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RESUMO 
 
 
Bebida láctea a base de leites e soros de leite de cabra e vaca, utilizando geléia de fruta, pode 
ser uma alternativa viável para a agregação de valor a este derivado a fim de obter um produto 
com qualidade nutricional e sabor agradável. Com este estudo pretendeu-se elaborar e avaliar 
as características físico-químicas, o perfil reológico e os atributos sensoriais de bebidas 
lácteas obtidas a partir da mistura de soro e leite de cabra e vaca. No delineamento utilizado 
foram elaboradas três bebidas lácteas denominadas BLV (Bebida láctea fabricada com 70% 
de leite e 30% de soro de leite de vaca); BLM (Bebida láctea fabricada com 35% de leite e 
15% de soro de leite de cabra e 35% de leite e 15% de soro de leite de vaca) e BLC (Bebida 
láctea fabricada com 70% de leite e 30% de soro de leite de cabra), adicionadas de geleia de 
goiaba. Foram realizadas análises microbiológicas e físico-químicas das matérias-primas 
(soros e leites). As bebidas lácteas foram avaliadas, imediatamente após a fabricação quanto 
ao teor de sólidos totais, proteína, gordura e lactose, e, submetidas aos ensaios físico-químicas 
(acidez, lactose e pH), sinerese e viscosidade aparente, durante o armazenamento, sob 
refrigeração (4 °C), nos tempos 1, 7, 14, 21 e 28 dias, como também, ensaios microbiológicos 
e sensoriais, em 1, 14 e 28 dias de estocagem. O tipo de leite e o tempo de armazenamento 
afetaram as propriedades físico-químicas das bebidas lácteas. A BLM apresentou valores de 
pH,  lactose e capacidade de retenção de água inferiores à BLC, e superiores à BLV. Os 
achados não apontaram alterações consideráveis na maioria dos atributos sensoriais, exceto 
para aparência uniforme, consistência e viscosidade, além disso, mostraram um aumento da 
acidez e uma diminuição da viscosidade das bebidas lácteas durante a estocagem, 
confirmando os dados da análise reológica (viscosidade aparente) destas bebidas. A adição de 
geleia de goiaba proporcionou mudanças positivas no comportamento reológico e sensorial, 
sugerindo a substituição de adição de sólidos totais e/ou estabilizantes na produção de bebidas 
lácteas. Para aplicações práticas, o desenvolvimento de bebida láctea elaborada com a mistura 
de leites e soros de leite de cabra e vaca, e adição de geleia de goiaba pode ser uma iniciativa 
atraente para obtenção de um produto com qualidade nutricional e satisfatória aceitação pelos 
consumidores. 

 
 

Palavras-chave: Lactosoro; Goiaba; Derivados Lácteos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
Dairy beverage milks and whey from cow and goat milk, using fruit jelly, can be a viable 
alternative to adding value to this derivative to obtain a product with nutritional quality and 
palatability. With this study we sought to develop and evaluate the physico-chemical, 
rheological profile and the sensory attributes of dairy beverages obtained from the mixture of 
whey and goat milk and cow. In the experimental design were prepared three milk drinks 
called BLV (made with dairy beverage 70% milk and 30% cow's milk whey), BLM (made 
with dairy beverage 35% milk and 15% goat whey and 35% milk and 15% cow's milk whey) 
and BLC (dairy beverage made with 70% milk and 30% goat whey), guava jelly added. Were 
analyzed for microbiological and physico-chemical properties of raw materials (whey and 
milk). The dairy beverages were evaluated immediately after manufacturing on the total 
solids, protein, fat and lactose, and subjected to physico-chemical properties (acidity, pH, and 
lactose), syneresis and viscosity during storage under refrigeration (4 ° C) at 1, 7, 14, 21 and 
28 days, but also sensory and microbiological tests at 1, 14 and 28 days of storage. The type 
of milk and time of storage affected the physicochemical properties of milk drinks. The BLM 
showed pH values, lactose and water holding capacity less than the BLC, the upper and BLV. 
The findings indicated no significant changes in most sensory attributes except for uniform 
appearance, consistency and viscosity and furthermore, showed an increase in acidity and a 
reduction in viscosity of the milk beverages during storage, confirming the results of the 
rheological analysis (apparent viscosity) of these beverages. The addition of guava jelly gave 
positive changes in rheological and sensorial, suggesting replacement of addition of solids 
and / or stabilizers in the production of dairy drinks. For practical applications, the 
development of dairy beverage prepared with the mixture of milk and serum from goat's milk 
and cow, and adding guava jam can be an attractive initiative to obtain a product with 
satisfactory nutritional quality and consumer acceptability. 
 
 
Key-words: Whey; Guava; Dairy products. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 Os produtos lácteos constituem uma importante fonte nutricional por seu elevado valor 

biológico e alta digestibilidade. Estas características podem ser melhoradas com a agregação 

de valor a partir da elaboração de diversos derivados, como bebidas lácteas, iogurtes, queijos 

finos e doces. Dos produtos fermentados, a bebida láctea se destaca como “substituto” do 

iogurte, podendo ser utilizado leite ou leite reconstituído e derivados de leite, como o soro de 

queijo (LERAYER et al., 2002). A produção de bebidas lácteas é uma opção viável do ponto 

de vista nutricional, em função de seu alto valor biológico e ambiental, pois são elaboradas a 

partir do soro de leite, resultante da produção de queijos, evitando que o seu descarte 

inadequado provoque importantes problemas ambientais (SANMARTÍN et al., 2011).  

Embora o gado bovino seja o mais representativo na pecuária nacional, a 

caprinocultura leiteira revela-se como uma atividade próspera no cenário atual de 

desenvolvimento econômico mundial e brasileiro, cumprindo um papel socioeconômico 

importante nas diversas regiões, por gerar renda direta, representando uma excelente fonte 

alimentar. O aumento do consumo de leite de cabra em todo o mundo contribui para que os 

derivados caprinos se tornem mais populares e demonstrem sua capacidade de oferecer 

produtos de alta qualidade sob diversas condições climáticas e a ambientes extremos 

(SILANIKOVE et al., 2010). Os derivados lácteos de cabra podem fornecer uma  alternativa 

lucrativa como substitutos dos de vaca. Estes produtos apresentam características específicas 

que lhes conferem um sabor agradável, textura típica e aparência natural e saudável 

(RAYNAL-LJUTOVAC et al., 2008).  

 O leite caprino possui duas características que têm consequências importantes no 

processamento de derivados, sendo uma delas o menor tamanho dos glóbulos de gordura 

quando comparado ao leite de vaca, o que resulta na textura mais suave de produtos de leite 

de cabra. A segunda característica é sua composição em ácidos graxos, que contêm uma 

maior proporção de ácidos graxos de cadeia média, em parte responsáveis pelo odor “caprino” 

característico (SILANIKOVE et al., 2010). A adição de uma quantidade de leite de cabra ao 

leite de vaca no desenvolvimento de produtos lácteos fermentados pode ser otimizada com a 

finalidade de melhorar a sua qualidade, conferindo-lhes diferentes propriedades físico-

químicas e sensoriais (KÜÇÜKÇETIN et al., 2011).  

 A inserção de polpas, geleias ou xaropes da própria fruta aos iogurtes e bebidas lácteas 

também é uma alternativa para melhorar a qualidade nutricional e reológica desses produtos, 
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sendo uma melhor opção quando comparada à adição de aromas artificiais. Essa prática vem 

agregar valor nutricional a esses derivados lácteos, tornando-os mais saudáveis e viáveis do 

ponto de vista econômico, dado o menor gasto na tecnologia de fabricação (OLIVEIRA, 

2009). 

 Para tanto, é de particular interesse o desenvolvimento de uma tecnologia apropriada 

para a produção de bebida láctea elaborada com a mistura de soros e leites de cabra e vaca 

utilizando a geleia de fruta, a fim de obter um produto com qualidade nutricional e sabor 

agradável. Assim, o objetivo deste estudo foi elaborar e avaliar as propriedades nutricionais, 

reológicas e sensoriais de bebidas lácteas obtidas a partir da mistura de soro e leite de cabra e 

vaca adicionadas de geleia de goiaba. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CAPRINOCULTURA LEITEIRA 

 

 

 A criação de cabras está ligada ao homem desde o início da civilização e foi importante 

para ajudar na demarcação dos primeiros povos nas terras, fornecendo leite, carne e pele. 

Também, para a civilização ocidental, a criação de cabras foi importante como fator de 

sobrevivência nos inícios de assentamentos. Os primeiros colonos portugueses que chegaram 

ao Brasil traziam caprinos, reconhecendo esses animais como uma importante fonte de leite, 

carne e pele, principalmente naquelas áreas de clima mais quentes (CORDEIRO; 

CORDEIRO, 2009).   

 A pecuária caprina, em muitos países, é uma das mais representativas atividades tanto 

para o corte como para a produção do leite de cabra. No Brasil, além de sua importância 

econômica, a produção de leite caprino tem forte implicação social, especialmente no 

semiárido nordestino. A população de cabras no país ultrapassou 9 milhões em 2010 (FAO, 

2012) e mais de 90% desta população está localizada no Nordeste do Brasil (IBGE, 2012). O 

estado da Paraíba produz aproximadamente 2,2 milhões de litros de leite de cabra por ano e é 

considerado o maior produtor de leite de cabra do país (GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, 2012). 

 Essa condição se dá pelo incentivo de programas governamentais à caprinocultura, 

como o “Programa Leite da Paraíba”, que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das 

famílias carentes. O programa distribui 120 litros de leite por dia a essas famílias, envolvendo 

prioritariamente os grupos de risco como crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, nutrizes e 

idosos. Além de beneficiar as famílias carentes, o “Programa Leite da Paraíba” também 

beneficia diretamente os pequenos produtores de leite do semiárido paraibano, que têm a 

garantia da compra de sua produção por um preço justo (GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, 2012). 

 A industrialização do leite caprino e seus derivados é uma necessidade para a maioria 

dos produtores brasileiros pela carência de opções para a comercialização in natura e pela 

possibilidade de maior faturamento (WANDER; MARTINS, 2004). Portanto, estimular a 

demanda de leite e produtos lácteos caprinos e gerar oportunidades consistentes de agregação 
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de valor a esses produtos são ações com impacto potencial positivo tanto na geração de renda 

nessa cadeia produtiva quanto na inclusão dos pequenos produtores (SANTOS et al., 2008). 

 A globalização da oferta de leite e o aumento da demanda dos consumidores por 

alimentos seguros levaram a grandes investimentos em pesquisa e implementação de 

programas de garantia de qualidade para aumentar a competitividade do mercado, 

confiabilidade e segurança desses produtos. No entanto, a cadeia de produção leiteira em 

determinadas regiões em desenvolvimento ainda enfrenta muitos desafios relacionados com a 

qualidade e a segurança do leite cru para apoiar a sua consolidação e atender às necessidades 

do consumidor (RODRIGUES et al., 2012). 

 É difícil controlar a qualidade sanitária do leite cru e de seus derivados, pois pode 

ocorrer a contaminação acidental. Quando a carga microbiana inicial do leite é elevada, os 

processos de beneficiamento e industrialização geralmente não são eficientes para a 

destruição de micro-organismos deterioradores, até mesmo de patogênicos, assim, cuidados 

higiênico-sanitários durante a ordenha do leite possibilitam diminuir a contaminação e 

proliferação da população bacteriana presente (FENIMAN; PASINI; MUCELIN, 2008).  

 A sazonalidade na produção do leite de algumas espécies, como o de cabra e de ovelha, 

e o preço mais elevado em relação ao de vaca, contribuem para que esse produto seja 

adulterado com leite de maior disponibilidade e menor preço, como o próprio leite de vaca 

(SONG et al., 2011). Existem vários métodos analíticos para detecção de misturas de leite de 

diferentes espécies. Entre esses métodos destacam-se os baseados na análise das frações 

protéicas, dos quais os principais são os métodos cromatográficos, eletroforéticos, 

imunológicos e a reação em cadeia da polimerase (PCR) (EGITO et al., 2006). Atividades de 

extensão sobre boas práticas de fabricação e a disponibilidade do método d-PCR para 

certificação do leite de cabras na cadeia de produção têm sido utilizadas para reduzir a 

adulteração e para assegurar a origem do leite de espécies de cabra produzido pela associação 

de produtores (RODRIGUES et al., 2012). 

 Esse produto encontra oportunidades no mercado sob várias formas, como: leite in 

natura, leite pasteurizado UHT e UAT, leite em pó, queijos, iogurtes, doces e sorvetes 

(MARTINS et al., 2007). O leite e os derivados caprinos destacam-se por apresentarem vários 

compostos importantes para a nutrição humana, como matérias orgânicas e nitrogenadas, 

caseína e albumina, necessárias à constituição dos tecidos e sangue, gordura insaturada, que 

contribui para circulação sanguínea, sais minerais, para a formação do esqueleto, e ainda 

vitaminas e fermentos lácticos. Estes últimos muito favoráveis à digestão e defesa do intestino 

contra a ação nociva de bactérias patogênicas (PARK et al., 2007; HAENLEIN, 2004).  
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2.2 LEITE DE CABRA E DE VACA 

 

 

Por definição, o leite é o produto integral da ordenha total e ininterrupta, em condições 

higiênicas, de uma fêmea leiteira sadia, bem nutrida e não fatigada. É um líquido com 

características organolépticas especiais, sendo de cor branca ligeiramente amarelada, opaco, 

mais viscoso que a água, com sabor adocicado e odor pouco acentuado (BRASIL, 2002). 

Os principais constituintes de leite de mamíferos (por exemplo, caprinos, bovinos e 

humanos) são água, proteína, gordura, lactose e minerais. Além disso, a composição química 

do leite varia ao longo do tempo, dependendo de fatores como fase de lactação, idade, raça 

dos animais, intervalos de ordenha, estação do ano, temperatura ambiental, eficiência da 

ordenha, nutrição, hormônios e/ou doença do úbere (TAMIME et al., 2011).  

