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DETERMINAÇÃO DE LACTOSE NO LEITE 
E PRODUTOS LÁCTEOS 

Lactose Determination in Milk and Dairy Products 

1 - LACTOSE, GLUCOSE E GALACTOSE 
NO LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS 

A lactose é o principal carboidrato do lei-

Erika LechlleT:· 

te, sendo que outros carboidratos encontram
se em quantidades muito reduzidas (ape:n1� 
traços) (Tabela 1) 

Tab. 1: Teor de Lactose, Galactose e Glucose no Leite e em alguns Produtos Lác-
teos Fermentados ( 1) 

Leite 
Iogurte natural 
Iogurte de Framboesa 
Quark cremoso 
Quark de Morango 
Camembert 
Queijo "Cottage" 
Emmental 
Gruyere 
Tilsit 

O teor de lactose (monoidrato) no leite, em 
média 4, 7 - 4, 8 %, depende de vários fato
res, sendo, por isto, especialmente variável em 
leites individuais. Especial influência exerce 
o estado de lactação: após aument9 contínuo 
durante os primeiros 40· dias, o teor de lacto
se diminui gradativamente até o final do pe
ríodo de lactação, razão que justificá o apa
recimento de valores acima de 5 % e abai'Xo 
de 4 %. Contrário ao qúe se admitia antiga
mente, o teor de lactose possui pouca signi
fi<:ância- como indicador de doenças do úbere, 
devido à pouca influência que, sobre ele, 
exercem os "causadores de mastite" ( 4). 

A lactose é o principal substrato para as 
bactérif's ácido lácticas. Produtos lácteos fer
mentados contêm, por isso, aproximadamente 
1, 5-2, 5% menos lactose e, sob certas circuns
tâncias, tamném galactose, mas n�nhuma glu
cose, a' não ser qUe se trate de um produto 
adicionado de frutas. Em queijos mat!1rados 

Lactose Galactose Glucose 
% % % , } . 

4, 7 0,0 3/ 0,0 1 
3, 1 9  1, 1 5  0,0 3 
2, 39 0, 73 2, 22 
3, 1 3  0, 1 0,0 1 
2, 49 0, 1 4,0 4  

0, 1 1  0, 1 9  0,0 2 
1, 3 8  0,0 3 0,01 
° ° ° 
° ° ° 
° ° ° 

(duros e semiduros), nenhum dos carboidratos 
mencionados é determinável; o contrário 
acont�ce com queijos Camembert e "Cot4ge". 

II - RAZõES PARA DETERMINAR iAC. 
TOSE NO LEITE E PRODUTOS �ÁC-
TEOS \ 

1 .  O teor de lactose de um produto po
de s�r limitado por lei, o que ocorre na Re
pública Federal da Alemanha para produtos 
à base de proteína láctica. Caseinatos, por 
exemplo, não devem conter mais de 0, 5 %  
lactose; proteína láctica, n o  máximo 1 5  % 
lactose. 

2 . O teor de lactose tem um significado 
fisiológico-nutritivo. Existem pessoas, espe
cialmente adultos, com a chamada intolerân
cia à lactose, devido à falta de atividade (ou 
atividade fortemente reduzida) da B·Galacto-

* Institut rur Chemie und Physik, Lehr�tuhl rur Milchwissenschaft T .  U. MÜTIchen -
80 50 Freising - Weihenstephan - R. F. da Alemanha. 
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sidase no intestino delgado, o que ocasiona 
um acúmulo de água no intestino e, conse-. 
qüeritemente, diarréia:. Para estas pessoas é 
importante saber quais produtos não contêm 
lactose; ou, focalizando o problema do ponto 
de vista do analista, pode-se dizer que a de
terminação de lactose é imprescindível em 
determinados produtos dietéticos. 

3 .  Outra justificativa paJ:a a dEtermina
ção de lactose é o caso de fraude, per eXfm
pIo, de leite em pó com soro em ]Jó, Leite' 
magro em pó contém em médía 5 1 %  (47 
5 1 ,5%) lactose monoidrato; por outro lado, 
soro em pó 72% , ou seja, uma fraude pode 
ser reconhecida, sob certas circunstânci�s, 
num elevado teor de lactose. Dissemos "sob 
c?rtas circunstâncias", porque o problema da 
falsificacão de leite em pó é hoje c:Jmplica
do pelo �so de preparados de soro que tenham 
sido total ou parcialmente "delactosados" e, 
por isto, não detectáveis com uma simples 
determinação. 

IH - �UE lHÉTODOS DE DETERMINA�1O PODEM SER EMPREGADJS? 

Enquanto que para as determinaçõ:s de 
gordura e proteína o número de métodos dis
poníveis é relativamente pequeno, para a d�-

. terminação de Iactose e seus produtos de hl
drólise existem inumeráveis mÉtodos. Um 
apanhado dos trabalhos publicados entre 
1964 e 1974 foi realizado por Bosset, Blanc 
e Plattner (2). 

Em laticínios, us;m-se sobretudo os mé
todos .polariméti:ico e gravimétrico com so
lucão de Fehling; atualmente o método en
ziÚlático vem despertando o interesse. 

1 .  Mét9do Polarilllétrico 
A lactose é uma substância opticamente 

ativa, que existe em duas formas: a- e B-, 
cujas rotações específic�s são: 107,23° e 
38,78° respectivamente .  Uma solução aquo
sa, na qual existam as formas a e 13 em equi
líbrio, apresenta uma rotação específica a C1.J 
de 65,12°, ou seja, em equilíbrio encontram
se 38,2% da forma a e 61,8% da forma B. 
A velocidade com que se estabelece o equilí
brio ao se díssolver a lactose depende do pH 
e do tempo, o que deve ser con<iderado na 
'determinação de lactos? em leite ou soro em 
}Jó. O método polarimétrico é menos exato que 
o gravimétrico, porém é mais rápido e sim-
ples. 

2 .  lHétodo Gravilllétrico 
:É o método de determin�ção de lacto'e 

no leite e alguns ]Jrodutos lácteos adotado 
até agora na República Federal da Alema-

nha. A norma 43 da. Federação Internacion31 
de Laticínios (FIL) regulamenta esta deter
minação para queijo e queijo fundido. Tal 
como no método polarimétrico, pe�o qual re
sultados corretos somente são alcançados na 
ausência de outras substâncias opt1cam�nt';! 
ativas, também pelo método gravimÉtrico re
sultados corretos somente são alcançados na 
ausência de outras substâncias redutoras. Con
seqüentemente, em produtos fermentados e 
em produtos adicionados com frutas, a lac

tose não pode ser determinada. (Esquema 1).  

Esquema 1: Princípio da d'.'terminaçl:o gra
vimétrica da lactose 

Pesagem da amostra 

1 
Desproteinização segundo 

CARREZ 
-I-

Filtração 
-I-

Reação com SOlUÇa0 de 
Fehling 

+ .;-J_2., 
Filtraçao do CU20 

+ 

10g, leite 
'+ 70ml H20 
-+ 2ml ZnS04 
+ 2ml K4rFe(CN)ol 
'+ H20 até 100ml 

25ml Fehling I 
'+ 25ml Fehling li 
+ 75ml H20 

aquecer 
'+ 25ml Filtrado 

Secagem e Pesagem do 
CU20 

-I-
Cálculo do Teor de Lactose 

Outra desvantagem do. método gravimétri
co ao lado de sua pouca especificidade, é o 
fato de que a reacão não ?corre e,tequiOJ;n�t;i
camente. A fim de que dIferentes laboratonos 
consiaam o mesmo resultado, é necessário que 

os m;smos obedeçam rigorosament':! às espe
cificacões do método. Pêra calcular o tecr de 
acúca� sao necessárias tabelas específicas que 
o - relacionem com a quantidade de óxido de 
cobre produzido. 

