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RESUMO
O soro do leite é classificado como um subproduto da produção de queijo minas frescal, sendo aceito sob dois pontos de
vista: um poluente problemático da indústria pela alta demanda bioquímica e pelo seu alto valor proteico. Inúmeras
pesquisas para utilização desse coproduto vêm sendo desenvolvidas, bem como este trabalho, que tem por objetivo
aproveitar  o  soro  de  queijo  para  desenvolver  uma  bebida  láctea  enriquecida  com  ácido  fólico  destinada  a
complementação  nutricional  de  gestantes  de  baixa  renda.  Neste  ensaio  foram desenvolvidas  duas formulações de
bebida láctea a base de soro de queijo, uma com e outra sem ácido fólico, sendo o soro obtido da produção de queijo
minas frescal.  Posteriormente,  as  bebidas  foram submetidas à  caracterização físico-química  e  análise  sensorial  de
aceitabilidade,  sendo  os  atributos  analisados:  cor,  aroma,  sabor,  textura,  aparência  global  e  intenção  de  compra.
Constatou-se que o enriquecimento com soro não apresentou efeito significativo nas características organolépticas do
produto, atendendo ao objetivo do projeto que era desenvolver a bebida e verificar sua aceitabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Análise sensorial; Bebida láctea; Soro de leite.

1 INTRODUÇÃO

A busca pela qualidade de vida tem levado um número cada vez maior de consumidores a
modificar  seus  conceitos  de  nutrição  e  hábitos  alimentares.  Embora  possuam  um  restrito
conhecimento sobre a ciência e nutrição, suas preocupações com este assunto e a sua relação com
a saúde têm aumentado consideravelmente (DIPLOCK et al, 1999).

O  desenvolvimento  de  alimentos  funcionais  tem  se  destacado  no  segmento  de  bebidas
prontas para o consumo, beneficiadas principalmente pelo avanço tecnológico na estabilização e
utilização  de  ingredientes.  Cerca  de  70%  dos  lançamentos  de  alimentos  funcionais  são
representados por bebidas a base de soro de leite, que visam benefícios à saúde (BALDISSERRA,
et al, 2011).

O soro de leite é o principal subproduto da indústria da fabricação de queijos, representando
cerca  de  85%  a  95%  do  volume  de  leite  utilizado  na  fabricação  do  queijo,  contendo
aproximadamente 55% dos nutrientes. Sua alta concentração proteica sugere duas decorrências ou
como matéria-prima para indústria  de bebidas lácteas ou como fonte de poluição devido a alta
demanda  bioquímica  de  oxigênio  (DBO),  por  ser  rico  em  proteínas  solúveis  e  aminoácidos
essenciais, apresenta vitamina B, elevado teor de lactose e sais (CAVALCANTI, 2010). Assim, sua
utilização como base de bebidas lácteas é tida como uma forma de minimização de resíduos e,
consequentemente, fonte barata de nutrientes. No Brasil, esta prática apresenta certa resistência,
sendo utilizada geralmente em alimentação animal (BALDISSERRA et al, 2011).

Visando atender as novas necessidades dos consumidores e agregar valor, o soro de leite é
utilizado  como  base  de  algumas  bebidas  lácteas,  passando,  geralmente,  por  tratamentos  e/ou
enriquecimento  nutricional,  que  pode  ser  por  meio  de  fortificação  de  vitaminas,  minerais  ou
microrganismos benéficos. A suplementação vitamínica com acido fólico tem expressiva importância
durante a gestação, ele pertence ao grupo de vitaminas do complexo B (SAMANIEGO et al, 2009).
Essa medida foi tomada a partir de estudos que mostram sua atuação no declínio do Defeito do
Fechamento  do  Tubo  Neural  (DFTN),  uma  malformação  congênita  resultante  do  fechamento
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incorreto  ou  incompleto  do  tubo  neural  entre  a  terceira  e  quarta  semana  do  desenvolvimento
embrionário, englobando a anencefalia, encefalocele e espinha bífida (PACHECO et al, 2009).