O leite de cabra é de fácil digestibilidade se comparado ao leite de vaca, tendo um 

maior valor terapêutico (HAENLEIN, 2004). Estas propriedades metabólicas estão sendo 

valorizadas e recomendadas, recentemente, por nutricionistas e pediatras para o consumo 

humano em diferentes faixas etárias (MARLETTA et al., 2004).  

 Esse alimento é uma excelente opção para substituição do leite de vaca após o primeiro 

ano de vida, permitindo crescimento e desenvolvimento adequados, e sua importância não 

reside apenas no valor biológico de seus nutrientes, mas também em suas características de 

hipoalergenicidade (FISBERG et al., 1999).  

 Existem vários estudos que discutem a composição nutricional do leite de cabra e vaca. 

Dados médios para a composição destes leites, em relação aos teores de proteína, lactose e 

gordura, foram adaptados de compilações de vários autores e são apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 Valores médios (%) de proteína, lactose e gordura dos leites de cabra e vaca 

Autores 
Proteína (%) Lactose (%) Gordura (%) 

Cabra Vaca Cabra Vaca Cabra Vaca 

Alférez et al., 2006 2,34 2,48 3,92 4,08 3,07 2,88 

Vargas et al., 2008 3,62 3,10 5,02 4,84 4,82 3,65 

Ceballos et al., 2009 3,48 2,82 4,11 4,47 5,23 3,42 

Eissa et al., 2011 4,18 3,35 3,90 4,83 4,30 3,70 
Fonte: Compilação de dados dos autores (Alférez et al., 2006; Vargas et al., 2008; Ceballos et al., 2009;  Eissa et 
al., 2011). 
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Diante dos dados listados no Quadro 1, podem-se observar variações nos valores 

médios da composição centesimal dos leites de cabra e de vaca encontrados pelos autores 

citados. Alguns fatores podem estar contribuindo para essas diferenças, como o tipo de raça, 

alimentação, manejo e estado de lactação, além da metodologia utilizada em cada estudo. 

 Alves e Pinheiro (2003) apresentaram em seu estudo a importância do leite de cabra 

para a nutrição humana, destacando as cinco principais proteínas do leite caprino: a β-

lactoalbumina, a α-lactoalbumina, κ-caseína, β-caseína e a caseína. Quanto à fração protéica, 

considerada a causadora de alergia no leite de vaca, a α-1 caseína existe no leite de cabra em 

quantidade bastante pequena e estrutura diferente nas duas espécies. O produto destaca-se 

entre os demais pelo seu elevado teor de proteína, cinzas (minerais) e sólidos.  

 Kondyli, Katsiari e Voutsinas (2007), ao estudarem as variações centesimais em leite de 

cabra cru da raça indígena grega durante a lactação, observaram diferenças qualitativas e 

quantitativas nas proteínas do leite de cabra e de vaca, principalmente na α-s1caseína, 

proporcionando ao leite de cabra uma característica suave à coalhada quando comparada ao 

leite de vaca. Com exceção da β-caseína, a quantidade de caseína e seus constituintes pode 

variar de acordo com a estação do ano, condições climáticas e nutrientes da alimentação 

(SONG et al., 2011). 

 As frações lipídicas dos leites de cabra e vaca consistem principalmente de triglicéridos 

(98%), fosfolípidos (~1%) e pequenas quantidades de monoglicerídeos, diglicerídeos, 

colesterol, ésteres de colesterol, vestígios de vitaminas lipossolúveis e outras gorduras 

(TAMIME et al., 2011). 

 A composição química de produtos lácteos de cabra e vaca possuem diferenças 

marcantes no perfil de ácidos graxos entre os dois tipos de leite. O leite de cabra apresenta 

uma maior percentagem de ácidos graxos de cadeia curta e média do que o de leite de vaca 

(NAVARRO-ALARCÓN et al., 2011). Esse leite possui glóbulos de gordura de tamanho 

pequeno, com 65% de diâmetro inferior a 3 microns e pela curta cadeia dos ácidos graxos 

presentes como capróico (C6), caprílico (C8) e caprico (C10), o que facilita uma rápida 

absorção da gordura pela mucosa intestinal, envolvendo os glóbulos de gordura de menor 

tamanho por processo de pinocitose, sendo estes conduzidos diretamente ao sistema 

circulatório. Enzimas digestivas como lipase atuam eficientemente, quebrando mais rápido as 

cadeias lipídicas do leite de cabra, proporcionando assim uma digestão mais rápida 

(LAGUNA, 2003). 

 Alférez et al. (2006) afirmam que a inclusão de leite de cabra na dieta pode ajudar na 

prevenção do desenvolvimento de anemia por deficiência de Fe. Os mesmos autores 



19 
 

afirmaram, ainda, que a ingestão de leite de cabra melhora a biodisponibilidade do ferro, 

aumenta a sua ação digestiva e metabólica e incrementa os depósitos de ferro nos órgãos-alvo, 

favorecendo a recuperação dos parâmetros hematológicos após a anemia ferropriva.  

 Além disso, o leite de cabra não apresenta o pigmento β-caroteno, conhecido como 

provitamina A, que determina a cor amarela do leite de vaca. Em contrapartida, o leite de 

cabra tem em sua composição teores elevados de vitamina A (1850 UI a 2264UI de retinol), 

que ajudam a restituir ou manter os níveis desta vitamina no organismo, evitando-se doenças 

degenerativas da visão, reprodução, pele e perda de funções orgânicas (LAGUNA, 2003).  

 Park et al. (2007) discutem em revisão a composição centesimal de leite de cabra, 

ovelha e vaca a partir de dados compilados de diversos autores. O leite caprino apresentou 

concentrações significativamente superiores para Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio (K), 

Cloro (Cl), Manganês (Mn), Selênio (Se) e menores para Sódio (Na) e Enxofre (S) em relação 

ao leite de vaca. Quanto à presença de vitaminas, o leite de cabra se destaca do leite de vaca 

pela maior presença das vitaminas A, C, D, tiamina, riboflavina e niacina e teor reduzido de 

ácido fólico.  

 

 

2.3 SORO DE LEITE DE CABRA E SORO DE LEITE DE VACA 

 

 

O soro de leite foi descoberto por volta de 3.000 anos atrás, quando estômagos de 

bezerros foram usados para armazenar e transportar leite, resultando na transformação do leite 

em coalhada por meio da ação natural da enzima quimosina (coalho), localizada no estômago 

dos vitelos. O leite coagulado durante o armazenamento e transporte, resultou em coalhada e 

soro e, assim, surgiu a produção do queijo (e soro de leite) na indústria (SMITHERS, 2008).  

 Este resíduo constitui-se de um líquido remanescente obtido após precipitação e 

remoção da caseína do leite durante a fabricação dos queijos, o que representa, em média, 85-

90% do volume total de leite e a retenção de 55% dos seus nutrientes (MAGALHÃES et al., 

2010). Dependendo da qualidade e do tipo de leite utilizado, o soro apresenta uma cor 

amarela/esverdeada, às vezes até um tom azulado. Pode ser obtido a partir de qualquer tipo de 

leite, sendo o de vaca mais utilizado nos países ocidentais. Porém, em várias regiões do 

mundo, os leites de cabras, ovelhas e até de camelos são usados na fabricação de produtos 

lácteos, resultando na produção de soro (SMITHERS, 2008).  
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 Existem dois tipos de soro de leite: o doce e o ácido. O soro de leite denominado doce é 

obtido a partir da indução do coalho por coagulação da caseína com, aproximadamente, pH 

6,5. Por sua vez, o soro de leite ácido (pH<5) é obtido dos resultados provenientes dos 

processos que utilizam fermentação ou adição de ácidos orgânicos ou mineral para 

coagulação da caseína, como na fabricação de queijo fresco ou caseína industrial (PANESAR 

et al., 2007). 

 Cerca de 85% a 95% do volume de leite utilizado na fabricação de queijos resultam em 

soro (10 litros de leite produzem, aproximadamente, 1 kg de queijo e 9 litros de  soro), o qual 

contém aproximadamente metade dos sólidos do leite. Incluindo, nessa proporção, proteínas 

solúveis, nitrogênio não protéico, sais minerais, vitaminas e, principalmente, a lactose 

(BARBOSA et al., 2010). 

 A remoção da caseína do leite durante a fabricação dos queijos produz grandes 

quantidades de soro e seu descarte inadequado pode provocar importantes problemas 

ambientais (SANMARTÍN et al., 2011). O estigma tradicional de que o soro de queijo é um 

subproduto da indústria de laticínios com pouco valor desapareceu e agora o soro de leite é 

visto como uma fonte natural de componentes bioativos, com potencial de uso em várias 

formulações de alimentos funcionais (HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 2011). 

 O soro tem sido recomendado para diversas aplicações, incluindo enriquecimento na 

fabricação de queijos, meio de cultura bacteriano ou de leveduras para produção de biomassa, 

suplemento nutricional para animais e fonte de proteínas de alto valor biológico (AGUIRRE-

EZKAURIATZA et al., 2010). A procura de soro de leite começou a aumentar devido aos 

benefícios que as suas proteínas de alta qualidade oferecem a crianças, adultos e idosos. O 

aumento de aplicações farmacêuticas dos peptídeos e aminoácidos para o controle da pressão 

arterial e para indução do sono pode aumentar ainda mais o mercado (KOSSEVA et al., 

2009).  

 A composição de nutrientes do soro de leite de cabra é bem variável. Alguns fatores 

influenciam diretamente na composição deste soro, como: a qualidade e as características do 

leite; o tipo de queijo produzido; os eventuais tratamentos térmicos do leite e do soro; o uso 

de aditivos e fermentos; o tempo de ruptura do coágulo e o valor final de acidez do soro 

(MELO NETO, 2006). Panesar et al. (2007), em estudo de bioutilização de soro de leite na 

produção de ácidos láticos, afirmam que os principais componentes do soro, depois da água, 

são a lactose (cerca de 70-72% dos sólidos totais), as proteínas (cerca de 8-10%) e minerais 

(aproximadamente 12-15%). 
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 As proteínas do soro de leite de cabra apresentam inúmeras atividades biológicas que 

influenciam na digestão, respostas metabólicas na absorção de nutrientes, crescimento e 

desenvolvimento de órgãos específicos, e resistência às doenças. A β-lactoglobulina (β- Lg) e 

α-lactoalbumina (α- La) são as principais proteínas dos soros, sendo maiores no soro de vaca, 

quando comparadas ao de cabra. As Imunoglobulinas (Igs), albumina, proteose-peptonas e a 

lactoferrina (LF) estão presentes em concentrações menores (HERNÁNDEZ-LEDESMA et 

al., 2011).  

 A distribuição de proteínas do soro de leite de cabra e ovelha e sua comparação com o 

de vaca é mostrada no Quadro 2. Hernández-Ledesma et al. (2011) relataram que há 

especulações acerca da β-lactoglobulina e da α-lactoalbumina, uma vez que a primeira pode 

desempenhar um papel importante no metabolismo, e conseqüentemente na absorção de ácido 

graxos, e a última na atividade antitumoral. Os autores citam, ainda, que os níveis de 

lactoferrina no soro de ovinos e caprinos são levemente mais altos do que o de vaca, com 

valores de 0,1 mg/mL e 0,125 mg/mL. 

 

Quadro 2 Concentração (g/L) de proteínas do soro de vaca, ovelha e cabra 

Proteínas do soro 
Concentração (g/L) 

Bovino Caprino 

Proteínas Totais 5,0 - 9,0 3,7 - 7,0 

β-lactoglobulina 3,2 - 4,0 1,8 - 2,8 

α-lactoalbumina 1,2 - 1,5 0,6 - 1,1 

Albumina 0,3 - 0,6 0,26 - 0,3 

Lactoferrina 0,05 - 0,2 0,12 

Fonte: (Adaptado de Hernández-Ledesma et al., 2011 ). 
 

 Atualmente, as tecnologias como a ultra-filtração e a secagem por pulverização 

permitem a separação de diferentes frações de soro de leite (lactose, proteínas do soro, como 

concentrado protéico do soro, lactoalbumina, lactoglobulina etc.), podendo ser 

comercializados nas indústrias farmacêuticas e de alimentos (PESCUMA et al., 2008).  
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2.4 DERIVADOS LÁCTEOS MISTOS 

 

 

A demanda dos consumidores por produtos lácteos em todo o mundo vem crescendo e 

a necessidade de inovação destes produtos estimula as indústrias a produzirem derivados 

lácteos mistos, principalmente de cabras, vacas e ovelhas. Além disso, as formulações de 

produtos lácteos mistos contribuem para a agregação de valor ao produto, destacando-se sua 

relevância em nutrientes, fator primordial para a obtenção de um produto com qualidade 

nutricional e sensorial. Além disso, pode oferecer uma opção interessante e competitiva ao 

pequeno e médio produtor que deseja comercializar produtos inovadores (ROJAS-CASTRO; 

CHACÓN-VILLALOBOS; PINEDA-CASTRO, 2007). 

 Os produtos lácteos de ovelha e de cabra podem fornecer uma alternativa lucrativa 

como substituto dos de vaca. Esses produtos apresentam características específicas que lhes 

conferem um sabor agradável, textura típica e aparência natural e saudável (RAYNAL-

LJUTOVAC et al., 2008). É possível produzir iogurte de boa qualidade a partir dos tipos de 

leite. A adição de leite ovino ao leite caprino aumenta o teor de proteína para 4,1%, 

melhorando a composição, textura, separação do soro, pH e aceitação global de iogurtes, 

resultando em novos tipos de iogurtes para o mercado (STELIOS; EMMANUEL, 2004). 