3 .  Método Enzimático 

Mediante crom3tografia líquida de alt'l 
pressão, por um lado, e mediant:!. o uso �e 
enzimas por outro, podem determmar-se va
rios carboidratos, em presença ou não de 
substâncias interferentes. O método menos 
trabdhoso é o enzimático. 

A FIL considera também um método' en
zimático para a determinação de lactose no 
leite; no entanto, fl norma enzimática adota
da lltualmente na República Federal da Ale
manha dífere da norma FIL pelo fato de 
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que pelo método da FIL se determina gluco
se, enquanto pelo alemão se determina gala c
tose, após hidrólise da lactose com /3-Galac
tosidade. (Esquema 2). 

Esquema 2 :  Comparação do método da FIL 
com o método da RF A 

Método FIL 
Pesagem da Amostra 

Desproteiniza.ção com FeCb e Na2S04 
-I-

Filtrado I + 13-Galactosidase 
+ 

Galactose + Glucose ] Hexokinase 
+ ATP 

Glucose - 6 - fosfato 

I Glucose-6-fosfato 
dehidrogenase 
+ NADP 

t 
6 - fosfogluconato + NADPH 

-I-
Determinação fotométrica 
do NADPH a 340 nm 

-I-

Para alcançar resultados exatos, nos dois 
casos, é necessário realizar duas determina
ções consecutiv2s: uma antes e outra depois 
da hidrólise. A diferenca entre as duas deter
minações fornece o teo� verdadeiro de lacto
se. A R .  F .  da Alemanha usa ou tro método, 
tal como descrito no Esquema .2, porque exis
te um teste-combinação ("Kit") fornecido por 
uma firma local, o que tornou pouco interes
sante a normalização do método da FIL no 
país. 

4 .  Comparação dos Métod:Js Gravimétrico e 
Enzimático 
Motivados por numerosas deternlÍnações 

de lactose em leite em pó falsificado,' decidi
mos determinar a lactose não somente gravi
metricamente, como também enzimaticamen
te em outros produtos lácteos. Nosso obje
tivo foi, por um lado, determinar a precisão 
do método enzimático (desvio em determina
ções em duplicata) e, por outro, saber em 
quais produtos o método gravimétrico poderia 
ser usado com a mesma 'segurança do método 
enzimático. 

Em leite em pó falsificado contendo 
48,03 % lactose monoidn:to, encontramos, 
com o método enzimático, em média 0,77% 
menos lactose, ou seja, 1,6% absoluto. A 
fdxa de variação do desvio foi : -'--3,07 até 
+ 1,2% . Já que as amostras pesquisadas 
eram amostras de leite em pó com considerá
vel teor de soro em pó, tendo em médía 
0,23% galactose (O - 0,67%), não haveria 
objeções quanto a usar () método gravimét;rl
co pl!ra determinar a lactose de leite em pó 
normal. O meSITIO é válido para o leite. Em 
amostras guardadas durante 1 - 3 dias, en
contramos em média 0,04% menos lactose 
enzimaticamente que com o método gravimé
trico (Tabela 2). O teor de galactose foi em 
média somente 0,01 % .  

Tab. 2: Teor de Lactose em Leite Cru. 

Lactose (monoidrato) % 
Gravimétrico Enzimático SH 

Amostra 1 
fresco 4,74 4,72 7,01 

após 2 dias 4,72 4,79 7,65 
após 3 dias 4,65 4,64 9,5 
<:pós 4 dias 4,56 4,55 1 3,3 

Amostra 2 
fresco 4,77 4,68 7,06 

após 2 dias 4,68 4,58 7,55 
após 3 dias 4,69 4,64 8,58 

Surpreendentemente, as diferenças entre 
ambos os métodos ao analisar amostras de 
soro, encontram-se dentro do limite de erro 
dos métodos. (Tabela 3). 

Tab . 3 :  Teor de Lactose em Soro 
Lactose (monoidrato) % 

Soro de 
Camembert 

,,. 
" 

Soro de 
Provolone 

" 
" 

Gravim. Enzim. SH 

5,03 
4,98 
4,58 

4,67 
4,90 
3,81 

5,02 
4,96 
5,03 

4,62 
4,92 
3,55· 

6,27 
5,81·  
6,05 

4,75 
5,21 
4,79 
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; Da mesma forma, na maIOrIa das amos
tras de queijo fundido, os valores obtidos com Um e outro método não poderiam diferenciar:.:;e (Tabela 4), já que nos queijos utilizados 
para a fabricação (duros e semiduros) nl:o de
',veria haver lactose, galactose e gluco�e, sen
�o que a lactose presente em queijos fundidos � adicionada durante o processamento. Pro
blemas poderiam apresentar os resultados ob
tidos com o método gravimétrico, tratando-se 
'de preparados com queijo fundido, ad:cicna
,dos de alimentos que contenham açúcar. 

rabo 4: Teor de Lactose em Queijo Fundido 

Lactose (monoidrato) % 

Amostra 1 " 2 
3 
4 

Gravimétrico Enzimático 

2,58 
5, 1 5  
6,58 
0,34 

2,70 
5 ,16 
6,53 
0,30 

Apesar de que os resultados do método 
gravimétrico para os produtos mencionados -
leite, leite em pó, soro, queijo fundido - se-

jam corretos, o mesmo não é válido para pro
dutos fermentados, por exemplo, iogurte. 

Em concordância com os resultados de 
Steffen (1), encontramos quantidades signi
ficantes de galactose em iogurte, fato nada 
surpreendente, já que em iogurte sem adição 
de frutas, o método gravimétrico fornece re
sultados superiores aos do enzimático; em 
outras palavras, em iogurte somente o método 
enzimático fornece resultados corretos. (Ta
belas 5 e 6). 

Tab . 5: Teor de Lactose e Galactose .em 
Iogurte 

Lactose (monoidrato) % Galactose % 

Gravim. Enzim. 

Amostra 1 4,23 3,07 0,87 
2 3,93 2,5 7  1,07 
3 4,56  3,54 0,78 
4 4,63 3,44 0,75 
5 4, 1 8  2,44 1,36 

Tab. 6: Teor de Láctose, Galactose, Gluco se, Fructose e Sacarose em Iogurte de Frutas 

Lactose Galactose Glucose Fructose SacaroSe 
H20 

% 

L2J:anja 2,07 
Stachel-baga: 1,95 
Limão 4,70 
Cereja 2,70 

RESUMO 

O método gravimétrico e o método enzi
mático foram comparados para a determina
ção de lactose no leite e em alguns produto:; 
lácteos. No leite, soro, leite em pó e queijo 
fundido encontraram-se resultados concordan
tes com ambos os métodos. Entretanto, em 
produtos fermentados (iogurte) somente o mé
tedo enzimático fornece resultados corretos. 
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SUMMARY 
The gravimetric and the enzimatic n,e

thods for the determination of lactose in milk 
and in dairy products were compared. 