Almejando aumentar o consumo adequado de acido fólico na população, estabeleceu-se a
fortificação obrigatória de alimentos. Foi uma estratégia introduzida inicialmente nos Estados Unidos
e no Canadá de adição de ácido fólico em alguns produtos de cereais obrigatórios (PACHECO et al,
2009).  No Brasil, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a fortificação de farinha de trigo e milho
(LIMA et al., 2009).  Além disso, no Brasil,  a Agência Nacional  de Vigilância Sanitária (ANVISA)
estabelece a dose de 0,4 mg/dia para mulheres adultas não gestantes e 0,6 mg/dia para gestantes
(ANVISA, 2005).

Em alguns  países,  como é  o  caso  da  Espanha,  a  indústria  de  alimentos  tem fortificado
voluntariamente os alimentos (SAMANIEGO, et. al., 2009). Não obstante, a fortificação com ácido
fólico de uma bebida a base de soro de leite propõem uma fortificação voluntária almejando, assim,
utilizar  os  resíduos da indústria  de  queijo  a  fim de obter  uma bebida de baixo  valor  agregado
auxiliando a população na prevenção do DFTN.

O  presente  trabalho  tem  por  intuito  o  desenvolvimento,  caracterização  físico-química  e
sensorial de uma bebida a base de soro de leite adicionada com ácido fólico.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 BEBIDA LÁCTEA

O termo bebida láctea tem sentido amplo e pode englobar uma série de produtos fabricados
com leite e soro. A legislação brasileira, através do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
de Bebidas Lácteas do Ministério da Agricultura, conforme Instrução Normativa nº 36, de 31 de
outubro de 2000, define bebida láctea como o produto obtido a partir de leite ou leite reconstituído
e/ou derivados de leite reconstituídos ou não, fermentados ou não, com ou sem adição de outros
ingredientes,  onde  a  base  láctea  represente  pelo  menos  51%  (cinquenta  e  um  por  cento)
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto (BRASIL, 2000).

A mesma normativa classifica e define os diversos tipos de bebidas lácteas:

2.1.1 Bebida láctea fermentada

É o produto descrito no item 3.1, fermentado mediante a ação de cultivo de microrganismos
específicos, e/ou adicionado de leite fermentado e/ou outros produtos lácteos fermentados, e que
não poderá ser submetido a tratamento térmico após a fermentação. 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.

2.1.2 Bebida láctea não fermentada

É o  produto  descrito  no  item 3.1.,  não  adicionado  de  cultivos  de  microrganismos  ou  de
produtos lácteos fermentados, submetido a tratamento térmico adequado.

2.1.3 Bebida láctea tratada termicamente após fermentação

É o produto descrito no item 3.1, adicionado de cultivos de microrganismos ou de produtos
lácteos fermentados e posteriormente submetido a tratamento térmico adequado. Bebidas lácteas
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formuladas com mistura de soro de leite e outros produtos lácteos já representam aproximadamente
um terço do mercado de leites fermentados.

2.2  SORO DE LEITE

O soro do leite é um importante coproduto, gerado pelos lacticínios através da caseificação,
ou seja, após a coagulação da caseína, variando suas características de acordo com a quantidade
de leite e tipologia de processamento (CAVALCANTI, 2010). Ele representa cerca de 85-90% do
volume de leite utilizado na fabricação de queijo retendo cerca de 55% de nutrientes do leite, dentre
eles 6,9% de sólidos totais, sendo 0,6 de sais minerais, 0,3% de gordura, 0,9% de proteínas, 5% de
lactose e 0,1% de acido láctico (CAVALCANTI, 2010; RICHARDS, 2002)

O soro do leite contém aproximadamente 20% de proteínas originais do leite, sendo a β–
lactoglobulinas  e  α-lactalbumina  que  compõe  de  70%  a  80%  das  proteínas  totais  do  soro
(SGARBIERE, 2005).