 A adição de uma quantidade de leite de cabra ao leite de vaca pode ser otimizada com a 

finalidade de melhorar a qualidade ou desenvolver produtos lácteos fermentados com 

diferentes propriedades físico-químicas. O iogurte elaborado com a mistura de cabra e de vaca 

pode apresentar uma maior viscosidade e capacidade de retenção de água em relação aos 

iogurtes de cabra e de vaca, e também um número menor de grãos e rugosidade 

(KÜÇÜKÇETIN et al., 2011).  

 O aumento da adição de leite de cabra aos iogurtes mistos altera o pH, promovendo um 

maior índice de brancura, menor sinerese e uma diminuição significativa da firmeza e maior 

consistência de gel durante o armazenamento.  Além disso, quanto maior o teor de leite de 

cabra, maiores serão as diferenças físico-químicas e sensoriais no que diz respeito ao iogurte 

de leite de vaca (VARGAS et al., 2008). 

 Uysal et al. (2003) produziram iogurtes a partir de leite caprino, bovino e da mistura dos 

dois. Os autores verificaram que a utilização de uma mistura de 50% de cada leite e adição de 

leite em pó desnatado proporciona ao produto melhores propriedades sensoriais, além de 

trazer vantagens econômicas sobre as outras opções. 
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Em relação à adição de leite de cabra ao de vaca na produção de queijo, pode-se 

verificar que a substituição de até 75% de leite bovino por caprino não afeta 

significativamente a proteína do queijo, a umidade, a gordura e o sal e não tem efeito 

significativo sobre os níveis de pH médio durante a maturação dos queijos (SHEEHAN et al., 

2009). Neste sentido, a substituição parcial do leite bovino por caprino antes da fabricação de 

queijo resulta em produtos que podem fornecer uma alternativa disponível para os 

consumidores que desejam consumir queijos caprinos. Todas essas características podem ser 

influenciadas por vários fatores, como raça, genética, fisiologia, meio ambiente, alimentos 

e tecnologia (RAYNAL-LJUTOVAC et al., 2008). Queiroga et al. (2013) compararam as 

características nutricionais, texturais e sensoriais de queijos de coalhos feitos de leite de cabra, 

vaca e sua mistura durante 28 dias de armazenamento e constataram variações em algumas 

características físico-químicas e sensoriais desses produtos, demonstrando uma interessante 

alternativa para a agroindústria de produtos lácteos, tendo em vista o seu expressivo valor 

nutritivo e sensorial. 

 

 

2.5 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA 

 

 

 A Instrução Normativa nº. 16, de 23 de agosto de 2005, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e de Abastecimento (MAPA) ressalta, sobre o regulamento técnico de identidade e 

qualidade de bebidas lácteas, que “a bebida láctea é o produto lácteo resultante da mistura do 

leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, em pó, integral, 

semidesnatado ou parcialmente desnatado e desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 

em pó) adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, 

leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos, onde a base 

láctea representa pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) massa/massa (m/m) do total de 

ingredientes do produto”. Nesse produto, a contagem total de bactérias lácticas viáveis deve 

ser, no mínimo, de 106 UFC/g no produto final para o(s) cultivo(s) láctico(s) específico(s) 

empregado(s) durante todo o prazo de validade (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005).  

 A produção de bebida láctea torna-se uma alternativa viável para os pequenos 

produtores, pois o reaproveitamento do soro de leite (líquido residual resultante da produção 

de queijo) no beneficiamento e fabricação da bebida láctea contribui para minimizar possíveis 



24 
 

danos ambientais, como o descarte do soro no leito dos córregos, aumentando, assim, a venda 

do produto e, consequentemente, a renda das famílias.  

 A adição de polpas, sucos ou geleias da própria fruta às bebidas lácteas é considerada 

como uma melhor alternativa quando comparada à utilização de aromas artificiais, pois essa 

iniciativa contribui para uma boa aceitação do produto, além de agregar valor nutricional, 

devido à sua riqueza em nutrientes, e é viável do ponto de vista econômico, dado o menor 

gasto na tecnologia de fabricação, sendo estes fatores primordiais para a obtenção de um 

produto com sabor agradável. 

 Damin, Sivieri e Lannes (2009) apresentam dois processos para a tecnologia de 

fabricação de bebida láctea que são aplicados na indústria de alimentos. O primeiro processo é 

conhecido como a base branca, ou seja, é a mistura de leite, soro, açúcar, espessante e 

estabilizante de acordo com a formulação do produtor. O segundo processo parte da adição de 

um leite fermentado a uma base de soro e ingredientes. 

Nos trabalhos de Almeida, Bonassi e Roça (2001), Thamer e Penna (2005) e (2006), 

Cunha et al. (2008) e Gauche et al. (2009), o soro foi adicionado ao leite antes do tratamento 

térmico. A mistura em seguida foi submetida a fermentação, resfriamento, envase e 

armazenamento. Já nos ensaios de Sivieri e Oliveira (2002) e Penna, Oliveira e Tamine 

(2003), primeiro obteve-se um iogurte a partir de leite que foi resfriado e, paralelamente, o 

soro foi tratado termicamente, resfriado e adicionado ao iogurte antes do envase e 

armazenagem.  

 O processo de fabricação de bebida láctea envolve análises físico-químicas e 

microbiológicas do leite e soro de leite, filtração para remoção de contaminantes, elaboração e 

armazenamento do inóculo com a adição da cultura starter, tratamento térmico das matérias-

primas, fermentação, resfriamento, homogenização, adição de substâncias alimentícias, 

envase e armazenamento sob refrigeração.  

 A fase de produção dos leites fermentados conta com variáveis, entre elas a 

temperatura, o tempo e a fermentação, que contribuem para as características peculiares de 

um produto especifico. Ostlie, Treimo e Narvhus (2005), em seus achados, mostram a 

importância de controlar as condições de tempo e temperatura de pasteurização e fermentação 

para que os probióticos possam produzir diferentes quantidades de produtos metabólicos. 

Recentemente, Medeiros et al. (2009) comprovaram que a acidificação do leite caprino 

é influenciada pelo tratamento térmico aplicado ao leite. Os autores mostram que o emprego 

do binômio 90ºC/15min é capaz de reduzir a duração da fase lag e o tempo necessário para 

atingir o pH do ponto isoelétrico das caseínas, considerado usualmente como o ponto final do 
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processo fermentativo do iogurte. O tratamento térmico eleva também de maneira importante 

a velocidade de acidificação e melhora o brilho e aparência final do iogurte produzido. 

Também é interessante observar que os leites de vaca e cabra possuem diferentes 

estabilidades frente ao tratamento térmico. 

Durante a fermentação, ocorre a formação do gel. Os géis lácteos têm uma enorme 

importância econômica, porque a gelificação é a primeira etapa crítica tanto na fabricação de 

queijos como de iogurte, e a aparência, a microestrutura e as propriedades reológicas são 

características que contribuem, de um modo geral, para a percepção sensorial e a 

funcionalidade desses produtos (LUCEY, 2002). 

Lee e Lucey (2004) estudaram o efeito da quantidade de inóculo e da temperatura de 

fermentação nas propriedades físicas e na estrutura do iogurte e observaram que quanto maior 

a quantidade de inóculo, menor o tempo para atingir o pH de 4,6 e que o pH de gelificação 

não se altera com o aumento de inóculo. Os autores concluíram que o uso de uma combinação 

de uma quantidade de inóculo de intermediária para alta (por exemplo: 2%) e uma 

temperatura de incubação de aproximadamente 40ºC pode conferir ao iogurte uma menor 

separação de soro e menos defeitos de textura. 

Shaker, Jumah e Abu-Jdayil (2000) relataram que os viscosímetros tornaram-se uma 

importante ferramenta utilizada extensivamente no estudo da estrutura de gel do leite. Estas 

aferições são sensíveis à fase inicial de agregação das micelas de caseína e demonstram que a 

gelificação começa bem antes de qualquer observação visual da coagulação. Os autores 

destacam ainda que a textura da coalhada, formada durante a coagulação, além de 

proporcionar uma característica sensorial valiosa ao iogurte, determina a identidade e 

aceitabilidade do produto.  

Diferentes tipos de interações são responsáveis pela integridade da micela, incluindo 

as interações entre as moléculas de proteína e cálcio, as eletrostáticas, hidrofóbicas e as 

ligações de hidrogênio. Essas interações estão provavelmente envolvidas na formação e 

propriedades estruturais do gel da caseína pela acidez. As caseínas têm papel fundamental na 

formação do gel, pois elas formam uma rede tridimensional que engloba os demais 

constituintes do leite. Para a formação dessa rede, é necessário que as proteínas sofram 

inicialmente certo grau de desnaturação e posterior agregação de maneira ordenada, em que 

predominem as interações proteína-proteína (LUCEY, 2004). 

A desnaturação ocasiona o desdobramento das cadeias protéicas, fazendo com que 

aminoácidos laterais se exponham. São formadas pontes hidrogeniônicas e as cadeias, em 

seguida, unem-se através dessas pontes, formando cavidades que contêm água, fomentando a 
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estabilização do gel (FERREIRA, 2005). A partir daí, o cálcio neutraliza a carga negativa da 

caseína, favorecendo a agregação e a fusão entre as micelas, que tendem a formar gel 

(JUMAH; SHAKER; ABU-JDAYIL, 2001). Quanto maior o grau de desnaturação das 

proteínas do soro, maior será a firmeza do gel e menor será a separação de soro, devido à 

ligação das proteínas de soro na superfície das micelas de caseína. Isso pode ser explorado 

para otimizar a textura de iogurtes (KULOSIK et al., 2003). Ferreira (2005) afirma que após o 

início da fermentação, a agitação da massa inoculada deve ser evitada, pois a quebra da rede 

protéica é irreversível. 

 

 

2.6 VISCOSIDADE APARENTE 

 

 

É importante o conhecimento das propriedades físicas e químicas de bebidas lácteas e 

iogurtes obtidos pelos processos de industrialização do leite, pois as referidas propriedades 

estão diretamente relacionadas com a composição e estrutura dos alimentos, influenciando, de 

forma direta, na viscosidade e na qualidade sensorial (QUEIROZ, 1998; TORRES, 2004). 

A viscosidade da coalhada durante a coagulação é uma importante característica do 

iogurte natural que determina a identidade e a aceitabilidade do produto. A coagulação ácida 

do leite é uma consequência da quebra da ligação entre cálcio e as micelas de caseína, 

provocando uma desestabilização da caseína que agrega e forma uma coalhada. Na indústria 

de laticínios, a produção de iogurte consistente com textura desejável é conseguida através de 

tratamento térmico e homogeneização da base láctea, aumentando os sólidos, o conteúdo de 

proteína e o uso de culturas comerciais. A adição de estabilizantes, tais como gelatina, amidos 

modificados e polissacarídeos, também é uma prática comum na produção de iogurte 

(SHAKER; JUMAH; ABU-JDAYIL, 2000; CIRON et al., 2011). Os polissacarídeos pécticos 

(pectina, goma guar, carragena, goma xantana) promovem um aumento de viscosidade e 

funcionam como estabilizantes coloidais e protetores em alimentos e bebidas, com aplicação 

em doces e geleias e preparações de frutas para iogurtes (CANTERI; MORENO; 

WOSIACKI, 2012). 

Keogh e O’Kennedy (1998) afirmam que alterações na viscosidade e expulsão 

excessiva de soro são considerados defeitos importantes e podem ser decorrência de variações 

sazonais na matéria-prima ou problemas durante a fabricação e armazenamento. Uma textura 
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excessivamente firme pode ser causada por diversos fatores, tais como: um teor de sólidos 

totais muito elevado na mistura, a adição de estabilizantes ou uma temperatura de geleificação 

muito baixa. Uma textura fraca ou fina pode ser resultado de fatores como: um teor de sólidos 

totais muito baixo, o calor insuficiente no tratamento do leite, acidez baixa e uma elevada 

temperatura de geleificação (LUCEY; SINGH, 1998). 

Segundo Penna, Oliveira e Tamine (2003), as bebidas lácteas podem ser caracterizadas 

como fluidos não newtonianos com comportamento tixotrópico resultante da quebra estrutural 

durante o ciclo de ruptura. Entre os fatores que influenciam as propriedades reológicas de 

iogurtes estão a composição do leite, o conteúdo de matéria seca, a quantidade da cultura 

usada, a temperatura de incubação e o tempo de armazenamento. Pequenas deformações 

observadas em testes com tensões oscilatórias fornecem importantes informações sobre o 

processo de formação de gel (KRISTO et al., 2003).  

A adição de soro na formulação de iogurte contribui para que o produto tenha uma 

melhor coesão em sua estrutura, o que pode ser explicado pelo aumento da capacidade de 

ligar água de iogurtes enriquecidos com proteínas do soro, comparado aos iogurtes sem 

adição de proteínas do soro (GAUCHE et al. , 2009).  

 

 

2.7 SINERESE 

 

 

O estilo do conjunto de géis de iogurte deve ter uma superfície lisa, sabor de creme, 

com consistência semissólida, sem soro na superfície. A aparência de um gel deve ser suave, 

sem rachaduras, buracos ou outros defeitos (LUCEY; SINGH, 1998). Os autores definem a 

sinerese como a quebra ou rearranjo estrutural da rede protéica que provoca o encolhimento 

concomitantemente à expulsão do soro. O processo de separação do soro está relacionado 

com a precipitação das caseínas a pH 4,6, que formam uma rede entre si através de interações 

hidrofóbicas. 