In milk whey, milk powder and prcces
sed cheese, the results were in agreement for 
both of thé methods. However, in fermen
ted products (yoghurt) only the enzimatic 
method gave corrects results. 
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INFLUÊNCIA DAS BACTÉRIAS LÁTICAS MESÓFILAS: 
STREPTOCOCCUS CREMORIS, STREPTOCOCCUS 
LACTIS, STREPTOCOCCUS DIACETILACTIS' E 

LEUCONOSTOC CITROVORUM NAS CARACTERíSTICAS 

DO QUEIJO TIPO MINAS. ACIDEZ TITULÁVEL E pH. 

Influence of Mesophylic Lactic Acid Bacteria : 
StreptocoCCUS cremoris, StreptocoCCUS lactis, 
StreptocoCCUS diacetilactis and Leuconostoc 

on the Minas Cheese Characteristics. 
Titratable Acidity and pH. 

citrovorum 

INTRODUÇÃO 

A função primária da adição da cultura 
lática na fabricação dos queijos é de converter 
a lactose do leite em ácido lático, e este auxi
lia a eliminação do soro durante o processo 
de fabricação e na fase inicial da cura. 

Na fabricação dos queijós, são comumente 
usadas as bactérias láticas mesófilas homofer
mentativas Streptococcus cremoris e Strepto
coccus lactis, isoladamente ou em combina
ção com as heterofermentativas Streptococclls 
diacetilactis e Leuconostoc citrovoTltIlt (4,5, 10). 
No Brasil, estas culturas Játicas também são 
bastante utilizadas, principalmente na fabri
cação dos queijos Prato e Minas. 

O presente trabalho teve por objetivo fa
zer um estudo comparativo sobre a influên
cia das bactérias láticas no desenvolvimento 
da acidez e no pH do queijo tipo Minas. A 
pesquisa estuda o comportamento isolado ou 

ISMAEL ANTONIO BONASSI' 
JOSÉ SANTO GOLDONI' 

MESSIAS CARLOS GAL VÃO GOMES" 

em combinação e também vanaçoes nas pro
porções entre as diferentes espécies. Simulta
neamente, procurou-se verificar a evolução da 
acidez titulável e do pH no decorrer da cura 
do queijo tipo Minas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se na presente pesquisa, leite 
pasteurizado tipo C. No laboratórió procedeu
se às análises do leite, conforme descrito em 
BONASSI et alü (2). O leite utilizado apre
sentou para a acidez valores de 0,1 7% a 
0, 19 % e:.:pressa em ácido lático e para maté
ria graxa valores de 3,1% a 3,5% . 

Uma vez estabelecidos os tratamentos a 
serem efetuados, estes foram distribuídos 'ao 
acaso em 4 ensaios. Para confirmar a casuali
zação e para maior segurança nas determina
ções foi posteriormente constituído o ensaio 
de número V. Este foi formado também ao 

* Professores do Departamento de Tecnologia dos Produtos Agropecuários da Faculdade de 
Ciências Agronômicas do Campus de Botucatu' - Universidade Estadual Paulista 
"Julio de Mesquita Filho", Botucatu, SP., Brasil. 

* * Professor do Departamento de Bioestatística do Instituto Básico de Biologia Médica e 
Agrícola do Campus de Botucatu Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Fi
lho", Botucatu, SP ., Brasil. 
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acaso por um tratamento de cada um dos 
quatro ensaios anteriores. 

O delineamento adotado foi o de blocos 
ao acaso com esquema fatorial. A comparação 
das médias dos tratamentos foi feita com a 
utilização do teste de Tukey (7). Todos os en
saios foram realizados com queijos distribuí
dos em 3 blocos de 5 tratamentos_ C3da blo
co constituiu-se de peças de queijos obtidas 
de um mesmo leite de fabricação, repntido 
em 5 tanques. Cada unidade e:" .. perimentàl foi 
constituída por um queijo de 16 cm de diâ
metro e 5 cm de altura. 

Os tratamentos foram: 

ENSAIO I 
1 .  Testemunha (T) - Sem adição de bacté-

rias láticas. 
2 . 95% de S. lactis e 5 % de S. diacetilactis 
3 .  95% de S. lactis e 5% de L. citrovoTl/m 
4 .  S. cremoris 
5 .  50% de S. lactis e 50% de S. citrovo

rum 

ENSAIO H 
1 .  Testemunha (T) - Sem adição de bacté

rias láticas. 
6. 75% de S. cremoris, 5% de S. lactis e 

20% de S. diacetilactis. 
7 .  S. lactis 
8 .  50% de S. lactis e 50% de S. diaceti

lactis 
9 .  95% de S. cremoris e 5% de S. lactis. 

ENSAIO III 
1. Testemunha (T) - Sem adição de bacté

rias láticas. 
10 . 70% de S. cremol'Ís, 5% de S. lactis, 

20% de S. diacetilactis, 5% de L. citro
VOTl/lIZ. Neste tratamento utilizou-se a 
cultura CH Normal 0,1 (5,8,9). 

11. 50% de S. cremoris e 50% de L. citro
VOTllm 

12 . 90% de S. crellZoris. 5% de S. Zactis 
e 5% de L. citrovoTl/lIZ. 

13 . 95% de S. cremoris e 5% de S. diaceti
lactis 

ENSAIO IV 
1. Testemunha (T) - Sem adição de bac

térias láticas. 
14 . 50% de S. cremoris e 50% de S. lactis 
15 . 50% de S. cremoris e 50% de S. di.7C:;

tilactis 
16. 25% de S. cremoris, 25% de S. di:LCe

tilactis, 25% de S. lactis e 25% de L. 
citrovorllm 

17 . 95% de S. cremoris e 5% de L. dtrovo
rllm. 

ENSAIO V 
1. Testemunha (T) - Sem adição de bac

térias láticas. 
3 .  95% de S. lactis e 5% de L. citrovoTll!" 
7 .  S. lactis 

10 . 70% de S. cremoris, 5% de S. lactis, 
20% de S. diacetilactis e 5% de L. ci
trolJorll1ll. Neste tratamento utilizou-se a 
cultura CH normal 0,1 (5,8,9.) 

11. 50% de S. cremoris e 50% de S. diace
tilactis. 

A fabricação foi efetuada segundo RIBEI
RO (11) e SOUZA (13) para queijo tipo Mi
nas padronizado. A cultura lática variou con
forme os tratamentos especificados, sendo uti
lizado na proporção de 1 % em relação ao 
leite de fabricação. O tempo de coagulação 
para todos os tratêmentos foi 45 minutos (2). 

Para as determinações de acidez foram 
retiradas amostras do queijo, com amdlio de 
uma sonda, aos 3, 5 e 7 dias, conforme pode 
ser visualizado na Figura 1. Estas amostras 
foram maceradas para se determinar acidez 
(1) e o queijo remanescente permaneceu na 
câmara de maturação para ser ralado aos 10 
dias. Aos 10, 20 e 30 dias após o início de 
fabric8ção, retirou-se da câmara um queijo de 
cada tratamento, el'minando'se uma porção 
de 2 cm correspondente à casca. Após serem 
ralados, foram feitas determinações de: a) aci
dez - segundo A . O . A . C .  (1) e b) pH -
determinado na pasta do queijo preparada pe
la mistura de 20g de queijo com 20g de águ� 
(14). A leitura foi efetuada apó, 30 m'nutos, 
utilizando-se um potenc:ômetro com eletrodo 
de vidro, marca Metrohm Herisan modelo E 
396B. 