Algumas aplicações  do  soro  de  leite  têm ganhado  espaço nas  indústrias  alimentícias.  O
enriquecimento de bolo com soro de leite confere uma série de vantagens, podendo melhorar a
textura, realçar o sabor e a cor,  melhorar a estabilidade e a capacidade emulsificante, além de
melhorar  o  valor  nutritivo,  visto  que  as  proteínas  do  soro  de  leite  são  de  excelente  qualidade
(ZAVAREZE et al, 2010). Estudos realizados por Zavareze et al (2010) demonstraram que a adição
de soro de leite influenciou positivamente a composição química e as características tecnológicas e
sensoriais dos bolos. Na avaliação do efeito do soro no produto, verificou-se que os três tipos de
soro  influenciaram  de  maneira  semelhante  à  qualidade  dos  bolos,  apresentando-se  o  soro
concentrado  levemente  superior  aos  soros  in  natura  e  desidratado,  levando  a  concluir  que  os
diferentes tipos de soro podem ser utilizados na elaboração de produtos de panificação (ZAVAREZE
et al, 2010).

Outra aplicação da indústria de alimentos é no segmento de bebidas prontas para o consumo.
Essa  técnica  tem  se  intensificado  com  o  avanço  tecnológico  da  estabilização  e  utilização  de
ingredientes.  As  bebidas  proteicas,  para  esportistas,  energéticas  e  calmantes  têm  ganhado  o
mercado consumidor. As bebidas lácteas preparadas com mistura de soro de leite e outros produtos
lácteos  têm  representado  cerca  de  um  terço  do  mercado  de  leites.  As  bebidas  proteicas
desempenham funcionalidade sobre a síntese proteica muscular, estão inseridas como saciedade e
nutrição clinica (BALDISSERRA et al, 2011).

A composição pode variar conforme o tipo de matéria prima, de processamento e também
conforme os constituintes utilizados no queijo sendo que, de uma forma geral, esta variação está
ligada ao tipo de soro que pode ser doce ou ácido. 

As proteínas do soro possuem propriedades funcionais importantes,  o que permite varias
aplicações nos alimentos, pois podem ter efeitos sobre o sabor, aparência e textura dos alimentos
que incorporam. Agregam valores em:

- Solubilidade: Segundo Huffman (1996), a proteína do soro é altamente solúvel em meio
ácido, sendo esta propriedade muito importante para o preparo de bebidas “prontas para beber”,
porque a solubilidade evita a sedimentação proteica, melhorando tanto a aparência quanta a textura.

-  Viscosidade: Viscosidade e retenção de água são propriedades funcionais relacionadas.
Quando as proteínas do soro são aquecidas, ocorrem as ligações químicas responsáveis por alterar
sua  estrutura  globular.  À  medida  que  a  molécula  da  proteína  se  desnatura,  criam-se  pontos
adicionais para a ligação de moléculas de água, aumentando a viscosidade da solução (USDEC,
1997). 
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- Emulsificação: A partir dos estudos de Cal-Vidal (1979), observa-se como é importante a
retenção de gordura por uma proteína. A gordura combinada à proteína permite uma maior retenção
de substâncias voláteis com propriedades sensoriais (sabor, aroma, etc.) e também possibilita a
estabilização de emulsões pelo aumento da viscosidade.

2.3  ACIDO FÓLICO

O  ácido  fólico  é  o  nome  químico  do  ácido  peteroiglutâmico,  é  conhecido  como  folato,
entretanto o termo designa todos os compostos nos quais o ácido pteróico se liga a uma ou mais
molécula de L-glutamato.

Pertence ao grupo das vitaminas do complexo B, sendo elas necessárias para a formação de
proteínas  estruturais  da  hemoglobina  e,  portanto,  com  um  papel  importante  na  dieta  humana.
Pesquisas tem relatado a importância na prevenção do Defeito do Fechamento do Tubo Neural
(DFTN), ainda que pouco conhecida sua atuação e necessitando de uma maior atenção e enfoque
por parte de pesquisadores e médicos (SAMANIEGO et. al., 2009).

O DFTN é uma malformação congênita resultante do fechamento incorreto ou incompleto do
tubo  neural  entre  a  terceira  e  quarta  semana  do  desenvolvimento  embrionário  e  engloba  a
anencefalia, encefalocele e espinha bífida.  Estudos mostram que a suplementação periconcepcional
de ácido fólico tem reduzido de 50 a 70% a ocorrência dessa deficiência. No Brasil esta ocorrência
oscila em cerca de 1,6/1000 nascidos vivos. (NASSER et al., 2005) A etiologia dos DFTN não é
exata,  mas os genes mais estudados dessa malformação estão associados ao metabolismo de
ácido fólico (BOYLES et. al., 2006; SANTOS, PEREIRA, 2007). 