A separação da água da estrutura do gel pode acabar com a estabilidade do iogurte, 

levando a construir um dos piores defeitos no produto final, por isso que a sinerese é um 

parâmetro de interesse, pois uma das mais importantes características de qualidade dos 

iogurtes reside na ausência completa de grumos e de soro livre (ROJAS-CASTRO; 

CHACÓN-VILLALOBOS; PINEDA-CASTRO, 2007). 
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Na prática, acidificação rápida de leite e incubação a altas temperaturas podem ser 

duas das principais causas de separação de soro de leite em iogurtes. Lucey e Singh (1998) 

apontam para algumas possíveis causas para separação do soro em iogurtes, como elevadas 

temperaturas de incubação, tratamento térmico excessivo, rápida taxa de acidificação, baixo 

teor de sólidos totais (proteína e/ou gordura) da mistura, recipientes com paredes inclinadas 

ou altura e largura excessivas, movimento ou agitação durante ou imediatamente após a 

formação do gel, produção de ácido muito baixa (pH > 4,8) e utilização de enzima para 

coagulação do produto. Os mesmos autores afirmam que a remoção de soro de leite aumenta 

o teor de sólidos totais do produto, resultando em aumento da firmeza e da viscosidade. 

O processo de separação do soro de leite está também relacionado com a rigidez e 

estabilidade da rede de proteína e é influenciado por fatores como nível de desnaturação de 

proteínas e o tipo e intensidade de tratamento térmico (JACOB et al., 2011). Quando essa rede 

porosa se torna mais densa, vai perdendo gradativamente a habilidade de atrair o soro, 

ocorrendo a expulsão deste, que pode ser observado espontaneamente na superfície dos 

iogurtes. Nesses produtos, a sinerese geralmente está relacionada ao baixo nível de sólidos 

totais, elevada quantidade de micro-organismos inoculados e alta temperatura de incubação 

(LUCEY; SINGH, 1998). No entanto, Lucey (2001) afirma que o armazenamento a baixas 

temperaturas favorece a reabsorção do soro da superfície do coágulo e os géis menos porosos, 

com baixa permeabilidade e elevada firmeza, têm tendência reduzida de separação do soro. 

Existem dois tipos de metodologia de separação de soro por sinerese: o primeiro de 

forma espontânea, na superfície de iogurtes ou bebidas lácteas, e o último por aplicação de 

força mecânica, por centrifugação ou também conhecido por capacidade de retenção de água. 

A sinerese espontânea está relacionada à instabilidade do gel que resulta na perda da 

habilidade de atrair o soro. No entanto, esse processo pode ser influenciado por falhas no 

processo de fabricação, defeitos de embalagens ou armazenamento inadequado (BEZERRA, 

2010). A sinerese por centrifugação mede o soro expelido do iogurte como resultado da força 

aplicada e está relacionada com a capacidade do gel de reter água. Em iogurtes batidos, uma 

combinação de alto conteúdo de sólidos e adição de frutas e estabilizantes fornece ao 

fabricante várias opções para controlar a textura e as propriedades físicas do iogurte, 

entretanto, a separação de soro permanece um problema (LUCEY, 2002).  
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2.8 GOIABA E GELEIA DE GOIABA 

 

 

 A goiaba (Psidium guajava) é um fruto tropical, nativo da América. Os tipos e 

quantidades de açúcares determinam o sabor de goiabas. Geralmente, os açúcares totais 

aumentam inicialmente e depois diminuem durante o amadurecimento. No entanto, as 

proporções relativas da sua composição química mudam de acordo com o cultivar e as 

condições ambientais, tais como o clima e o solo (SOARES et al., 2007). 

É uma fruta importante tanto do ponto de vista econômico, por causa de seu sabor e 

aroma, quanto nutricional, pois é uma excelente fonte de vitamina C, niacina, riboflavina e 

vitamina A, bem como de proteínas, fibras e sais minerais (SOARES et al., 2007; CABRAL 

et al., 2007). Comparada com outras frutas, a goiaba vermelha oferece níveis elevados de 

licopeno e a goiaba branca, de vitamina C e fibras. Essas características são influenciadas pela 

variedade, estágio de maturação, condições climáticas do local de cultivo e práticas culturais 

(PINTO, 2008; PINTO et al., 2010). 

Essa fruta pode ser consumida fresca ou na forma de sucos, polpas, geleias, gelatinas 

ou produtos desidratados, sendo utilizada como um aditivo para outros sucos de frutas ou 

polpas (LEITE et al., 2006). De acordo com Albuquerque (1997), fatores intrínsecos, como o 

grau de esterificação da pectina e o pH, e fatores extrínsecos, como o pré-processamento da 

fruta, temperatura de cocção, tamanho da embalagem, tempo e temperatura de geleificação, 

além da ordem na colocação dos ingredientes, afetam o processo de fabricação de geleias e 

doces, por conseguinte, a qualidade do produto final.  

A Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA (RDC nº 272, de 22 de setembro de 

2005) define as geleias como “produtos oriundos de frutas, inteira(s) ou em parte(s) e ou 

semente(s), obtidas por secagem e ou desidratação, e ou laminação e ou fermentação, e ou 

concentração e ou congelamento, e ou outros processos tecnológicos considerados seguros 

para a produção de alimentos. Podem ser apresentadas com ou sem líquido de cobertura e 

adicionadas de açúcar, sal, tempero, especiaria e ou outro ingrediente, desde que não 

descaracterize o produto” (BRASIL, 2005). 

Torrezan (1998), em seu manual para produção de geleias de frutas em escala 

industrial, ressalta que a adição de açúcar afeta o equilíbrio pectina/água, desestabilizando 

conglomerados de pectina e formando uma rede de fibras que compõem o gel, cuja estrutura é 

capaz de suportar líquidos. A densidade e a continuidade dessa rede é afetada pelo teor de 

pectina e a rigidez da estrutura, pela concentração do açúcar e acidez. O ácido enrijece as 
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fibras da rede, mas a alta acidez afeta a elasticidade, devido à hidrólise da pectina. A acidez 

total da geleia deve estar ao redor de 0,5%-0,8%, pois acima de 1% ocorre sinerese, ou seja, 

exsudação do líquido da geleia. 

 Na produção de iogurte, a indústria de laticínios utiliza frutas, estabilizantes e geleia de 

frutas para aumentar os sólidos, padronizar as misturas, e/ou para melhorar as apresentações, 

consistência e atributos sensoriais (RAMÍREZ-SUCRE; VÉLEZ-RUIZ, 2012). As bebidas 

lácteas adicionadas de frutas e derivados estão recebendo considerável atenção no mercado 

mundial, em virtude do seu enorme potencial de crescimento, pois, além de terem um sabor 

agradável, essas bebidas possuem um elevado valor nutriticional e comercial (ZULUETA et 

al., 2007). 
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 LOCAL DE EXECUÇÃO  

 

 

Os leites de cabra e vaca foram obtidos dos Setores de Caprinocultura e Bovinocultura 

do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), sendo conduzidos até o laboratório de Técnica Dietética para a elaboração 

das bebidas lácteas fermentadas. As análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais 

foram realizadas nos Laboratórios de Bromatologia, Microbiologia dos Alimentos e Técnica 

Dietética da UFPB e a de viscosidade, no Laboratório de Armazenamento e Processamento de 

Produtos Agrícolas da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), sendo avaliada a 

qualidade das matérias-primas e produtos obtidos. 

 

 

3.2 MATÉRIAS-PRIMAS 

 

 

Foram utilizados leites de 34 cabras e 30 vacas, alimentadas a pasto, das raças Alpinas 

e Girolando, respectivamente. Antes da ordenha, os animais receberam os seguintes cuidados 

higiênicos: a) lavagem das tetas com água corrente e posterior secagem com papel tolha 

individual; b) eliminação dos primeiros jatos de leite em caneca telada; c) após a ordenha, foi 

realizada desinfecção das tetas com solução glicerinoiodada. 

Os leites in natura foram coletados nas Unidades de Processamento dos Setores de 

Bovinocultura e Caprinocultura do CCHSA da UFPB, acondicionados em garrafas plásticas 

assépticas com capacidade para 1 litro e imediatamente transportadas em caixas térmicas, sob 

temperatura de refrigeração (4 ºC), até o laboratório de Técnica Dietética da UFPB, onde 

foram submetidas à pasteurização lenta (65 ºC/30 minutos) e acondicionamento (5 ºC) para 

posterior elaboração das bebidas. 

Os soros de leite de cabra e vaca foram gerados na produção de queijos tipo Minas 

Frescal, por meio de ação enzimática, com adição de 1% de cultura starter (R-704; Christian 

Hansen®, Valinhos, Brasil), 0,5 ml/L de cloreto de cálcio a 50% e 0,8 ml/L de coalho 

comercial (Ha-la Christian Hansen®), de acordo com o procedimento descrito pela Embrapa – 
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Empresa Brasileira de Agropecuária (EGITO et al., 2009), com modificações. Após extração, 

foram pasteurizados (65ºC/30min) e resfriados a 7 ºC até a produção das bebidas lácteas. 

A elaboração das bebidas lácteas foi realizada com adição direta de 0,5 g/100 mL da 

cultura lática termofílica de cepas mistas definidas, compostas de Streptococcus salivarius 

subesp. thermophilus e Lactococcus delbrueckii subesp. bulgaricus, liofilizada, 

disponibilizadas pela Christian Hansen® (Lote 3048996) (Valinhos, Minas Gerais, Brasil).  

As goiabas, em estágio de maturação comercial, utilizadas para a elaboração da geleia, 

foram adquiridas na EMPASA (Empresa Paraibana de Suprimentos e Serviços Agrícolas), na 

cidade de João Pessoa - PB. Foram selecionadas e padronizadas as goiabas que não 

apresentaram sinais de danos mecânicos e de deterioração, com tamanho, cor e forma 

homogênea. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

 

Os soros e leites caprinos e bovinos foram analisados quanto às características físico-

químicas e microbiológicas. Na avaliação físico-química dos soros e leites de cabra e vaca foram 

determinados, em triplicata, os parâmetros de sólidos totais, proteínas, gordura, lactose, cinzas, 

acidez em ácido láctico, pH e densidade, conforme metodologia recomendada pela Association of 

Official Analytical Chemist methods (AOAC, 2005). A determinação dos parâmetros 

microbiológicos seguiu metodologia recomendada pela American Public Healh Association 

(APHA, 2001) sendo submetidas à determinação do Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes totais (NMP/mL) e termololerantes (NMP/mL), contagem total de bactérias aeróbias 

mesófilas (Unidades Formadoras de Colônias por mL - UFC/mL) e detecção de Salmonella ssp.  

 

 

3.4 ELABORAÇÃO DA GELEIA DE GOIABA 

 

 

As goiabas maduras foram lavadas em água corrente e sanitizadas com imersão em 

água clorada por 15 minutos, na proporção de 10 ppm de hipoclorito de sódio e posterior 

enxágue. A seguir, as frutas foram descascadas e submetidas a um branqueamento 

(100°C/5min) para a inativação das enzimas responsáveis pelo escurecimento enzimático e 
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facilitar a remoção das sementes e componentes fibrosos. Adiante, as goiabas foram 

adicionadas de 20% de água, trituradas, homogeneizadas em um liquidificador e, em seguida, 

peneiradas. A polpa foi acrescida de 10% de açúcar e submetida ao cozimento (180 ºC) até a 

formação da geleia. A verificação do ponto de geleia foi feita com base no teor de sólidos 

solúveis, atingindo 65 °Brix, concernente com a legislação específica, que exige no mínimo 

62 °Brix (BRASIL, 1978). O processo de elaboração da geleia de goiaba está descrito no 

fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 Fluxograma de elaboração da geleia de goiaba 
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3.5 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DAS BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS 

 

 

De acordo com estudos preliminares e determinações da legislação para bebidas 

lácteas, chegou-se a um delineamento inteiramente casualizado para elaboração das três 

bebidas lácteas com diferentes concentrações, denominadas BLV, BLM e BLC, expressas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 Concentração (%) dos leites e soros nas bebidas lácteas fermentadas 

BEBIDAS LÁCEAS 
                  CONCENTRAÇÃO (%)  

Leite de vaca Soro de vaca Leite de cabra Soro de cabra 

BLV 
 

BLM 
 

BLC 

70 
 

35 
 
- 

30 
 

15 
 
- 

- 
 

35 
 

70 

- 
 

15 
 

30 
BLV: Bebida láctea fabricada com leite e soro de leite de vaca 
BLM: Bebida láctea fabricada com leite e soro de leite de cabra e leite e soro de leite de vaca  
BLC: Bebida láctea fabricada com leite e soro de leite de cabra 
 

Os leites caprinos e bovinos foram adicionados de 10% de açúcar cristal com 

subsequente homogeneização, tratamento térmico (90 °C/10min), resfriamento (43 °C) e 

adição dos soros pasteurizados, de acordo com os três tratamentos (Tabela 1). 

Após a distribuição dos leites e soros, procedeu-se com a adição direta da cultura 

lática termofílica (0,5g/100 mL), de acordo com a recomendação do fabricante. As bebidas 

lácteas foram homogeneizadas, acondicionadas em béquer com capacidade para 1 L e levadas 

à câmara de fermentação (Tecnal, São Paulo), à temperatura de 42 ºC/4h.  

 Em seguida, as bebidas foram resfriadas a 4 °C, homogeneizadas com bastão de vidro 

para a quebra do coágulo e adicionadas da geleia de goiaba. As bebidas lácteas fermentadas 

foram acondicionadas em garrafas plásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) com 

capacidades para 100 mL, devidamente esterilizadas e estocadas a uma temperatura de 10 ºC 

por 28 dias. O processo de elaboração das bebidas lácteas fermentadas está descrito no 

fluxograma apresentado na Figura 2. 
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Figura 2. Fluxograma de elaboração das bebidas lácteas 

 

 

 3.6 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS BEBIDAS LÁCTEAS  

 

 

 As bebidas lácteas elaboradas foram submetidas às análises de: sólidos totais, 

procedendo-se secagem em estufa a 105 ºC por 3h até obtenção de peso constante; teor de 

proteínas, seguindo-se o método Micro-Kjedahl; lipídeos, pela determinação de gordura pelo 

método de Gerber; lactose, pelo método de Fehling. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata segundo recomendação da Association of Official Analytical Chemist methods 

(AOAC, 2005). 
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3.7 AVALIAÇÃO DAS BEBIDAS LÁCTEAS DURANTE O ARMAZENAMENTO 

 

 

As formulações BLV, BLM e BLC foram armazenadas sob refrigeração (7 °C) e 

avaliadas nos tempos 1, 7, 14, 21 e 28 dias, quanto às análises físico-químicas (pH, acidez 

titulável, lactose e sinerese) e reológica (viscosidade aparente). As análises de padrões de 

qualidade (coliformes totais e termotolerantes – NMP/mL e contagem total de bactérias 

aeróbias mesófilas - UFC/mL) e Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) foram realizadas nos 

tempos 1, 14 e 28 dias.  