FIGURA 1 - Amostras do ensaio IH, retira 
das com sonda, após a salga, três dias após 

a fabr:cação. Tratamentos : 

1=84C; 10=81A; 11=83A; 12 =80A; 
13=82A. 
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QUA DRO IH - Valores médios das determinações de pR, COm os respectivos níveis de significância, obtidos para o queijo 
integral. 

ENSAIO I ENSAIO H ENSAIO III ENSAIO IV ENSAIO V 

Tratamentos Teores Tratamentos Teores Tratamentos Teores Tratamentos Teores Tratamentos Teores 
Médios Médios Médios Médios Médios 

1 4,89a· 1 4, 8 1 a* 1 4,95a* 1 4,86a* 1 4,96a* 
2 4,77a 6 4,77a' 1 0  4,89a 14 4,74a 3 4,89b 
3 4,86a 7 4, 80a 1 1  4,8 1 a  1 5  4,74a 7 4,83b 
4 4, 72a 8 4, 77a 12 4,83a 1 6  4, 73a 10 4, 8 5b 
5 4,87a 9 4,76a 1 3  4,83a 1 7  4,77a 1 5  4,86b 

d.m.s. 0, 1 9  d . m . s. 0, 1 3  d . m.s. 0, 1 5  d.m . s. 0, 14 d.m.s. 0,07 

1 0  dias 4,86a* 10 dias 4, 83a* 1 0  dias 4,91a· 1 0  dias 4,77a* 1 0  dias "',89a* 
20 dias 4,83a 20 dias 4, 81a 20 dias 4,86a 20 dias 4,75a 20 dias 4,86a 
30 dias 4, 7 711' 30 dias 4, 7 3b 30 dias 4,84a 30 dias 4, 79a' 30 dias 4, 8 8a 

d.m.s. 0, 1 3  d . m . s. 0,08 d . m . s. 0 ,10  d . m.s. 0,08 d.m.s. 0,05 

CV% 1,46 CV% 0,96 CV% 1 , 1 3  CV% 1,48 CV % 5,1 1  

• Para cada conjunto, letras iguais indicam não h aver diferença a o  nível de 5 %  de probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos Ouadros I e II encontram-se os teo' 

res médi� da acidez titulável (e1l:presso em 
g/100g de queijo) para todos os tratamentos 
e os teores médios aos 3, 5, 7, 10, 20 e 30 
dias obtidos para o queijo integrd e nos cáI
cul;s efetuados em relação à matéria seCJ. 
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FIGURA 2 - Variação de acid�z titulável, 
obtida para o queijo integral, 

nos cinco ensaios. 
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ENSAIO IV 
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DIAS FABRICAÇÃO 

Variação de acidez titulável, 
obtido em relação aos valores 
calculados na matéria seca, 
nos cinco ensaios, 

No Ouadro III encontram-se os valores mé
dios de pH, obtidos para todos os tratamentos, 
bem como os teores médios aos 10, 20 e 30 
dias. Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as 
curvas de variação da acidez titulável durante 
a maturação, nos cinco ens2Íos. 

Com relacão aos resultados da acidez ti
tulável enco:ri'trados neste trabalho, peide'se 
(lbSerV2r nos OU::ldros I e II que o teor mé
dio para todo; os tratamentos variou �e ?, 87 
a 1,31g d� ácido lático/100g no queIJO mte
gral e 1,49 a 2,13g de ácido lático!IOOg na 
matéria seca, O teor semj)re foi menor para 
os queijos testemunha (Tratamento 1), elabo
rados sem adicão de- bactérias 'láticas, mOS
tr�ndo que a a"dição das diversas combinações 
de bactérü:s láticas teve papel importante no 
desenvolvimento da acidez do queijo tipo Mi
nas, A testemunha apresentou menor acidifi
cação desde a fabric2ção, apresentando co�
guIo menos consistente que os obtidos de le:
t:: inoculado com bzctérias láticas, 

Quanto à util'zação isolada ou em com
binação das bactérias láticas, foi possível cons
tatar, embora sem diferença estatística em al
guns casos, que a maior acidez predominou 
nos queijos fabricados com proporção mais 
elevada de S, cremods (Tratamentos 4, 6, 9, 
12, 13, 17). Estes dados diferem dos encon
trados por SCHRIJVER et alii (12) que em 
queijos Cheddar obõervaram acidez maior nos 
queijos fabricados com S. lactis. Discordam 
t<:mbém dos dados de COLLINS (3) que veri
ficou baixa e vagarosa produção de acidez por 
"strains" de S. cremoris. 

Em relação às análises efetuadas para 
acidez titulável acs 3, 5, 7, 10, 20 e 30 dias 
pode-se observar nos Quadros I e II e nas 
Figuras 1 e 2, qUe a acidez do queijo tipo 
Minas "pós 3 dias de fabricado apres::ntou a 
v:::riação de 0, 88 a 1,32g de ácido lático/100g 
no queijo integral e 1,53 a 2,33g de ácido lá
tico/100g na matéria seca. Houve um declínio 
de acid�z entre o 5.0 e 20.0 dia e aumentou 
ligeiramente do 20.0 ao 30.0 dia, atingindo no 
find 0,93 a 1,29g de ácido lático/lOOg no 
queijo integral e 1,34 a 1,93g de ácido láti
co/l00g na matéria seca. 

Os valores médios de pH (Quadro III) pa
ra os cinco ensaios, variaram de 4,72 a 4,96, 
e sempre foi menor nos queijos fabricados 
com as diversas combinações de bactér:as lá
ticas, não tendo se abservado variações acen
tuadas nas diferentes combinações de bacté
rias láticas. De um modo geral, o pH foi 
maior nas de�erminações efetuad�s aos 10 
dias, seguindo-se uma ligeira diminuição após 
20.0 ou 30.0 dia. O valor médio aos vinte 
ticas, não tendo se observado variações acen-
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contra do por FURTADO (6) para o queijo 
tipo Minas de mercado. 

CONCLUSÃO 

Os resultl'.dos obtidos nas condições do 
presente trabalho possibilitaram conclu'r que: 
a) A adição d�s diversas combinações de bac

térias láticas resultou em queijos com 
maior teor de acidez que aqueles dsbora
dos sem adicão de bactérias láticas: 

b) Embora as diferenças entre os queijos eh
borados com ;::s diver;as comb'n2çees de 
b'l.ctérias láticas não tenham �ido acentua
das. tornou-se possível verificar que as 
combinações contendo prcp:Jrções eleV2das 
de S. crellloris, apresentrram acidez ligei
r;::mente maior. 

c) A acidez do queijo tipo Minas apresentou
se mais elevada no início, decresceu entre 
o 5.0 e o 20.0 dia e eleveu se lige'ram�nt� 
entre o 20.0 e 30.0 d'a. 

d) Niio se observou varioções acenÍ'12das de 
nH nas diversas combinações de bactérias 
láticas. No decorrer da cura o pH se a:r:re' 
sentou maior aos 10 dias e decresceu en
tre o 20.0 e o 30.0 dia. 

RESUMO 

Neste trabalho procur:lU-se verificar a va
riação da acidez titulável e do pH em queijos 
tiDO Minas, elaborados com algumas bactérias 
Játicas mesófilas: Streptococclls cre1ll0ris, 
StreptococclIs lactis, StreptococclIs diacetilac
tis, Leuco1!ostoc citrOVOrl1711. 

