e estimar a
produção de queijo e o descarte do soro, oriundo da
indústria laticinista Miraleite localizada no Triângulo
Mineiro, nos anos de 2008, 2009 e 2010.
MATERIAL E MÉTODO
O estudo foi realizado em um laticínio gerador de
soro de leite em um Município do Triângulo Mineiro.
As coletas dos dados foram realizadas através de
um acompanhamento do processamento do leite mensal a
partir do mês de janeiro de 2008 até dezembro de 2010.
Foi quantificado o leite processado neste período e
estimado a produção de queijo tipo muçarela e a produção
de soro de leite a partir do aproveitamento na produção
constante de doce de leite, estimando-se a quantidade de
soro descartado.
Para estimar a produção de queijo tipo muçarela e
a produção de soro, foi utilizada metodologia segundo
Oliveira et al (2011), que considera o rendimento médio de
1 Kg de queijo para cada 10 litros de leite utilizado.
Os dados foram comparados através das médias e
proporção, utilizando-se o programa estatístico Microcal
Origin 6.1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Devido, o aumento na demanda de produção de
queijo, verifica-se incremento no processamento de leite,
com acréscimo de 18,13% e 62,23% nos anos 2009 e 2010,
respectivamente, em relação ao ano de 2008,
consequentemente observa-se aumento na produção
estimada de soro e de queijo na mesma proporção da
produção de leite (Tab 1). Segundo Farro e Viotto (2003),
a produção brasileira de leite tem aumento na faixa de 4%,
sendo deste, cerca de 35% da produção é destinada à
fabricação de queijos, onde as maiores produções são de
queijo muçarela, prato e minas frescal.
Em relação à produção total dos últimos três anos
de produção, observa-se na figura 1, tanto para a produção
de leite quanto para a produção estimada de soro e queijo,
crescimento gradual na proporção de aproximadamente
11,5% ao longo dos anos de 2008, 2009 e 2010, com
produção de 23,4; 30,1 e 46,5%, respectivamente. Segundo

IBGE (2010), a produção de leite, no ano 2008-2009, na
região de estudo teve aumento anual de 1,98%.
Tabela 1. Média mensal de processamento do leite bovino
e estimativa da geração de soro a partir da produção de
queijo, na Indústria Laticinista, nos anos 2008, 2009 e
2010.

145.099,8
171.399,6
235.394,1
551.893,5

61.321,5

TOTAL

Produção de
Soro (L)

2008
2009
2010

161.222,0
190.444,0
261.549,0

TOTAL

613.215,0

Verifica-se a necessidade de planejamento para
incentivos na produção de leite bovino, uma vez que, a
proporção do aumento no processamento foi superior
815% a de produção, no ano de comparação 2008-2009
(IBGE, 2010).
2008

Tabela 2. Aproveitamento e descarte do soro de leite
bovino no processamento de doce de leite na Indústria
Laticinista.

Produção
de Queijo
(Kg)
16.122,2
19.044,4
26.154,9

Processamento
de leite (L)

Ano

produção de doce de leite permaneceu estável durante os
três últimos anos, contudo, deixou de aproveitar o soro
produzido em subprodutos e descartando-o.

2009

2010
46.5%

Aproveitamento do
soro (L)

Descarte do
soro (L)

2008

54000,0

91099,8

2009

54000,0

117399,6

2010

54000,0

181394,1

162.000,0

389.893,5

Ano

As perdas de leite e soro bruto além de resultarem
em perdas de produtividade são significativas
contribuições para a carga poluidora do efluente final. Um
litro de leite integral equivale aproximadamente a uma
DBO de 110.000 Mg L-1 e a uma DQO de 210.000 Mg L-1
(COWI, 2000). O descarte do soro de leite gerado na
produção de queijos também afeta significativamente a
qualidade dos efluentes das indústrias que não estão
adaptadas para sua recuperação, segundo Maganha, (2006)
os valores dos parâmetros DBO, DQO, gordura, Ntotal e
Ptotal, com e sem recuperação do soro foram (Mg L-1):
2397, 5312, 96, 90 e 26; 5312, 20559, 463, 159 e 21,
respectivamente.

30.1%

2008

2009

42.6%

23.4%

Figura 1. Porcentagem de leite bovino adquirido para o
processo de produção do queijo tipo Muçarela nos anos de
2008, 2009 e 2010.
Na tabela 2, verifica-se que o valor médio anual
do aproveitamento do soro é constante, isto se deve a sua
utilização na produção de doce de leite, que se encontra
mensalmente constante.
Observando o descarte do soro, verifica-se que
existe grande quantidade de soro sendo descartado,
identificando acréscimos de 28,87% e 99,12% nos anos de
2009 e 2010 em relação ao ano de 2008, respectivamente
(Tab. 2).
Em relação à produção total dos últimos três anos
de descarte de soro, observa-se crescimento gradual na
proporção de aproximadamente 8,1% ao longo dos anos de
2008, 2009 e 2010, com produção de 26,3; 31,1 e 42,6%,
respectivamente (Fig. 2).
O aumento da quantidade total de soro ocorreu
devido ao crescimento no processamento de leite para a
produção de queijo tipo muçarela, uma vez que, a

2010

31.1%

26.3%
Figura 2. Porcentagem de soro produzido a partir do
processo de produção do queijo tipo muçarela de leite
bovino, nos anos de 2008, 2009 e 2010.
No Laticínio em estudo o soro descartado é
destinado ao sistema esgoto, onde o mesmo é poluidor do
efluente final, verificando a necessidade de um projeto de
aproveitamento e recuperação de subproduto do leite
gerado nesta indústria. Segundo pesquisas realizadas na
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), o soro contém

proteínas e sais minerais que podem ser adicionados aos
alimentos, sem alterar o paladar destes, e ainda,
diminuindo seu teor de gordura e aumentando seu valor
nutritivo. Segundo Gheri et al. (2003), aplicando soro
ácido de leite no solo, para produção de forrageira,
verificou aumento na produção de matéria seca do capimtanzânia.
CONCLUSÃO
O aumento da produção de queijo tipo muçarela
no ano de 2009 e 2010 elevou a produção de soro de leite.
A produção crescente e o aproveitamento
constante do soro de leite incrementaram o soro
descartado.
Com base na pesquisa foi recomendado ao
proprietário da indústria laticinista um novo projeto para
que o soro descartado seja reaproveitado para os pequenos
produtores rurais na utilização de forragens para gado e
também em escolas municipais da cidade em hortas para
merenda escolar.
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