 

 

3.7.1. Determinação de pH, acidez titulável, lactose e sinerese 

 

A determinação do pH foi realizada em potenciômetro digital modelo TEC – 2 aferido 

com as soluções tampões pH 4,0 e 7,0. A acidez titulável foi determinada por titulometria 

com solução de NaOH 0,1 Mol/L, utilizando-se como indicador a fenolftaleína, sendo os 

resultados expressos em porcentagem de ácido lático presente na amostra. A lactose foi 

determinada pelo método de Fehling. Todas as análises foram realizadas em triplicata 

segundo metodologia recomendada pela Association of Official Analytical Chemist Methods 

(AOAC, 2005). A sinerese foi realizada com base no método da centrifugação utilizado por 

Gauche et al. (2009), em que 10 g de amostra a 8 ± 1 ºC foram centrifugadas sob refrigeração 

a 417 g/ 10 minutos. O soro separado foi coletado. O resultado foi expresso em %, dividindo-

se a massa de soro separada pela massa inicial da amostra e multiplicando-se por 100.  

 

 

3.7.2 Viscosidade aparente 

 

  Para as medidas de viscosidade aparente foi utilizado o viscosímetro Brookfield 

modelo DV II+Pro com banho termostático acoplado para controle da temperatura das 

amostras. As análises foram realizadas a temperatura de 5 ± 1ºC com velocidade de rotação de 

40 rpm. Foi utilizado o dispositivo para pequenas amostras, com spindle SC4-21. Os 

resultados foram obtidos em milipascal-segundo (mPa.s). 
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3.7.3 Análises microbiológicas 

 

A contagem padrão de micro-organismos mesófilos aeróbios estritos e facultativos 

viáveis baseou-se na semeadura da amostra ou de suas diluições em ágar padrão PCA (Plate 

Count Agar), seguido de incubação em temperatura de 36 ± 1 °C por 48 horas. Os resultados 

obtidos foram expressos em Unidades Formadoras de Colônia por mililitro (UFC/mL). 

A determinação do número mais provável (NMP) de coliformes totais prosseguiu-se 

com a inoculação das alíquotas da amostra (10, 1 e 0,1 mL) em três séries de três tubos, 

contendo caldo verde brilhante bile 2% e tubos de fermentação (Durhan), seguida de 

incubação a 35 °C por 24 a 48 horas. Após incubação, foi observado se houve turvação e 

produção de gás. O NMP de coliformes foi estimado com uso da tabela de Henkins. 

A determinação dos parâmetros microbiológicos seguiu metodologia recomendada 

pela American Public Healh Association (APHA). 

  

 

3.7.4 Análise Sensorial 

 

Essa pesquisa foi submetida à avaliação e apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e aprovada sob 

o número do Protocolo 111.523/2012, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) (ANEXO A).  

Para o atributo intenção de compra utilizou-se uma escala hedônica de 5 pontos 

(5=compraria, 3=talvez comprasse/talvez não comprasse e 1=jamais compraria). Esse teste foi 

conduzido com 100 provadores não treinados e as amostras (50 mL a 10 ºC), devidamente 

codificadas, foram apresentadas aleatoriamente em cabines individuais, servidas em copos de 

plástico, acompanhadas de ficha de avaliação sensorial (ANEXO B).  

As formulações foram submetidas à Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), segundo 

Stone e Sidel (1993), nos tempos 1, 14 e 28 dias de armazenamento 

 

a) Recrutamento e pré-seleção  

 

A primeira etapa da ADQ foi conduzida por meio do recrutamento dos provadores, 

realizado a partir de um questionário de identificação (ANEXO C). Na etapa seguinte, os 

provadores foram avaliados quanto ao poder discriminativo, utilizando o teste de 
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reconhecimento aos gostos básicos e odores (Teste Threshold de Reconhecimento) (ANEXO 

D). Em seguida, os provadores foram pré-selecionados por meio do teste de Diferença 

Triangular (ANEXO E). Doze provadores (nove do sexo feminino e três do sexo masculino, 

na faixa etária de 20 a 30 anos) foram selecionados com sucesso. Por último, uma ficha com 

figuras foi apresentada a cada provador para identificação de escalas não estruturadas, a fim 

de desenvolver a sensibilidade e acuidade visual para o uso deste tipo de escala.  

 

b) Seleção e Treinamento dos Provadores 

 

Os provadores avaliaram sensorialmente as bebidas estudadas e verbalizaram as 

sensações percebidas através do método tradicional. Após as avaliações dos provadores, os 

atributos mais mencionados foram discutidos até a elaboração da ficha de definição de cada 

atributo. Foram elaboradas novas formulações das mesmas bebidas estudadas e adquiridas 

outras bebidas de goiaba no comércio local, a fim de estabelecer os valores de referências 

para cada bebida (APÊNDICE A).  

 

c) Seleção final dos provadores 

 

Após o treinamento, foi realizada uma seleção em que as três formulações das bebidas 

lácteas estudadas foram apresentadas aos provadores, em cabines individuais. Os provadores 

receberam a mesma ficha de avaliação que, depois, seria usada para avaliar as formulações 

em estudo (APÊNDICE B). A avaliação foi realizada em quatro repetições e os provadores 

foram selecionados em função da capacidade em discriminar as amostras, boa 

reprodutibilidade, repetibilidade dos resultados e consenso com a equipe. Os dados foram 

submetidos a análise de variância, por provador, para cada atributo, considerando como fontes 

de variação a repetição e a formulação 

 

d)  Teste sensorial 

 

Os provadores selecionados analisaram as formulações apresentadas, em cabines 

individuais, com iluminação branca, e quantificaram a intensidade percebida de cada atributo, 

usando escala não estruturada de 9 cm, variando de 1 (pouco) a 9 (muito), com os seguintes 

atributos: aparência (cor rosa, uniformidade e consistência), aroma (aroma de goiaba, aroma 
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de leite fermentado, aroma ácido), sabor (sabor de goiaba, sabor lácteo, sabor doce e sabor 

ácido), textura (viscosidade e grumosidade). 

 

 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

 Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, utilizando P < 0,05. Para a análise sensorial, foi ainda realizada a correlação de 

Pearson. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico SAS 9.1 

(2002). 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A Lista de atributos, e respectivas definições, utilizados na avaliação das formulações das 
bebidas lácteas de goiaba 

ATRIBUTOS DEFINIÇÕES REFERÊNCIAS 
APARÊNCIA 

Cor rosa  
Cor semelhante à flor de cor rósea 

 

Claro: Iogurte parcialmente desnatado com polpa 
de fruta goiaba marca Isis. 

Escuro: Bebida láctea fermentada de vaca, sabor 
goiaba. 

Uniformidade Distribuição uniforme de cor, ausência de 
grumos e de polpa de fruta na superfície do 
produto. 
 

Pouco: Iogurte parcialmente desnatado com 
polpa de fruta goiaba marca Isis. 

Muito: Bebida láctea fermentada mista, sabor 
goiaba. 

Consistência Propriedade relacionada à característica 
visual do deslocamento do produto dentro 
de um copo sob movimentação. 
 

Pouco: Iogurte parcialmente desnatado com 
polpa de fruta goiaba marca Isis. 

Muito: Bebida láctea fermentada de cabra, sabor 
goiaba. 

Espuma Formação de espuma percebida na 
superfície do produto oriunda da agitação 
dos mesmos. 
 

Pouca: Bebida láctea fermentada mista, sabor 
goiaba. 
Muita: Bebida láctea fermentada de cabra, sabor 
goiaba. 

AROMA 
Aroma de goiaba Propriedade sensorial percebida quando 

substâncias voláteis da fruta são aspiradas 
via retronasal. 
 

Fraco: Bebida láctea fermentada com polpa de 
goiaba marca Isis. 
Forte: Bebida láctea fermentada de vaca, sabor 
goiaba. 

Aroma de leite 
fermentado 

Sensação percebida ao aspirar substâncias 
voláteis similares às presentes no leite e/ou 
produtos lácteos. 
 

Fraco: Bebida láctea fermentada de vaca, sabor 
goiaba. 
Forte: Bebida láctea fermentada com polpa de 
goiaba marca Isis. 

Aroma ácido Aroma ácido característico da presença de 
ácidos. 

Fraco: Bebida láctea fermentada mista, sabor 
goiaba. 
Forte: Bebida láctea fermentada de cabra, sabor 
goiaba. 

SABOR 

Sabor de goiaba 

Sensação complexa composta de sensações 
gustativas, olfativas e táteis que são 
percebidas durante a degustação de 
produtos contendo goiaba. 
 

Fraco: Bebida láctea fermentada com polpa de 
goiaba marca Isis. 
Forte: Bebida láctea fermentada de vaca, sabor 
goiaba. 

Sabor lácteo 
Sensação complexa percebida ao degustar 
leite e ou produtos derivados do leite. 
 

Fraco: Bebida láctea fermentada mista, sabor 
goiaba. 
Forte: Iogurte parcialmente desnatado com polpa 
de fruta goiaba marca Isis. 

Sabor doce 
Sensação provocada pela degustação de 
sacarose. 
 

Fraco: Bebida láctea fermentada de cabra, sabor 
goiaba. 
Forte: Bebida láctea fermentada com polpa de 
goiaba marca Isis. 

Sabor ácido 
Sensação provocada pela degustação de 
ácido cítrico. 
 

Fraco: Bebida láctea fermentada com polpa de 
goiaba marca Isis. 
Forte: Bebida láctea fermentada de cabra, sabor 
goiaba. 

TEXTURA 

Viscosidade 
É a propriedade de resistência ao 
escoamento da bebida na boca. 
 

Fraco: Iogurte parcialmente desnatado com polpa 
de fruta goiaba marca Isis. 

Forte: Bebida láctea fermentada mista, sabor 
goiaba. 

Grumosidade 
Presença de grumos e de pedaços de  
polpa de fruta percebidas ao degustar o  
produto. 

Pouco: Iogurte parcialmente desnatado com 
polpa de fruta goiaba marca Isis. 

Muito: Bebida láctea fermentada mista, sabor 
goiaba. 
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APÊNDICE B Ficha de Análise Descritiva Quantitativa das bebidas lácteas 

Nome:______________________________________________________Data:___________ 

Você está recebendo três amostras de bebidas lácteas fermentadas. Por favor, em cada amostra, avalie a 
intensidade de cada um dos atributos. Para isto, coloque um traço vertical na escala correspondente. 

Amostra:_______________ 

Aparência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aroma 

 

 

 

 

 

 

Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura 

 

Claro
a 

Escuro 

Muito 

UNIFORMIDADE 

Pouco 

COR ROSA 

Muito 

ESPUMA 

CONSISTÊNCIA 

AROMA DE GOIABA 

AROMA DE LEITE 
FERMENTADO 

Forte Fraco 

SABOR DE GOIABA 

Forte Fraco 

SABOR LÁCTEO 

Forte Fraco 

CONSISTÊNCIA 

 

Forte 

SABOR DOCE 

Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Muita Pouca 

Pouco 

AROMA ÁCIDO 

SABOR ÁCIDO 

GRUMOSIDADE  

 Pouco Muito 
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Resumo 
 
Três bebidas lácteas com diferentes concentrações de leites e soros de leite de cabra e vaca, 
adicionadas de geleia de goiaba, foram elaboradas e armazenadas a 7 °C , por 28 dias, para 
avaliação de suas características físico-químicas (sólidos-totais, proteína, gordura, lactose, 
acidez, pH e sinerese), reológica (viscosidade aparente) e sensorial (ADQ). A bebida láctea 
mista (BLM) apresentou valores de lactose e pH inferiores à bebida láctea caprina (BLC) e 
superiores à bovina (BLV), além de maior viscosidade que a BLC, e, capacidade de retenção 
de água que a BLV. Todas as bebidas receberam notas similares para maioria dos atributos 
sensoriais, observando-se uma semelhança entre BLM e BLV na intenção de compra. O 
desenvolvimento de bebidas lácteas mistas a partir do leite de cabra e vaca, com adição de 
geleia de goiaba, pode ser uma iniciativa interessante para obtenção de um produto com 
qualidade nutricional e satisfatória aceitação pelos consumidores. 
 
 
Palavras-chave: Soro de leite; goiaba; leites fermentados, produtos lácteos 

 

Abstract 
 
Three dairy beverages with different concentrations of milks and sera from cow and goat 
milk, guava jelly added, were prepared and stored at 7 ° C for 28 days to evaluate their 
physicochemical characteristics (solid-total protein, fat lactose, acidity, pH and syneresis), 
rheological (viscosity) and sensory (ADQ). The milk drink mixed (BLM) showed values 
lower than the pH lactose and milk drink goats (BLC) and higher than bovine (BLV), and the 
BLC higher viscosity, and water retention capacity of the BLV. All beverages received 
similar notes for most sensory attributes, noting a similarity between BLM and BLV in 
purchase intent. The development of dairy beverages mixed from the goat's milk and cow 
with addition of guava jelly, an initiative can be interesting to obtain a product with 
satisfactory nutritional quality and consumer acceptability. 
 