Os queijos preparados com diferentes com
binações dessas espécies bacteri-n�s f::ram 
analisados em relação à acidez titulável, ao< 
3, 5, 7, 10, 20 e 30 dias e quanto ao pH 
aos 10, 20 e 30 dias. 

Os teoreõ médios de addez titulável para 
t?dos os tratamentos, nos diVErsos emaioi;, va
naram de 0,87 a 1,31g de ácHo láfco!IOO� 
no queijo integral e 1,49 a 2,13g de ácido 
Jático/I00g na matéria seca. Os valores mé
dios de pH variaram de 4,72 a 4,96. A ad
dez apresentou-s� menos elevada nos queijos 
testemunha, elaborados sem adicão de bacté-
rias láticas. 

• 

Embora as diferenças de acidez entre os 
qudjos elaborados com as diversas combjn�
ções de bactérias Játicas não tenham sido 
acentuadas, tornou-se possível verificar que as 
c�mbinações contendo S. cre1lloris em propor
çoes elevadas, apresentaram acidez ligeiramen
te maior. 

Através das análises efetuadas aos 3, 5, 7, 
10, 20 e 30 dias, tornou-se possível verificar 
que a acidez do que:jo tipo :Minas apres;ntou-

se mais elevada no início, decresceu entre o 
5.0 e o 20.0 dia e elevou-se ligeiramente en
tre o 20.0 e 30.0 dia. 

SUl\1lVIARY 

In this work was made an effort to verifv 
the variati.on of the titr,table acidity and pH 
on the Mmas cheese, mr'nufactured w'th so
me rilesophylic l?ctic acid bacteria: Strepto
COCClIs cremoris, Streptococclls lactis, Strepto
COCClls diacetilactis, Leucollostoc citrovoTll1ll. 

The elaborated chees� with different as. 
sociations of thos� species of bacteria, were 
andyzed for titratable acidity, at 3, 5, 7, 10, 20 
and 30 days and malyzed for pH at 10, 20 
and 30 days. 

The means of the values of titratable aci
dity for alI of the tref:tments, in the diffe
rents tests, nnged from 0.87 to 1.31g of lac
tic acid/100g in the integral chees� and 1.49 
to 2.13g of lactic acid/lOOg in the dry mat
ter. The means values of pH ranged rrom 
4.72 to 4.96. The acidity presented lower for 
the . control cheese, elaborated Tl'ithout adding 
lactic acid bacteria. 

Although the differences of acidity among 
th� elaborated cheeses with the various lactic 
aCId. combinati�ns weren't stronger, it was 
posslble to venfy that the associations with 
hi?h. S. cremoris ratio, presented lightly higher 
aCldity. 

Through the analysis ml:de at 3, 5, 7 ,  10, 
20 an� 30 days, it was possible to verify that 
the Mmas cheese acidity was higher at the 
begining, decreasead between the 5th and the 
20th day and ligthly increased between the 
20th and 30th day . 
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você pode ;�"I"""n;' <:1��j:srrLÔ��§&�gi��'.�it!n]�ºl� . . . Terra Brik, o ;:; 
puro, aditivos nem conservantes: As�im, p�de ser distribuído sem refrigeração, em qUlnzenOls ou mensais, abrindo novos mercados corlquii

sfClndô nhíln",(Ón".;"rni>l,;;;';; ... 
' 0un:a coiso importante na embalagem Tetra Brik: corn bOnito,. com aparência mais higiênica e ainda por cima se prateleiras . 

Ponha o seu leite pra Jodar. Chame a Tetra PaI<. Está na hora de o 

*Ultra High. Temperature é o pr0C!3�so de esterilíza9ão à temperatura de 1 conserva malterado o valor nutntívo e as caractenstícas originais do leite; 
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TRÊS CORÔAS 

a garantia 
do 

bom queijo 

o coalho Três Corôas é utilizado pela 
maioria dos laticínios, das mais afamadas 
marcas de queijos do Brasil. 

Garante a sua pureza, qualidade, unifor
midade rendimento e é o mais econômico, 
até a e�balagem se aproveita. 

TRÊS COROAS 
i n f O r m a: 

em um ano foram coalhados com 

Revista do lLCT 

COALHO TRÊS COROAS 584 MILHõES DE LITROS 
DE LEITE NO BRASIL 

FÁBRICA: 

Ind. e Com . Prod. 

Químicos Três Corôas SI A 
Rua Primavera n.o 58 
Vila Santa Terezinha 

06300 - Carapicuiba - SP. 

Tel . :  429-2307 

ENDEREÇOS: 
VENDAS: 

E S C R I T Ó R I O: 

Rua Dr. Pacheco Silva, 37 - Conj. 01 - PARI 

São Paulo - Capital CEP 03092 

Telefone: 92-1493 
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OS MÉTODOS EST ATíSTtICOS E AS PESQUISAS NA 
AREA DE LATICíNIOS 

The Statistics Methods and the Researches 
in. the Dairy Area 

Introdução: 

:É aceito em forma unânime, tanto nos círculos científicos como nos círculos técnicos e empresariais, qUe a aplicação dos métodos quantitativos, sobretudo os estatísticos, permite a obtenção de resultados mais confiáveis, acurados e satisfatórios, que quaisquer outros métodos de natureza especulativa ou subjetiva. 
Porém, o uso dos métodos estatísticos está seriamente limitado devido a certas incompreensões ou falta de 'conhecimento por parte dos técnicos ou pesquisadores envolvidos. Com efeito, tudo o que envolve números, cálculos, deduções matemáticas e coisas desse tipo, bloqueia a mente de muitas pessoas, dificultando uma aplicação correta daquelas técnicas. 

Inclusive, muitas vezes, os próprios professores e especialistas ni! área de Estatística têm contribuído a complicar o quadro, dando ênfase aos "PORQU�S" dos métodos, com sua seqüela interminável de demons:rações de fórmulas, teoremas e leis, sem esclarecerem suficientemente os COMO, QUANDO e PARA QUÊ. 
Parece óbvio que no c�so de cursos para Engenh(!iros, Matemáticos ou Estatísticos, a ênfase deveria ser colocada no PORQUÊ dos métodos. Mas no caso de outras profissões, entre elas incluídas as de Tecnolólogos em Alimentos e Laticinistas, a ferramenta Íundamental, que é a Estatística, devEria ser apresentada de forma totalmente diferente, qual seja uma ênfase e, COMO aplicar os métodos, o que implica desenvolver a: sequência comple-

'--------

José A. Bonilla (* ) 

ta dos cálculos necessários para resolver um problema, mas sem ficar preocupado co:r;n uma justificativa 'das fórmulas; QUANDO usar um método e não outro e PARA QU;Ê usá-lo, ou seja, quais são os problemas a serem resolvidos a partir de uma metodologia determinada. , Em' outras palavras, se estamos interessados na aplicação dos métodos estatísticos e)ll Tecnologia de Alimentos, ou mais especificamente ainda, na área de laticínios, o centro do problema não deverá estar constituído pela Estatística e sim pela detecção e natureza dos problemas práticos naquelas áreas que possam ser resolvidos através desta ferramenta. ' Ainda no caso das aplicações estatísticas na área de laticínios, existe a dificuldade adicional devido à escassez de bibliografia sobre o assunto: Geralmente, quem quiser aplicar aquelas técnicas quantitativas deverá utilizar textos da Estatística Geral ou aplicados a outras ciências sobretudo Economia e Agronomia. Isto dificulta mais ainda, já que embora a metodologia seja a mesma, resulta muito diferente em termos de compreensão prática lidar com exemplos relativos a bens de capital, lucros, vendas ou adubos, variedades, épocas de plantio e data de colheita para quem está acostumado a: trabalhar COm dosagem de NaCI no queijo, composição protéica do leite ou pontos crioscópicos. Neste sentido, é propósito do autor, em estreito contato com os pesquisadores do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, elaborar um texto elementar, mas relativamente completo, sobre a aplicação da metodologia estatística nas pesquisas em Laticínios. 