A etiologia dos defeitos de fechamento do tubo neural ainda não está bem esclarecida, sendo
considerada uma herança multifatorial decorrente da interação entre fatores genéticos e ambientais.
Os genes mais estudados no envolvimento desta malformação são os associados ao metabolismo
do ácido fólico, particularmente uma mutação no gene da enzima 5,10 metileno-tetra-hidrofolato-
redutase (AGUIAR et al, 2003; BOYLES et al., 2006). Entre os fatores de risco maternos para esta
anomalia,  citam-se:  diabetes  mellitus, uso  de  ácido  valpróico  durante  a  gestação,  obesidade
materna, hipertermia e deficiência de ácido fólico (SAMANIEGO et. al., 2009).

Tendo em vista a influência do composto, recomenda-se que as mulheres façam ingestão
diária de tal suplemento durante a idade fértil. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) estabelece a dose de 0,4 mg/dia para mulheres adultas não gestantes e 0,6 mg/dia para
gestantes (BRASIL, 2005). Não obstante, institui-se a fortificação de alimentos, consumidos em larga
escala, com ácido fólico para a prevenção a DFTN. Essa iniciativa visa ampliar a estratégia de
suplementação de ácido fólico. No Brasil, o Ministério da Saúde tornou obrigatório a fortificação de
farinha de trigo e milho 1,5 mg de acido fólico (LIMA et al., 2009).

A estratégia de fortificação foi introduzida inicialmente nos Estados Unidos e no Canadá, de
adição de ácido fólico em alguns produtos de cereais obrigatórios. (PACHECO et al., 2009). Hoje em
alguns países, como no caso da Espanha, a indústria de alimentos têm fortificado voluntariamente
os alimentos (SAMANIEGO et al., 2009).

2.4  ALIMENTOS DIRECIONADOS A GESTANTES OU NUTRIZES 

A Portaria n° 223/MS/SNVS, de 24 de março de 1998 diz que complementos alimentares para
gestantes ou nutrizes são aqueles que se destinam a complementar a alimentação de gestantes ou
nutrizes.  Entende-se  por  gestante  a  mulher  desde  o  momento  da  fecundação  do  óvulo  até  o
momento do parto e por nutriz ou lactante a mulher que alimenta o lactante ao seio (BRASIL, 1998).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 OBTENÇÃO DO SORO

Os queijos foram obtidos utilizando 6 litros de leite pasteurizado tipo B, que foram aquecidos
numa  temperatura  de  32ºC  a  35ºC.  Para  a  coagulação  do  leite,  adicionou-se  12g  de  coalho
dissolvido em água. Após a coagulação procedeu-se o corte e tratamento da massa, agitando-a com
movimentos lentos inicialmente, e mais rápidos à medida que os grãos de massa se tornaram mais
firmes. Ao atingir o ponto, interrompeu-se a agitação e procedeu-se o escoamento do soro. A massa
foi transferida para formas próprias e o soro foi separado para preparo das bebidas.

3.2  ELABORAÇÃO DAS BEBIDAS 

O soro obtido do queijo minas frescal foi submetido a um aquecimento de 80 a 85°C por 60
segundos. Em seguida, resfriou-se uma temperatura de 35°C, num recipiente com água e gelo, até
uma temperatura próxima de 5°C. Ao atingir a temperatura desejada, foi separado 1 litro em cada
recipiente para preparo das bebidas, uma classificada de controle e outra de adicionada de ácido
fólico.  Em cada um deles adicionou-se 50g de açúcar,  0,6mL de aroma de morango e corante
vermelho. Na outra bebida além dos ingredientes anteriormente descritos, foram adicionados 0,6 g
de ácido fólico. Estas bebidas foram mantidas sob refrigeração e aproximadamente 5°C até o dia
seguinte.