 
Key-words: Whey; guava; fermented milk; dairy products 
 
 
1. Introdução 

 Bebida láctea é um alimento produzido a partir de leite e soro de leite, e caracteriza-se 

como uma importante fonte nutricional, principalmente, em decorrência do elevado valor 

biológico das proteínas presentes, derivadas, em sua maioria, de suas matérias-primas, 

ressaltando-se a utilização do soro de leite na sua elaboração (Sanmartín et al., 2011). A 

produção de bebidas lácteas vem se destacando em todo o mundo, em decorrência da 

tecnologia simples de produção, ampla aceitação pelos consumidores, e, por se caracterizar 

como uma alternativa para a utilização dos soros de leites de ovelhas, cabras e vacas, 

resultantes da produção de queijos (Hernández-Ledesma et al., 2011). A adoção de tecnologia 

que permita a reutilização do soro de leite gerado durante o processamento industrial da 
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produção de queijo é de interesse, visto que tal coproduto representa uma das mais 

preocupantes fontes de contaminação orgânica do meio-ambiente (Smither, 2008).  

 O leite de cabra e o soro, obtido durante a produção de seus derivados, têm propriedades 

nutricionais diferenciadas, a citar a presença de matérias orgânicas e nitrogenadas (caseínas e 

albuminas); sais minerais e vitaminas; além de fermentos lácticos, os quais melhoram o 

processo de digestão e a defesa frente a bactérias patogênicas (Haenlein, 2004; Park et al., 

2007; Panesar et al., 2007). O leite caprino confere propriedades particulares a seus derivados 

devido ao menor tamanho dos seus glóbulos de gordura, promovendo uma textura mais suave. 

Além disso, a menor concentração de α-s1caseína no leite caprino, quando comparado ao leite 

bovino, resulta em produtos com gel macio, maior capacidade de retenção de água e menor 

viscosidade (Haenlein, 2004; Kondyli, Katsiari, & Voutsinas, 2007; Vargas et al., 2008; 

Silanikove et al., 2010; Küçükçetin et al., 2011). No entanto, o sabor do leite caprino 

apresenta-se mais intenso em relação ao leite bovino, o que pode restringir a aceitação dos 

seus derivados entre parte dos consumidores. Neste contexto, a produção de produtos lácteos, 

utilizando misturas de leites e soros de leite de cabra e vaca pode surgir como uma 

oportunidade interessante e viável para o mercado de laticínios, contribuindo para a agregação 

de valor aos produtos, melhorando as propriedades físico-químicas e sensoriais, e o seu 

potencial de mercado (Thompson, 2007; Küçükçetinet al., 2011; Queiroga et al., 2013). 

Considerando tais aspectos, o objetivo do presente estudo foi elaborar e avaliar as 

propriedades nutricionais, reológicas e sensoriais de bebidas lácteas obtidas a partir da mistura 

de soro de leite e leite de cabra e vaca, adicionadas de geleia de goiaba, comparando as 

características estudadas com aquelas encontradas nas bebidas lácteas produzidas a partir de 

soro e leite de cabra ou vaca. 

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Matérias-primas 

Os leites de cabra (raça Alpina) e vaca (raça Girolando), utilizados na elaboração das 

bebidas lácteas foram obtidos do Setor de Caprinocultura e Bovinocultura do Centro de 

Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba (Bananeiras, Brasil). 

Os soros de leite foram gerados na produção de queijos tipo Minas Frescal, por meio de ação 

enzimática, com adição de 1% de cultura starter (R-704; Christian Hansen®, Valinhos, Brasil), 

0,5 ml/L de cloreto de cálcio a 50% e 0,8 ml/L de coalho comercial (Ha-la Christian 

Hansen®), de acordo com o procedimento descrito pela Embrapa – Empresa Brasileira de 

Agropecuária (Egito et al., 2009), com modificações. Os leites e os soros obtidos foram 
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submetidos à pasteurização (65 ºC/30 minutos) e armazenados sob refrigeração (7 ºC) para 

posteriores análises e elaboração das bebidas lácteas, em um intervalo máximo de 24 horas.  

Para a elaboração das bebidas lácteas, foi utilizada a cultura lática termofílica YF-

L903 de cepas mistas definidas e liofilizadas, compostas de Streptococcus salivarius subesp. 

thermophilus e Lactococcus delbrueckii subesp. bulgaricus (Lote 3048996) (Christian 

Hansen®, Valinhos, Minas Gerais, Brasil). 

As goiabas, em estágio de maturação comercial, empregadas para a elaboração da 

geleia, foram adquiridas na EMPASA (Empresa de Suprimentos e Serviços da Paraíba, João 

Pessoa, Brasil). Foram selecionados e padronizados os frutos que não apresentavam sinais de 

danos mecânicos e deterioração, com tamanho, cor e forma homogênea. 

 

2.2. Elaboração da geleia 

As goiabas foram lavadas em água corrente e sanitizadas com imersão em água 

contendo hipoclorito de sódio (10 ppm), por 15 minutos, enxaguadas, descascadas, 

submetidas ao branqueamento (100 °C/5 min), adicionadas de água (20 % p/v), 

homogeneizadas, utilizando liquidificador doméstico, e peneiradas, para separação da massa. 

A polpa obtida foi acrescida de 10% de açúcar cristal e submetida ao cozimento (180 ºC) até a 

formação da geleia. A verificação do ponto de geleia baseou-se no teor de sólidos solúveis, 

atingindo 65 °Brix, concernente com a legislação específica, a qual preconiza um teor de 

sólidos solúveis de no mínimo 62 °Brix (BRASIL, 1978). 

 

2.3. Fabricação das bebidas lácteas fermentadas 

Foram elaborados três diferentes tipos de bebidas lácteas adicionadas de geleia de 

goiaba, como segue: BLV (bebida láctea com 70% do leite bovino e 30% do soro bovino), 

BLM (bebida láctea com 35% do leite bovino e 15% do soro bovino; 35% do leite caprino e 

15% do soro caprino) e BLC (bebida láctea com 70% de leite caprino e 30% do soro de leite 

caprino). 

Para a elaboração das bebidas lácteas, inicialmente, os leites acrescidos de açúcar 

cristal (10g/100g), foram homogeneizados, aquecidos (90 °C/10 min) e resfriados a 43 °C, 

misturando-se com os soros pasteurizados. Em seguida, procedeu-se com a adição direta da 

cultura lática termofílica (0,5 g/100 mL), de acordo com a recomendação do fabricante. As 

bebidas lácteas foram acondicionadas em recipientes esterilizados, transferidas à câmara de 

fermentação (42 °C/4h), resfriadas (4 °C), homogeneizadas com bastão de vidro e posterior 

inserção de geleia de goiaba (30g/100mL). Os produtos obtidos foram embalados em garrafas 
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plásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) esterilizadas (100 mL) e estocados sob 

refrigeração (7 °C) durante  28 dias.  

Foram utilizados os mesmos lotes de leite e de soro de leite para as diferentes bebidas 

lácteas, sendo elaboradas em três ensaios (repetições) e analisadas em triplicata. As bebidas 

foram avaliadas em relação aos teores de sólidos totais, proteínas e gordura, imediatamente 

após a fabricação; acidez, lactose, pH, sinerese  e viscosidade aparente, nos intervalos de 1, 7, 

14, 21 e 28 dias de estocagem; aspectos microbiológicos e sensoriais com 1, 14 e 28 dias de 

armazenamento. 

 

2.4. Controle de qualidade das matérias-primas 

 Os parâmetros de sólidos totais, proteína, gordura, lactose, cinzas, acidez em ácido 

láctico, pH e densidade dos leites e soros de leite de cabra e vaca foram analisados conforme 

metodologia recomendada pela Association of Official Analytical Chemist Methods (AOAC, 

2005). A avaliação microbiológica seguiu metodologia preconizada pela American Public 

Healh Association (APHA, 2001), sendo submetidas à determinação do Número Mais 

Provável (NMP) de coliformes totais (NMP/mL) e termololerantes (NMP/mL), contagem 

total de bactérias aeróbias mesófilas (Unidades Formadoras de Colônias por mL - UFC/mL) e 

detecção de Salmonella ssp. Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas das 

matérias-primas são apresentados como as médias dos valores obtidos para cada lote utilizado 

na elaboração das bebidas lácteas.   

 

2.5. Análise físico-química e microbiológica das bebidas lácteas 

As bebidas lácteas foram analisadas quanto ao teor de sólidos totais, proteína, gordura 

e lactose, de acordo com método preconizado pela AOAC (2005). O pH foi mensurado em 

potenciômetro digital e a acidez por titulometria (AOAC, 2005). A lactose foi determinada 

pelo método de Fehling (AOAC, 2005) e a sinerese analisada por centrifugação (Gauche et 

al., 2009). A determinação dos parâmetros microbiológicos (coliformes totais e 

termotolerantes – NMP/mL e contagem total de bactérias aeróbias mesófilas - UFC/mL) 

seguiu metodologia recomendada pela American Public Healh Association (APHA, 2001). 

 

2.6. Viscosidade aparente 

 Para as medidas de viscosidade aparente, foi utilizado o viscosímetro Brookfield modelo 

DV II+Pro com banho termostático para controle da temperatura das amostras. As análises 
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foram realizadas na temperatura de 5 ± 1 ºC na velocidade de rotação de 40 rpm. Os 

resultados foram obtidos em milipascal-segundo (mPa.s). 

 

2.7.  Análise sensorial 

As bebidas lácteas foram submetidas à avaliação sensorial por dez provadores (nove 

do sexo feminino e um do sexo masculino, na faixa etária de 18 a 31 anos). A seleção para 

formação do painel sensorial foi realizada em função da capacidade em discriminar as 

amostras, boa reprodutibilidade, repetibilidade dos resultados e consenso com a equipe. As 

amostras foram descritas usando a técnica de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), segundo 

Stone & Sidel (1993). Os ensaios de avaliação sensorial foram realizados em cabines 

individuais com temperatura controlada e condições de iluminação. Os provadores receberam 

aproximadamente 40 mL de cada amostra com temperatura entre 4 - 8 ºC em copos de 

plástico descartáveis, com capacidade para 50 mL, codificados com números aleatórios de 

três dígitos, sendo oferecidas água e bolacha para limpeza do palato. Os julgadores analisaram 

as formulações, apresentadas de forma monádica, e quantificaram a intensidade percebida de 

cada atributo, usando escala não estruturada de 9 cm, variando de 1 (pouco) a 9 (muito), com 

os seguintes atributos: Aparência (cor rosa, uniformidade e consistência), aroma (aroma de 

goiaba, aroma de leite fermentado, aroma ácido), sabor (sabor de goiaba, sabor lácteo, sabor 

doce e sabor ácido), textura (viscosidade e grumosidade). O teste de intenção de compra foi 

conduzido com 100 provadores não treinados, utilizando-se uma escala hedônica de 5 pontos 

(5= compraria, 3=talvez comprasse/talvez não comprasse e 1= jamais compraria).  

  

2.8. Análise estatística  

 Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, utilizando p < 0,05. Para a análise sensorial, foi ainda realizada a 

correlação de Pearson. Para a realização das análises estatísticas foi utilizado o pacote 

estatístico SAS 9.1 (2002).  

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Qualidade das matérias-primas 

 As análises microbiológicas dos leites e soros de leite de cabra e vaca pasteurizados 

evidenciaram a ausência de coliformes totais e termotolerantes, caracterizando estas matérias-

primas como próprias ao consumo humano e, consequentemente, para a elaboração das 
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bebidas lácteas avaliadas. Ainda, foi detectado ausência de Salmonella spp. em todas as 

amostras de bebidas lácteas, nos intervalos de tempo avaliados.  

 Os valores médios das varáveis físico-químicas dos leites e soros de leite utilizados 

como matérias-primas são mostrados na Tabela 1. Os dados encontrados são semelhantes aos 

descritos por Costa, Queiroga, & Pereira (2009); Cunha et al. (2008), para o leite de cabra e 

vaca das mesmas raças dos obtidos e utilizados na elaboração das bebidas lácteas avaliadas. O 

leite de vaca apresentou maior (p < 0,05) conteúdo de sólidos totais, gordura, proteína, lactose 

e densidade quando comparado ao leite de cabra. Os valores do presente estudo foram 

diferentes dos resultados relatados por Eissa, Babiker, & Yagoub (2011) para os dois tipos de 

leites, em relação aos parâmetros citados. A diferença na composição química dos leites pode 

está relacionada a fatores como fase de lactação, idade e raça dos animais, os intervalos de 

ordenha, estação do ano e temperatura ambiental, a eficiência da ordenha, nutrientes ofertados 

na dieta, hormônios e / ou doença do úbere (Park et al., 2007; Tamime et al., 2011).  

 

Tabela 1 Valores médios das variáveis físico-químicas do leite e soro de leite de cabra e vaca, 
utilizados para a elaboração de bebidas lácteas 
 

Variáveis  
Leite  Soro 

Cabra Vaca  Cabra Vaca 

Sólidos Totais (g/100g) 11,38b ± (0,33) 12,29a ± (0,23) 6,86a ± (0,19) 6,86a ± (0,07) 

Proteína (g/100g) 3,60b ± (0,20) 3,95a ± (0,05) 1,10b ± (0,03) 1,27ª ± (0,05) 

Gordura (g/100g) 3,15b± (0,05) 3,60ª ± (0,00) 0,48b ± (0,08) 0,62ª ± (0,08) 

Lactose (g/100g) 4,23b± (0,05) 4,56ª ± (0,09) 5,06ª ± (0,04) 4,98ª ± (0,03) 

Cinzas (g/100g) 0,69ª ± (0,07) 0,66ª ± (0,02) 0,30b ± (0,04) 0,41a ± (0,09) 

Acidez (g/100g) 0,15ª ± (0,01) 0,16ª ± (0,01) 0,13ª ± (0,01) 0,12ª ± (0,02) 

pH 6,74ª ± (0,14) 6,84ª ± (0,21) 6,59b ± (0,10) 6,84ª ± (0,21) 

Densidade (kg/m3) 1030,00b ± (0,20) 1030,93ª ± (0,12) 1025,52b ± (0,30) 1026,47ª ± (0,16) 
a-bLetras sobrescritas diferentes na mesma linha são significativamente diferentes (p < 0,05), de acordo com o 
teste de Tukey. 
 