(*) Consultor Internacional em Estatística e Delineamento Experimentais. Convênio lICAI EMBRAPA, a serviço da: EPAMIG. 
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o objeto básico deste artigo ,é �prese�tar 

uma idéia geral acerca , das POSSIV�� .aplic�

ções da Estatística na area de . la�cmlos, . Vl

sando apenas os aspectos conce�tualS rela.tivos 

PARA OUÊ utilizar esses metodos, deDlian

d� uma ;;Presentação mais completa para 

quando for redigido no texto assinalado no 

parágrafo anterior. li Logo a seguir e:r.:poremos algumas ap �a-

ções estatisticas relativas aos can;tpos a�ad'0 

mencionados, os quais serão depolS estu a os 

com certo detalhe. 

CAMPO PROBLEMA \ APLICAÇÕES ESTATíSTICAS 

Representação Sintética de Dados 

Escolha de Amostras Representativas 

Tabelas de freqüências 
Representações gráficas 
Medidas do valor central 
Medidas de dispersão 

Tipos de amostragem 
Determinação do erro de amostragem 

Determinação do tamanho da amostra 

dif nça registrada entre \.-
Comprovar se uma ere , . ifica- _ 

'di de dois ou mais grupOS e Slgn 
as me as -
tiva ou insignificativa. 

Testes estatísticos 
Teste "t" 
Teste "F" 

a eXlS' 

tência ou não de relações 

Comprovar 
entre duas ou mais variáveis. 

Represoitação Sintética dos Dados
.
: 

Por exemplo, a partir de informa,çõ
.
es re

lativas ao conteúdo de cloreto de SOdIO �m 

95 unidades de queijo Minas, pode ser feIt,a 

uma representação sintética de dados atraves 

das seguintes formas: 

(*) Tabela de Freqüências 

Conteúdo Freqüências Freqüências 

NaCL % Absolutas Relativas 

0,00-0,99 3 3,2 % 

1,00-1,99 24 25,2 % 

2,00-2,99 28 29, 5 % 

3,00-3,99 1 8  1 8,9 % 

4,00-4,99 13 13,7 % 

5,00-5,99 9 9,5 % ----
9 5  100,0 % 

_ Análise da regressão e correlaçao \ _ Análise de associação � 

(*) Representações Gráficas 

HllITOOIIAMA oos HiVItI.' DE: NeCI (%) IUI QueiJOS 

30 

211 

'" 20 

� 
'!!! III 

a \oi 
11: 10 ... 

S 

NaCI (%) 
* Média aritmética: 2,94% 

* Desvio padrão: 1, 3 3 % 

Coeficiente de variação: 45,2% 
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Neste exemplo, o ponto de partida são 95 
dados relativos ao  conteúdo de NaCI em 
queijo Minas. Se esses valores são colocados 
no papel, um número ao lado de outro, nin
guém terá condições de compreender o seu 
significado. 

A Estatística permite através de certos 
processos resumir em forma bem sintética e, 
portanto, compreensível aquele conjunto de 
informações. Isto é feito, basicamente sob a 
forma de tabelas de freqüências e representa
ções gráficas. Tanto umas como outras são 
suficientemente expressivas como para indicar 
tendências, magnitudes, concentração, escassez 
ou ausência de dados em certas classes etc . , 
permitindo assim ao técnico ou pesquisador 
ter uma visão global e compreensível da in
formação em pauta. 

Mas, embora as tabelas de freqüências e 
as representações gráficas sejam excelentes 
para sintetizar os dados originais, muitas ve
zes é conveniente ou até necessária uma sín
tese ainda maior, representada por um único 
número qual seja o valor médio dos dados, 
neste caso: 2,94% .  Este número resume nele 
os outros 9 5, o que significa uma grande pou
pança de trabalho, tempo e custo. Mas, sendo 
este valor necessário, ele não é suficiente, 
pois podem existir dois grupos com a mesma 
média e com uma variabilidade bem diferente. 
Por exemplo, um oscilando entre 0, 50 % e 
5,90 % e outro entre 1 ,60% e 4,25% . 

A variabilidade é medida através do desvio 
padrão, sendo, no exemplo, igual a 1,33% ; 
uma oscilação entre 1,60% e 4,25% implica 
seguramente num desvio bem maior. Final
mente, o coeficiente de variação permite re
lacionar a magnitude do desvio padrão com 
o da média, podendo-se assim classificar a 
variabilidade registrada como baixa, média, 
alta ou inaceitável. 

Escolha de Amostras Representativas: 

O problema da amostragem é um proble
ma básico para qualquer estudo, levantamen
to ou pesquisa que se deseja realizar em qua
se todos os campos do conhecimento humano. 
Define-se a amostragem como "a operação que 
tem como objetivo escolher a partir de uma 
população as observações que constituirão a 
amostra". 

Portanto, para fazer uma boa amostragem 
é fundamental: 

1 .  Definir muito bem a população; 
2 .  Definir muito bem COMO será feita a 

escolha das observações que integrarão 
a amostra. 

No segundo ponto está envolvido um 
aspecto essencial, relativo à forma ou tipo de 

amostragem. Na verdade, existe amostragem 
estatística e não-estatística. . A grande vanta
gem daquela é que através da determinação 
do erro de amostragem (só possível dé con
frontar usando a Estatística), teremos uma 
estimativa da validade dos resultados amos
trais. 

Outro ponto básico a definir é o relativo 
aos critérios para escolher um tamanho da 
amostra, tais que permitam ter no final, in
formações acuradas e sobretudo válidas. Por 
exemplo, suponhamos que se deseje fazer um 
estudo mercadológico relativo a um novo pro
duto láctico ou a uma nova variante de um 
produto já existente. Supondo que a região a 
estudar fosse Juiz de Fora e adjacências e que 
pela natureza e preço do produto possa esth" 
mar a existência de uma população de 1 0.000 
fanúlias como clientes potenciais. Quantas fa: 
milias deverão integrar a amostra? Outro caso: 
de um lote de 1.000 queijos quantos deve� 
mos analisar para ter informação segura acer: 
ca do conteúdo de cloreto de sódio, extratri 
seco ou ácidos graxos livres totais ? Assi:rji 
mesmo deverá ser definida a forma de escQ'
Iha, a amostra e a precisão com a qual se de
seja trabalhar. , 

Na verdade a precisão fica na dependên
cia do pesquisador mas o tipo de amostragejh 
e o tamanho da amostra deverão ser tais ql,le 
possibilitem a escolha de uma amostra repre. 
sentativa da população original. 

Estes aspectos só poderão ser corretamen
te resolvidos através da utilização dos métodos 
estatísticos. Outros métodos poderão fornecer 
amostras e resultados concretos, mas eles :Qão 
serão representativos e sim simples estima;ti
vas sem possibilidade de medir seu grau pro
babilistico de validade. 