3.3  ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

A caracterização físico-química dos produtos elaborados consistiu na determinação do: pH,
acidez,  proteína,  gordura,  sólidos  totais  e  resíduo  mineral  fixo  conforme  métodos  analíticos  da
Association of Official Analitical Chemists, AOAC (1997), e do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

3.4  ANÁLISE SENSORIAL

A análise sensorial foi realizada no laboratório de análise sensorial da Universidade Estadual
de Maringá, com 50 provadores não treinados.  Foram oferecidas em copos plásticos brancos 2
amostras com cerca de 15 mL de bebida, uma contendo ácido fólico e outra não. Utilizou-se uma
escala hedônica de 9 pontos variando de gostei muitíssimo (9) para desgostei muitíssimo (1). Os
atributos sensoriais avaliados foram: cor,  aroma, sabor, textura, aparência global.  A intenção de
compra também foi avaliada numa escala de 3 pontos, englobando: 3 para certamente compraria e 1
certamente não compraria. Entre as amostras os provadores fizeram uso de água para limpeza do
palato.

3.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados das análises físico-químicas, do teste de aceitação e do teste de intenção de
compra foram analisados estatisticamente pela análise de variância de amostras (ANOVA) pelo teste
de Tukey ao nível de significância de 5 %.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas para as bebidas lácteas com e sem ácido
fólico estão dispostos na Tabela 1.

Tabela 1: Valores médios das análises físico-químicas
 BEBIDAS

Análise físico-química Com ácido fólico Sem ácido fólico
pH 6,25 6,52

Acidez (%) v/m 1,19a ± 0,06 0,82a ± 0,05
Proteína (%) m/m 1,00a ± 0,10 0,97a ± 0,07

Gordura Total (%) m/m 1,05a ± 0,05 1,02a ± 0,02
Sólidos Totais (%) m/m 12,23a ± 0,03 12,08a ± 0,04

Resíduo Mineral (%) m/m 0,67a ± 0,03 0,68a ± 0,03
a,b Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de significância.

Avaliando estatisticamente os valores encontrados nas análises físico-químicas, foram obtidos
os valores de F e Fcrítico. Em seguida, foi utilizado o teste de Tuckey para verificar se houver diferença
significativa entre as mesmas. Com isto, foi observado que não houve diferença significativa entre as
amostras para as análises físico-químicas das bebidas. Isto pode ter ocorrido devido as bebidas à
base de soro de queijo terem sido formuladas a partir  de um mesmo lote de leite e da mesma
dessoragem do queijo minas frescal. 

A  Normativa  n°  22  da  ANVISA determina  que  a  bebida  láctea  deve  apresentar  1,0g  de
proteína por 100g de bebida, no caso da bebida formulada a partir de soro de queijo e adicionada de
ácido fólico apresentou o resultado esperado como exige a legislação. 

Segundo Cavalvanti, et al. (2006) em um estudo de sólidos totais e pH em bebidas lácteas, o
teor de sólidos totais obtidos em uma marca presente no mercado foi de 13,56%, o que difere do
valor obtido. Esse fato pode ser explicado pelo produto estudado ser um achocolatado a partir das
misturas de pó com diferentes teores de sólidos totais,  o que acarreta um aumento no teor  de
sólidos da bebida. 

Em relação ao pH, Cavalcanti, et al. (2010), obtiveram pH em torno de 6,5 a 7,0, valores muito
próximos aos da bebida enriquecida com ácido fólico, o que pode ser devido a composição do soro
de queijo ser doce e seu pH bem próximo do neutro.

Em um trabalho desenvolvido por Lima (2003), a concentração de gordura variou de 0,40 a
0,70%, uma faixa bem menor do que a obtida (1,02 – 1,05%), o que talvez possa estar diretamente
ligada  a  alimentação  e  raça  do  gado  leiteiro  e  região  onde  o  leite  foi  obtido,  que  afetam  a
composição do leite, influenciando diretamente na composição do queijo e seu soro. Desta forma, o
teor  de  gordura  obtido  no  presente  trabalho  deve-se  ao  fato  do  tipo  de  leite,  bem  como  sua
qualidade. 

4.2ANÁLISE SENSORIAL

A Tabela 2 apresenta os valores médios dos atributos das bebidas com e sem ácido fólico,
analisadas pelos 50 provadores não treinados.  Ponderando as notas atribuídas a cada um dos
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atributos,  observou-se  que  não  houve  diferença  significativa  para  os  atributos  analisados
sensorialmente. 