 
 Os teores de proteína, gordura, cinzas, o pH e a densidade foram maiores (p <0,05) para 

o soro de leite de vaca em relação ao soro de leite de cabra, entretanto, os dois soros de leite 

utilizados na elaboração das bebidas apresentaram teores similares de sólidos totais, lactose e 

acidez. Sanmartín et al. (2011) relataram valores semelhantes aos parâmetros encontrados no 

soro de leite de cabra, em relação aos sólidos totais, lactose e o pH. Já Silva et al. (2009) 
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apresentaram valores próximos ao soro de leite de vaca para o conteúdo de lipídios, lactose e 

pH, evidenciando-se valores inferiores ao teor de proteína. Pintado, Macedo, & Malcata 

(2001) ressaltam que a composição dos soros varia em função da fonte e do tipo de leite, bem 

como, do processamento de fabricação dos queijos e da tecnologia empregada.  

 
3.2 Aspectos físico-químicos e microbiológicos das bebidas lácteas 

Os resultados das análises microbiológicas revelaram que todas as bebidas lácteas 

mantiveram sua inocuidade durante o armazenamento refrigerado (tempo 1, 14 e 28 dias), 

evidenciada por meio da ausência de crescimento ou dentro do recomendado para coliformes 

totais e termotolerantes (BRASIL, 2005). 

O teor de gordura encontrado na BLC (2,50 g/100g) apresentou-se superior (p < 0,05) 

àqueles encontrados para BLM (2,15 g/100g) e BLV (2,03 g/100g) (Tabela 2). Uysal et al. 

(2003) e Kavas et al. (2004) elaboraram iogurtes utilizando leites de cabra, vaca e a sua 

mistura, sem adição de geleia de frutas, observaram teores de gordura superiores (4,0 e 3,8 

g/100g, respectivamente) aos detectados no presente estudo. Os valores de sólidos totais e 

proteína encontrados em BLV apresentaram-se mais elevados (p < 0,05) daqueles encontrados 

em BLM e BLC, de modo que tal aspecto pode ser associado a maior viscosidade detectada 

na bebida de vaca (Wang et al., 2012) (Figura 3). Valores semelhantes a estes foram relatados 

por Cunha et al. (2008) e Gauche et al. (2009). Os sólidos totais e as proteínas contribuem 

para o aumento da viscosidade, estando diretamente relacionado ao tipo de leite empregado na 

elaboração das bebidas (Jumah, Shaker, & Abu-Jdayil, 2001). Quanto maior o teor de sólidos 

totais, menor será a intensidade das forças atrativas entre as micelas de caseína, podendo 

explicar a maior retenção de água e a menor contração do gel, diminuindo a porosidade na 

matriz de gel e a sinerese natural (Vargas et al., 2008). 

 A acidez no leite fermentado é condicionada ao processo de fermentação da lactose, por 

parte das bactérias láticas, com transformação em ácido lático (Lee, & Lucey, 2010). Os 

valores de pH e lactose apresentaram-se distintos (p<0,05) entre as bebidas, com maiores 

médias para BLC, seguindo de BLM e BLV, durante todo o armazenamento (Tabela 3), 

revelando uma alcalinidade e capacidade tamponante à BLC, além, do maior conteúdo de 

cálcio do leite de cabra em comparação ao leite de vaca, podendo explicar a associação da 

caseína com o sistema de fosfato (Galina et al., 2007). Valores de pH baixos e maior 

acidificação resultam na liberação de soro de leite, na maior solubilização de fosfato de cálcio 

da micela e, portanto, uma maior perda de cálcio solúvel no soro da coalhada (Park, 2006). A 

diferença nos valores de pH nos produtos pode também estar relacionada à quantidade do leite 
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e do soro de leite utilizados na produção das bebidas, à atividade da cultura láctea, bem como 

à adição de diferentes ingredientes e ao tempo de armazenamento (Thamer & Penna, 2006). 

 

Tabela 2 Valores médios das variáveis físico-químicas de bebidas lácteas de leite de vaca, 
mista e cabra 

BLV: Bebida Láctea com 70% do leite bovino e 30% do soro bovino, BLM: Bebida Láctea com 35% do leite 
bovino e 15% do soro bovino; 35% do leite caprino e 15% do soro caprino, BLC: Bebida Láctea com 70% de 
leite caprino e 30% do soro de leite caprino.  
a - cDiferentes letras sobrescritas na mesma linha são significativamente diferentes (p < 0,05), de acordo com o 
teste de Tukey. 
 

 Durante o armazenamento refrigerado, observou-se uma diminuição do pH e da lactose 

e um concomitante aumento da acidez em todas as bebidas lácteas avaliadas. Verificou-se 

que, durante os primeiros 7 dias de estocagem, o decréscimo (p < 0,05)  nos valores de pH e 

da quantidade de lactose foi mais pronunciado em comparação aos períodos subsequentes de 

armazenamento avaliados,  quando ocorreu uma estabilização destes valores. BLM mostrou 

uma diminuição mais lenta do pH, chegando a um valor médio estável (p > 0,05) após 21 dias 

de armazenamento. A estabilização do pH e da acidez, ao longo do período de estocagem, 

também foi relatada por outros autores em estudos com iogurtes elaborados com a 

substituição parcial ou total de leite bovino por leite caprino (Vargas et al., 2008; Küçükçetin 

et al., 2011; Eissa, Babiker, & Yagoub, 2011; Wang et al., 2012). Rojas-Castro, Chacón-

Villalobos, & Pineda-Castro (2007) descreveram que a acidificação de produtos lácteos pode 

continuar a se desenvolver durante o armazenamento do produto, entretanto, torna-se menos 

acentuada devido ao efeito da baixa temperatura empregada no armazenamento. O fenômeno 

de estabilização do pH e da acidez das amostras de bebidas lácteas estudadas ao final do 

período de estocagem pode também estar relacionado à inibição da atividade enzimática das 

culturas, à diminuição da carga bacteriana, embora, possivelmente, também possa ter relação 

com o esgotamento das reservas de lactose disponíveis. 

 

Variáveis 
Bebidas lácteas* 

BLV BLM BLC 

Sólidos Totais (g/100g) 20,47a ± (0,39) 19,02b ± (0,86) 17,64c ± (0,15) 

Proteína (g/100g) 3,08a ± (0,04) 2,64b ± (0,02) 2,57b ± (0,04) 

Gordura (g/100g) 2,03b ± (0,05) 2,15b ± (0,05) 2,50a ± (0,37) 

Lactose (g/100g) 4,39c ± (0,01) 4,79b ± (0,03) 5,03a ± (0,02) 
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Tabela 3 Valores médios das variáveis físico-químicas de bebidas lácteas de vaca, mista e 
cabra, durante 28 dias de armazenamento refrigerado (7 °C) 

BLV (Bebida Láctea com 70 % do leite bovino e 30 % do soro bovino), BLM (Bebida Láctea com 35% do leite 
bovino e 15 % do soro bovino; 35% do leite caprino e 15% do soro caprino) e BLC (Bebida Láctea com 70 % de 
leite caprino e 30% do soro de leite caprino).  
a - cDiferentes letras minúsculas sobrescritas na mesma linha são significativamente diferentes (p < 0,05), de 
acordo com o teste de Tukey. 
A - DDiferentes letras maiúsculas sobrescritas na mesma linha são significativamente diferentes (p < 0,05), de 
acordo com o teste de Tukey. 
 
 
3.3.  Sinerese 

 A BLC apresentou valores inferiores de sinerese em comparação a BLM, seguida da 

BLV (21,37, 22,25 e 25,64 g/100g, respectivamente) (Figura 1). A menor suscetibilidade à 

sinerese na BLC pode ser explicada pela microestrutura e composição do leite de cabra, o 

qual possui maiores micelas de caseína, quando comparado ao leite bovino, o que resulta em 

uma rede proteica com menores poros e maior densidade, permitindo maior retenção de água 

(Kalab, 2006). Ainda, estes valores de sinerese encontrados em BLM e BLC podem estar 

relacionados ao maior conteúdo de cálcio presente no leite de cabra e a capacidade de 

retenção de água deste mineral, em decorrência do estabelecimento de interações iônicas entre 

Variáveis 
Tempo 

(dias) 

Bebidas lácteas 

BLV BLM BLC 

Lactose (%) 

1 4,39cA± (0,01) 4,79bA± (0,03) 5,03aA± (0,02) 

7 4,31cB± (0,01) 4,65bB± (0,03) 4,83aB± (0,01) 

14 4,24cBC± (0,01) 4,61bB± (0,01) 4,78aC± (0,02) 

21 4,17cC ± (0,06) 4,55bC± (0,01) 4,73aD± (0,01) 

28 4,17cC ± (0,01) 4,51bC± (0,01) 4,70aD± (0,01) 

pH 

1 4,24cA± (0,02) 4,29bA± (0,04) 4,38aA± (0,02) 

7 4,19cB± (0,03) 4,25bAB± (0,03) 4,35aAB± (0,04) 

14 4,16cBC± (0,03) 4,21bBC± (0,04) 4,30aBC± (0,01) 

21 4,14cBC± (0,02) 4,19bC± (0,03) 4,27aCD± (0,03) 

28 4,13cC ± (0,02) 4,18bC± (0,03) 4,25aD± (0,03) 

Acidez (%) 

1 0,75aB ± (0,05) 0,74aD± (0,02) 0,72aC± (0,04) 

7 0,81aA± (0,03) 0,79aC± (0,01) 0,78aB± (0,01) 

14 0,83aA± (0,04) 0,82aBC± (0,01) 0,81aB± (0,01) 

21 0,85aA± (0,06) 0,84aAB± (0,04) 0,82aAB± (0,03) 

28 0,87aA± (0,00) 0,86aA± (0,00) 0,85aA± (0,03) 
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as caseínas no interior da rede proteica (Stelios & Emmanuel, 2004). O processo de separação 

do soro de leite está, também, associado à rigidez e a estabilidade da rede proteica, além de 

fatores como, a desnaturação proteica, pH baixo e acidez elevada, o tipo e a intensidade do 

tratamento térmico (Park, 2006; Jacob et al., 2011). Quando as redes tridimensionais da 

proteína se tornam mais densas, gradualmente perde a capacidade de atrair o soro, no qual, 

então, é expelido, sendo facilmente observado na superfície de leites fermentados (Bezerra, 

Souza, & Correia, 2012). 

 As novas interações que ocorrem com a mistura das caseínas caprinas e bovinas, 

promovem um comportamento diferente, provocando mudanças no nível de agregação e 

compactação das micelas. As diferenças na organização da estrutura das micelas de caseínas 

caprinas e bovinas e/ou uma desfavorável distribuição dos glóbulos de gordura junto à rede de 

caseína explicam a tendência dos derivados lácteos mistos terem uma maior sinerese 

comparados aos de leite de cabra (Vargas et al., 2008).  

 
Figura 1. Valores médios de sinerese das bebidas lácteas de vaca, cabra e as suas misturas durante o 

armazenamento a 7 ° C por 28 dias. BLV ( ): Bebida Láctea com 70 % do leite bovino e 30 % do soro bovino; 

BLM ( ): Bebida Láctea com 35% do leite bovino e 15 % do soro bovino; 35% do leite caprino e 15% do soro 
caprino; BLC ( ): Bebida Láctea com 70 % de leite caprino e 30% do soro de leite caprino. 
  

 O aumento (p < 0,05) da sinerese durante o armazenamento em todas as bebidas lácteas 

elaboradas, possivelmente, ocorreu devido ao fortalecimento progressivo das ligações 

cruzadas na matriz da caseína, causando uma contração contínua do gel ao longo do intervalo 

de armazenamento avaliado (Tamime, & Robinson, 1999). Os valores de sinerese detectados 

para as bebidas lácteas elaboradas no presente estudo apresentaram-se semelhantes aos Kavas 

et al. (2004) e inferiores aos detectados para iogurtes elaborados com leite de vaca, cabra ou 
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suas misturas (Stelius, & Emmanuel, 2004; Gauche et al., 2009, Küçükçetin et al., 2011, 

Bezerra, Souza, & Correia, 2012). Estes achados de menor sinerese das bebidas lácteas 

avaliadas em relação a iogurtes tradicionalmente fabricados revelam que a adição de soro de 

leite (30 mL/100 mL) às formulações não alterou o seu índice de sinerese, a qual apresenta-se 

como uma importante característica para a aceitação de derivados lácteos por parte do 

consumidor. 

 Valores inferiores de sinerese nas bebidas lácteas estudadas, quando comparados a 

iogurtes, podem estar associados à adição de geleia de fruta (goiaba), que se caracteriza como 

um produto rico em pectina (Wang et al., 2012). Os hidrocolóides aniônicos (goma xantana, 

goma guar, pectina e carragena), muitas vezes, utilizados em leites fermentados, interagem 

com as cargas positivas na superfície das micelas, reforçando a rede de caseína formada e, 

consequentemente, reduzindo a sinerese (Everett & Mcleod, 2005). 

  

3.4 Viscosidade aparente 

Os maiores valores de viscosidade aparente (p < 0,05) foram verificados na BLV, 

seguidos da BLM e BLC, de modo que, tal achado pode ser influenciado pelo maior conteúdo 

de sólidos totais e proteína encontrados no leite bovino quando comparado ao leite caprino 

(Martín-Diana et al., 2003; Küçükçetin et al. 2011; Wang et al., 2012), os quais foram 

utilizados na elaboração das bebidas.  