O pesquisador deve definir um erro Ijlá
ximo de amostragem e a partir dele, utilizpn
do as fórmulas estatísticas apropriadas, será 
determinado o número mínimo de observaççes 
que deverão compor a amostra. Então, se qe
finindo corretamente o tamanho da amostra, 
teremos escolhido uma amostra representativa, 
único tipo de amostra que justifica uma ge
neralização dos resultados obtidos nela para 
toda a população. 

Vejamos o caso anteriormente apresenta
do: se o pesquisador, desejoso de estabeTecer 
um valor firme para o conteúdo em ácido 
graxos livres totais de um certo tipo de quei
jo, fixa em 5 % o erro de amostragem máxi
mo admissível, escolhe um tipo de amostra
gem estatistica (por exemplo: aleatório sim
ples ou estratificado) e supondo que disponha 
de outras informações necessárias, estará em 
condições de definir o tamanho de sua amos
tra para avaliar, digamos: 30 queijos. 
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Neste caso - e só neste caso - o pes

quisador poderá considerar. sua am�stra como 

representativa, ficando aSSIm capacItado . para 

generalizar ao lote todo, o resultado obtido a 

partir de só 30 unidades, é claro que .com 

as margens de erro previamente estabelecIdas. 

centração enzimática visando obter o tempo 

mínimo de coagulação do leite. 
E assim por diante. 
Este tipo de problema só p�de ser corr;t�

mente resolvido através de m�todos estatísti

cos. Qualquer outro enfoque e apenas um 

Entretanto, se o pesquisador pegar um� 
amostra menor, por exemplo de 1 5  a 20 UI�r 

palpite. 
A • d blema . 

Vejamos bem a essenCIa o pro . 

d d " ' as possíveis margens de erro ser ao 
a es, Ja 1 d 

grandes demais para que os resu ta os pos-

sam ser generalizados para o lote ,?U p�r.a a 

população. E pior ainda : se elt; nao l!tilizou 

um tipo de amostragem que seJa passlVel de 

análise estatística, embora ele. pegasse mna 

amostra de 40, 50 ou 100 umdades, o� resu.l� 
tados não deixarão de ser �:ros '

p�lplÍes" Ja 

que sem aplicação da Estatistica e �possldel 

calcular o erro de amostragem efetivo as 

amostras respectivas, e portanto . os �esultados 

da pesquisa serão s.penas estiroativ�s . sem 

possibilidade de medir sua rêpresenta�vldade. 

Portanto, sem o uso da meto�ologIa e�ta

tística, um grande esforço pod.era ser feIto, 

grandes verbas utilizadas e mUIto tempo ?�s

to para obter resultados insegur�s e _ dUVI 0-

tir de amostras que nao sao repre-
sos, a par - - , . 

de 
sentativas, ou pelo menos �ao sao paSSIvelS 

serem verificadas como taIS. 

Comprovar se uma Diferenç� Re�istrad� 
1 'd' d Dois Olt Mazs G1 UpOS. e 

Entre as · 1\  e taS e 
d I P de S Considera a nS1g" 

Significútiva Olt o er 

nificante. 

' b  t t commn, na área 
Este problema e as an e 

de laticínios. Por exemplo : . 
1 Uma usina pasteurizadora deseJa 

saber ;- o conteúdo de caseína, gort��a d� 
cinzas varia significativamente no el e 

região A em relação a B .  , 
2 _ Uma fábrica de produtos lacteos 

deseja saber qual dos tipos de t;rein�men!o d� 
pessoal que está sendo testado mflUI maIS so 

bre a produtividade deste. 

3 _ Uma Empresa deseja saber. se de

terminados produtos lácteos são vendId?s em 

maior proporção ou não, segundo os dIferen

tes dias da semana. . 
4 _ Uma Empresa de prod�lÍos lácteos 

deseja testar cinco embalagens dlf�rentes de 
um certo produto, visando determ"nar aque

le preferido pelo público. 

5 _ Um pesquisador deseja saber, . eno:e 

duas rações para o gado, se uma inflUI maIS 

que a outra no teor de gordura contida no 

Suponhamos que a quantidade 
I
de lact�se Xroé 

duzida experimentalmente pe a raçao 
ta bá-

5 0% e pela ração B, 6,0 % .  A 
d
Per� 

a 
sica a ser feita é: Esse 1,0% e er�nç 

indica uma diferença real a favor da r�çao B 

ou ela pode ser interpretada como �eVldo d� 
acaso (expressão que envolve o conJunto 

fatores que não foram considerados o.u con

trolados pelo planejamento da pesqu�a" o� 
seja neste caso, todos os fator

l
es
d 

ima�avd� 
a não ser aquele que foi contro a o :  o po 

ração). _ , . . li rá 
Oualquer método nao estatistico illlP . �a 
-

t "a olho" tentando classificar 
numa respos a , 

t de 
a diferença de 1 % ,  suficientemen e .�an 

como para ser considerada real, ou sU�den�

mente pequena como para ser consl era a 

acidental. 
Os métodos estatísticos, asseguram mna 

resposta objetiva a um mvel proba��stico 

dado, através neste caso, de mn tes�� t' (pa

ra mais de dois grupos, deve ser utilizado um 

teste F). " " 'd fo-Basicamente, um teste t ,  conSI �r�, 
ra da diferença de 1 % no caso exem?��ado, 

outro elemento fundamental : � vana�ilid�de 

de cada grupo. Porque uma cOIsa mUlto dife

rente é, por exemplo, se a média �e 5 % (ra

ção A) e de 6 %  (ração B) proven: , de: um 

conjunto de observações ,muito vanaveIS ou 

- Ou seja uma coisa e, por exemplo, que 

�:�bservações da ração A oscilem entre 4,5% 

e 5,5% e outra que oscilem· entre 3 %  e 7 % .  

A mesma coisa é válida para os . valores da 

ração B .  't essen-
Neste ponto, volta-se ao concel. o _ 

cialmente estatístico relativo . ao �esvlO
d 

padr�o
� 

cuja importância básica fOI salien�a .a . an e 

riormente e que agora permitirá re atiVlzar o .  

significado da diferença de 1 % entre a_ 
laA'. 

tose dos animais alimentados com a �a�ll:0 
1· ta dos com a ração B, posslbihtan-

e os a lIDen d dif 
do assim uma avaliação correta a . eriliç� 
registrada, já classificando-a como Slgn ca 

tiva ou insignificante. 

Comprovar a Existência o�tr N,ão de Rela· 

ções Entre Duas Olt Mais Varwvels 

leite. 
6 _ .Um pesquisador deseja conhecer � 
b· � 'tiro' a de temperatura, pH e con 

com maçao � 

Este tipo de situação é muito commn, na 

área de laticínios. Por exemplo : 
1 _ Um pesquisador deseJa saber se o 
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tempo influi na velocidade de uma reação 
quÍTIlica. Em caso positivo, que tipo de influ
ência ? 

2 - Certas pesquisas indicam que a 
quantidade de proteína no leite depende do 
nível da alimentação nitrogenada na vaca. 
Isto se comprova e em que forma para o leite 
industrializado pela usina X ?  

3 - Existe relação entre o tempo de 
coagulação do leite e a concentração enzimá
tice ? Se positivo, como se pode e:\."pressnr es
sa relação. 

4 - Supõe-se que a temperatura média 
do mês mais frio influi sobre o teor em sóli
dos totais do leite. Como comprovar este su
posto ? 