Tabela 2: Valores médios dos atributos da análise sensorial
ATRIBUTOS

BEBIDAS
Cor Aroma Sabor Textura Aparência

Global
Com ácido fólico 7,18 ± 3,37a 7,60 ± 1,38a 7,56 ± 2,29a 6,80 ± 4,24a 7,22 ± 2,86a

Sem ácido fólico 7,00 ± 3,22a 7,4 ± 1,71a 6,84 ± 3,64a 6,52 ± 4,00a 6,84 ± 3,07a

a,b Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de significância.

O enriquecimento com ácido fólico na bebida mostrou-se positivo, uma vez que os provadores
não detectaram diferença entre elas. Outro aspecto relevante é que mesmo sem diferir uma amostra
da outra, a bebida com ácido fólico apresentou notas maiores em relação a não enriquecida.

Quanto aos atributos avaliados com a análise sensorial,  os que receberam maiores notas
foram cor e aroma. O parâmetro de textura foi o que apresentou a menor aceitabilidade, pois na
bebida não foi  adicionado nenhum tipo  de espessante,  que poderia  melhorar  a  viscosidade do
produto. Isso não foi realizado para não encarecer o produto, já que possui o foco voltado para
reaproveitamento do resíduo e destino para pessoas de baixa renda, ou seja, um produto que possa
ser desenvolvido por prefeituras ou escolas. Quanto a aparência global, a que apresentou maior
aceitabilidade foi a bebida enriquecida com ácido fólico.

O enriquecimento  da  bebida láctea a  base  de soro  de  leite  mostrou-se  satisfatório,  pois
segundo Paschoal (2002), uma bebida é bem aceita se apresentar resultados de no mínimo 70%, e
isso ocorreu com o produto elaborado a partir do soro de queijo, apesar da viscosidade bem baixa. 

Na Tabela 3 podemos observar os valores médios em relação a avaliação quanto a intenção
de compra. As amostras não apresentaram diferenças estatísticas entre si e, pelas notas atribuídas,
os produtos podem ser classificados em talvez compraria quanto a intenção de compra. 

Tabela 3: Valores médios da intenção de compra
Bebidas Intenção de Compra

Com ácido fólico
Sem ácido fólico

2,2 ± 0,57a

2,04 ± 0,56a

a,b Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de significância.

Um estudo realizado por Godoy et al (2004) analisou a vida de prateleira e estabilidade de
uma bebida achocolatada enriquecida com ácido fólico, o que permitiu avaliar  a estabilidade do
ácido fólico na bebida láctea. Durante o desenvolvimento da bebida, Godoy et al (2004) observou
que a perda do ácido durante os 120 dias ocorreu de forma gradativa correspondente a 29% do
valor adicionado, o que evidencia uma considerável estabilidade. No caso do projeto desenvolvido,
vale salientar que a bebida láctea enriquecida não apresentaria vida de prateleira tão prolongada
devido a produção ser direcionada a um consumo rápido. Desta forma, o curto prazo de estocagem
garante um melhor aproveitamento do nutriente. 

5 CONCLUSÃO
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De acordo com os resultados obtidos do desenvolvimento da bebida adicionada ou não de
ácido fólico, verificou-se que os resultados físico-químicos estão dentro do esperado pela legislação
para  uma  bebida  láctea.  Quanto  aos  resultados  sensoriais,  os  mesmos  mostraram  uma  boa
aceitabilidade. Os tratamentos estatísticos destas análises demonstram que não houve diferenças
significativas entre as bebidas com e sem ácido fólico, não havendo, portanto, uma preferência por
uma ou outra bebida e isto pode ser tido como bom, pois a adição do ácido fólico não alterou o sabor
da bebida.

O presente trabalho obteve, portanto, seu objetivo de desenvolvimento e aceitação de bebida
a base de soro  de leite  adicionada  com ácido  fólico,  sendo sua viabilidade possível  como um
reaproveitamento de um resíduo problemático para indústria queijeira e, com isto, um produto de
baixo custo que pode ser  destinado a ação social  na complementação nutricional  de gestantes
carentes.
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