O tempo de armazenamento apresentou efeito (p < 0,05) apenas sobre a viscosidade 

aparente da BLM e BLC. Ocorreu um aumento da viscosidade, para todas as bebidas lácteas 

avaliadas, apenas no início do período de armazenamento (1 a 14 dias), seguida por uma 

diminuição no final do período (21 a 28 dias) (Figura 2). O aumento da viscosidade de 

bebidas lácteas no período inicial de armazenamento, seguido por uma diminuição com o 

avançar do tempo de estocagem tem sido relatado (Penna, Oliveira, & Tamine, 2003; Wang et 

al., 2012). Este comportamento pode estar envolvido com a solidificação da estrutura do gel 

formador da bebida láctea durante o armazenamento refrigerado e uma eventual tixotropia no 

produto. A tixotropia de soluções de proteínas de soro é caracterizada pela quebra das 

ligações dissulfídicas e de Van der Waals, além, das interações iônicas e hidrofóbicas 

existentes entre as partículas de proteínas (Teo, Munro, & Singh, 2000). Em estudos com 

iogurtes mistos, também, foi observado uma significativa diminuição da consistência 

(estrutura do gel) do produto após dez dias de armazenamento refrigerado (Rojas-Castro, 

Chacón-Villalobos, & Pineda-Castro, 2007). Cabe ressaltar que a diminuição do pH (Tabela 
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3) ao longo do período de armazenamento das bebidas lácteas, pode também, estar 

relacionado à diminuição da viscosidade do produto durante o tempo de estocagem.  

 
Figura 2. Valores médios de viscosidade das bebidas lácteas de vaca, cabra e as suas misturas durante o 

armazenamento a 10 °C por 28 dias. BLV ( ): Bebida Láctea com 70 % do leite bovino e 30 % do soro bovino; 

BLM ( ): Bebida Láctea com 35% do leite bovino e 15 % do soro bovino; 35% do leite caprino e 15% do soro 
caprino; BLC ( ): Bebida Láctea com 70 % de leite caprino e 30% do soro de leite caprino. 
 

Ainda, o menor tamanho dos glóbulos de gordura e das partículas de caseína no leite 

de cabra (Silanikove et al., 2010) pode ter contribuído para a menor viscosidade encontrada 

em BLC e BLM. Vargas et al. (2008) relatam que a αs1-caseína desempenha um papel 

importante durante a formação do gel em produtos lácteos, uma vez que, um menor conteúdo 

de αs1-caseína conduz ao enfraquecimento da textura do produto. A β-caseína é a proteína 

predominante no leite de cabra, enquanto a αs1-caseína é predominante no leite de vaca (Li & 

Guo, 2006), portanto, tal composição das caseínas poder ter influenciado na menor 

viscosidade detectada nas bebidas formuladas com leite de cabra.  

As propriedades físicas do gel formado durante a elaboração das bebidas lácteas 

também podem ter sido afetadas pelo tratamento término aplicado durante o seu 

processamento. A estabilidade térmica do leite de cabra é consideravelmente mais baixa 

daquela do leite bovino, de modo que tal aspecto tem sido atribuído ao seu elevado teor de 

cálcio iônico e a baixa dissociação das micelas do leite caprino (Park, 2007). Também tem 

sido relatado que a α-caseína de origem caprina é mais propícia a precipitação em presença do 

cálcio de que a α-caseína de origem bovina (Haenlein, 2004).  Assim, a baixa viscosidade das 

bebidas lácteas elaboradas com leite caprino (BLC e BLM), possivelmente, foi também 

causada pela maior precipitação da α-caseína presente neste tipo leite em decorrência do 
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tratamento térmico aplicado, perdendo parte da sua capacidade de formação do gel, necessário 

ao estabelecimento de uma viscosidade aumentada no produto. 

Por fim, a presença de geleia de goiaba, rica em pectina (Wang et al., 2012), 

possivelmente, contribuiu para o estabelecimento da viscosidade das bebidas lácteas 

avaliadas. A pectina adsorve a superfície das micelas promovendo uma estabilização por meio 

das interações eletrostáticas e de repulsão, conferindo uma maior geleificação de produtos 

lácteos fermentados (Lucey, 2004; Wang et al., 2012). Este achado sugere que, a adição de 

geleia de frutas ricas em pectinas, tais como a goiaba, pode substituir o uso de sólidos totais e 

os estabilizantes comerciais, com reconhecido efeito positivo na viscosidade de bebidas 

lácteas. Ainda, a adição de soro de leite líquido às bebidas não resultou em diminuição da 

viscosidade dos produtos, visto que os dados obtidos para este parâmetro foram similares 

àqueles previamente relatados para iogurtes comerciais fabricados com leite bovino (Gauche 

et al., 2009), não havendo a necessidade de utilização de outros processos de melhoria desta 

propriedade. 

 

3.5 Análise sensorial 

Os escores médios conferidos para a maioria dos atributos foram semelhantes (p > 

0,05) entre as bebidas, destacando-se uma similaridade entre a BLV e a BLM, e uma 

diferença (p < 0,05) na BLC, para as características de uniformidade, consistência e 

viscosidade, estando em concordância com os dados obtidos na análise do perfil reológico das 

bebidas lácteas avaliadas instrumentalmente (Figura 3). A viscosidade constitui-se de um 

parâmetro diretamente relacionado com o atributo textura da análise sensorial, que por sua 

vez é fator fundamental na escolha do produto pelo consumidor (Damin, Sivieri, & Lannes, 

2009). A utilização de leite de cabra na BLC proporcionou um produto menos viscoso, 

possivelmente, por efeito da composição proteica deste leite (Vargas et al., 2008). 

Para os atributos estudados ao longo do armazenamento, também, foi verificado uma 

homogeneidade, apenas, percebendo-se um aroma mais ácido aos 28 dias de armazenamento, 

e, uma menor viscosidade a partir dos 14 dias de estocagem. A maior acidez evidenciada 

sensorialmente apresenta-se relacionada com os parâmetros físico-químicos determinados, 

sendo, possivelmente, um reflexo dos processos metabólicos envolvendo os micro-

organismos presentes. Da mesma forma, a diminuição da viscosidade verificada em função do 

tempo de armazenamento, em virtude dos mecanismos já descritos anteriormente. 
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Figura 3. Representação gráfica da avaliação sensorial por Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) da bebida 
láctea de vaca, cabra e a suas misturas, durante o armazenamento a 10 °C por 28 dias. A:1 dia de estocagem; B: 
14 dias de estocagem; C: 28 dias de estocagem. ( ): Bebida láctea de cabra, BLC; ( ): Bebida láctea 
mista, BLM; ( ): Bebida láctea de vaca, BLV 
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A consistência das bebidas apresentou uma correlação positiva (r=0,614) com a 

textura, enquanto, o aroma de goiaba teve uma evidente correlação (r=0,629) com o sabor de 

goiaba. Este fator pode está relacionado com a presença da geleia de goiaba, uma vez que a 

fruta possui licopeno, responsável pela pigmentação vermelha, e pectina, pelo aumento da 

consistência, proporcionando uma intensidade na cor, no sabor e na textura das bebidas.  

O aroma ácido das bebidas lácteas mostrou esperada correlação (r=0,417) com o sabor 

ácido. O sabor e o aroma são considerados os parâmetros mais importantes para a aceitação 

pelo consumidor e a decisão de compra por produtos lácteos. Koksoy & Kilic (2004) afirmam 

que a adição de frutas, flavorizantes com sabor de frutas e açúcar podem mascarar o gosto 

ácido na formulação de produtos lácteos fermentados. Considerando que o leite de cabra 

apresenta sabor marcado e pungente, enquanto, o leite bovino apresenta sabor mais suave e 

adocicado, sugerindo que, o fator decisivo para o sabor da bebida láctea seja a própria 

natureza do leite utilizado como matéria-prima (Bezerra, Souza, & Correia, 2012). 

Finalmente, o sabor ácido (r=0,327) e a viscosidade (r=0,330) apresentaram correlação 

positiva com a presença de grumos nas bebidas lácteas. Esta percepção pode apresentar-se 

intimamente relacionada com a adição de geleia de goiaba, pois, o fruto agrega acidez natural 

à bebida (Kailasapathy, Harmstorf, & Phillips, 2008) e os polissacarídeos pécticos presentes 

na geleia podem, também, promover a elevação da viscosidade e funcionar como 

estabilizantes coloidais nas bebidas (Canteri, Moreno, & Wosiacki, 2012). 

A análise de intenção de compra das bebidas lácteas avaliadas revelou que a BLC 

recebeu menor nota (p < 0,05) situando-se entre “talvez comprasse/talvez não comprasse”, 

enquanto a BLM e a BLV receberam notas similares (p > 0,05), posicionando-se entre o 

termo “possivelmente compraria” e “compraria”. Estes resultados indicam que a inserção no 

mercado de uma bebida láctea elaborada com a mistura de leite e soro de leite de cabra e vaca, 

e adicionada de geleia de fruta, pode representar uma alternativa de produto interessante para 

o consumidor, uma vez que apresenta características sensoriais desejáveis quando comparado 

ao produto elaborado com leite e soro de leite bovino. 

4. Conclusão 

A qualidade físico-química de bebidas lácteas elaboradas a partir de leite de cabra, 

vaca e a sua mistura foi afetada pelo tipo de leite e o tempo de armazenamento. No entanto, 

estes fatores não promoveram mudanças perceptíveis na maioria dos atributos sensoriais, 

exceto na aparência uniforme, consistência e viscosidade, sendo, entretanto, percebido um 

aumento da acidez, concomitante, a uma diminuição da viscosidade das bebidas lácteas 
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avaliadas durante o período de armazenamento, ratificando os dados da análise reológica 

(viscosidade aparente). A adição de geleia de goiaba proporcionou mudanças positivas no 

comportamento reológico e sensorial das bebidas lácteas avaliadas, sugerindo o seu uso em 

substituição aos sólidos totais e/ou de estabilizantes na produção destes produtos. 

Considerando tais aspectos, o desenvolvimento de bebida láctea elaborada a partir de leite e 

soro de leite de cabra e vaca, com a adição de geleia de frutas, particularmente de geleia de 

goiaba, pode representar uma iniciativa atraente para obtenção de um derivado lácteo com 

destacada qualidade nutricional e satisfatória aceitação pelos consumidores. 
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ANEXOS 

ANEXO A Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B Intenção de compra 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

Intenção de compra 

 

 

 

Indique sua atitude ao encontrar estes produtos no mercado. 

 

5 – compraria                                             

4 – possivelmente compraria 

3 – talvez comprasse/talvez não 

comprasse    

2 – possivelmente não compraria 

1 – jamais compraria                                  

                                                                                  

 

Comentários:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

OBRIGADA! 

 

ATRIBUTO 

AMOSTRAS 

(Código) 

   

Intenção de 

Compra 

   

Nome:____________________________________________ Idade:______________ 

e-mail:____________________________________________ Fone:_______________ 

Escolaridade:__________________________ Data: _____________ 
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ANEXO C Questionário de identificação  

Nome: ________________________________________________________________ 

DATA___/__/____ 

Idade________________ 

Atividade______________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone p/ contato:______________________________ 

1. O que você entende por “análise sensorial”? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Qual dia da semana e o turno de sua disponibilidade para participar das sessões 

sensoriais?_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Você tem algum tipo de problema (alergia, desconforto, não gosta, etc) com alguns alimentos? 

Especifique quais. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Quais os seus alimentos preferidos? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Você está fazendo alguma dieta especial?______________ Qual? _______________ 

6. Indique marcando com um X se tem os seguintes problemas de saúde : 

( ) Prótese dentária    ( ) Problemas de percepção de cor (daltonismo, ...)    ( ) Diabetes     ( ) Colesterol     

( ) Hipoglicemia    ( ) Hipertensão    ( ) Freqüentes estados febris    ( ) (sinusites)  ( ) Frequentes 

inflamações da cavidade bucal   ( ) Quadros asmáticos leves ou agudos  ( ) Problemas respiratórios  

 ( ) Problemas cardíacos 

7. Você está tomando algum remédio?  Qual?_____________________________________________ 

8. Fumante? em caso afirmativo indicar a quantidade.______________________________________ 

Marque na escala abaixo sobre o seu consumo médio de queijo. 

(  )  Quase sempre (quase todo dia) 

(  )  Muito (pelo menos 4 vezes por semana) 

(  )  Moderado ( pelo menos 2 vezes por semana) 

(  )  Pouco (pelo menos 1 vez por semana) 

(  )  Não consumo 
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ANEXO D Teste Threshold de Reconhecimento 

 

Nome_______________________________________________Data_____________ 

Reconhecimento de odores 

Os frascos contêm substâncias odoríferas que se encontram normalmente em casa ou no local 
de trabalho. Aproxime o frasco de seu nariz, cheire três vezes brevemente e tente identificar o odor. 
Se não recordar o nome exato da substância, tente relacioná-la com alguma coisa com a qual você 
associe esse odor. 

Referência Definição do odor 

  

  

  

  

  

   

 

TESTE DE SENSIBILIDADE AOS 5 GOSTO BÁSICOS (doce, salgado, amargo, ácido e umami) 

Nome:_________________________________________Data ___/___/_____ 

Você está recebendo uma série de amostras apresentando os sabores básicos: doce, salgado, amargo e 
ácido. Deguste cuidadosamente cada uma delas e coloque um “X” na coluna apropriada, de acordo 
com o sabor reconhecido 

Código da 
Amostra 

Sabor não 
identificado 

Ácido Amargo Salgado Doce Umami 

       

       

       

       

       

 

Comentários:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO E Teste Triangular 
 
 

TESTE TRIANGULAR 

 

 

Nome:_____________________________________________Data:___________ 

 

 

Vocês está recebendo três amostras para análise. Duas das amostras são iguais e uma 
diferente. Assinale qual é a amostra diferente.  

 

   Amostra Assinale a amostra diferente 

   _______  ___________ 

   _______  ___________ 

   _______  ___________ 

   

 

Muito obrigada! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