5 - Uma Empresa de produtos lácteos 
deseja saber se existe relação entre a produti
vidade dos empregados e o sexo, a idade e 
o nível de instrução. 

Como predizer cientificamente aconteci
mentos futuros ? Por exemplo : 

a) Qual será a previsão de vendas de uma 
Empresa para daqui a seis meses ou um ano ? 

b) Qual será a previsão de vendas de uma 
Empresa para o segundo semestre do ano ? 

c) Qual será a demanda de consumo de 
um produto qualquer daqui a um ano ? 

Todos estes problemas podem ser resolvi
dos só com a utilização dos métodos estatís
ticos adequados, ou seja, a análise de associa
ção entre os atributos em estudo (para o caso 
de variáveis qualitativas), assim como os 
mais potentes métodos relativos à análise de 
regressão e correlação (para o caso das va
riáveis quantitativas). 

A análise de regressão e correlação· envol
ve o reconhecimento de um variável efeito, 
chamada variável dependente, por exemplo : 
tempo de coagulação do leite, e uma ou mais 
variáveis causa, chamadas variáveis indepen
dentes, por exemplo. : concentração enzimá
tica, temperatura e pH. 

Quando se estuda o ef�ito de uma única 
variável independente sobre a dependente, a 

análise da regressão se denomina simples, 
quando são várias, múltiplas. Ainda, o tipo 
de regressão nas duas categorias anteriores 
pode ser classificado, como linear ou curvilí
nea. 

Deve salientar-se que a análise de regres
são, só determina a melhor equação possível 
para um certo modelo pré-determinado, por 
exemplo, para regressão linear a equação bá
sica é :  Y = a + bx, onde Y representa a 
variável dependente, X a independente, sendo 
que a e b são coeficientes a serem calculados 
estatisticamente. 

Por exemplo : a equação Y = 56, 12 -
2,87  X, sendo que Y (variável dependente) é 
a quantidade de sólidos solúveis totais no lei
te e X (variável independente) é a temperatu
ra média do mês mais frio do ano, indica que 
a relação entre estas variáveis é linear, ou se
ja representável por uma linha reta. A partir 
desta equação podemos deduzir que a uma 
temperatura média do mês mais frio corres
pondente a 1 5.°, a quantidade de sólidos to
tais será: Y = 56, 12 - (2,87  x I S) = 1 3,07. 

Já no caso de regressão quadrática o mo
delo é :  Y = a + bx + cx2, enquan
to que na regressão multipla o mo
delo é: Y = a + bXl + CX:! + dxa . . . e as
sim por diante. 

Como escolher o modelo mais apropria
do de regressão? Isto poderá ser feito -através 
da análise de correlação, que permitirá assim 
t�star se o modelo escolhido é adequado para 
uma situação específica ou se deve ser tenta
do outro. A praxe indica que é conveniente 
começar a testar os modelos mais simples (ba
sicamente regressão linear) e depois ir passan
do para os mais complexos, se for necessário. 
Ê claro que, quando o tipo de regressão já é 
conhecido ou existem fortes evidências acerca 
dele, poderá começar diretamente com ele, 
como é o caso do crescimento de plantas e 
animais, assim como de certas reações quími
cas que seguem um modelo relativamente 
complexo, conhecido como regressão logística. 

800 MIL CRUZEIROS PARA ARTISTAS PLÁSTICOS 
o CONSELHO ESTADUAL DE 

·
CULTURA DE MINAS GERAIS promoverá em setembro seu IV SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS, destinado aos artistas mineiros ou resideutes em Minas bá pelo 

menos 2 (dois) anos, com diversas entidades oficiais e particulares colaborando nessa promoção. São 
estes os patrocinadores e respectivos prêmios : Governo do Estado de Minas Gerais - 200 mil; Conselho 
Estadual de Cultura 150 mil; Minerações Brasileiras Reunidas - MBR - 100 mil; Coordenadores de 
Cultura do Estado de Minas Gerais - 80 mil; Fundação João Pinheiro - 70 mil; Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte - 60 mil; Centro de Educação Pennanente "Prof. Luiz de Bessa" -. 50 mil; B. 
Caribé Filho - 35 mil; Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - 30 mil; José Abílio \Belo Pereira 
- 30 mil; Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S . A .  - USIMINAS - 25 mil; Empresas Mineira de 
Turismo - TURMINAS - 10 mil; mais estada para 2 .  (duas) pessoas em cidade turística mineira. 

Os interessados poderão solicitar o regulamento na sede do CONSELHO DE CULTURA, em seu 
novo endereço, à Rua Gonçalves Dias, n.O 1871, BH. 
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Capacidade : 
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Mos 

Leite, açúcar,farinhas, cacau, frutas, 
legumes. 

qual for a combinação de 
matérias-pnmas, existe 

um ingrediente que está sempre presente 
em todos os produtos N estlé: 

o controle de qualidade. É ele que 
o valor nutritivo e a máxima 

lIurp711 dos produtos. 
cuidado com a qualidade começa na WeleCGrO das matérias-primas, continua 

o processo de fabncação e acompanha os produtos até o momento em que eles {'n�'(J'mm ao . Depois de passar por rigorosos testes de laboratório, nas fábricas, amostras de cada produto são analisadas pelo laboratório central da empresa, um dos mais modernos e bem aparelhados do Pafs. E só depois de responder de forma satisfatória, a mais de cem quesitos, o produto é considerado própno para o consumo. 
Assim mesmo, amostras . . . . ....... ".; .. , 

de cada produto, conser- .' 
vadas dentro de E'nO""E""E1<" 

que reproduzem 
artificialmente o clima 
várias regzões do, 
País, são testadas Tlo."nnr".,-, 

constate qualquer anormalidade, um 
sistema de controle de distribuição pode 

permitir que toda 
a partida seja localizada, onde estiver. 
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MERCADO - I NFORMAÇÕES D I VERSAS - MERCADO - I NFORMAÇÕES D I VERSAS - MERCADO 
l-NOVOS PREÇOS DE LEITE: 1 . 1 .  - Lei te Pasteurizado , gordura 3 , 27. (Especi a l) -Anunciados :ao 
Produtor Cr$24 , 00 / l t  em 16 /04 /81 e Cr$29 , 00/ l t  em 16 /06/81 . -Ao consumidor Cr$36 , 00 / l t  e� 
16 /04/81 e Cr$4 3 , 50 / l t  em 16 /06 /81 . Preço de Lei te para Indús tria ainda indefinido deven
do continuar um di ferenc i a l  que deverâ ser acima de Cr$2 ,OO. A portaria regulamentando os 
preços anunciados deverá circu lar- no decorrer do próximo mês . 2 . - Financiamento de Produ
tos Lácteos - Encerrar-se-á dia 31 próximo futuro o recebimento de propostas para f i nan 
ciamento destes produtos . A correção do preço do leite em pó para f inanciamentos j á  foi 

-

enviada para o BB desde d i a  20/0 2 /81 . · 3 . -Novo Secretár i o  da SEAP Dr . Júlio Cezar Mar t i n s ;  
Dr . Carlos Vi acava f o i  transferido para Secretaria Geral d o  Minis tério da Fazenda como S e  
cretário . 4 . - Produção de l e i t e  n a  Re g i ão Centro-Sul reagiu nos u l timas dias recuperando 
parte do que havia diminuido . No Rio Grande do S u l  persis te uma s i tuação de s eca e a Re 
g ião Norte rec lama ins i s tentemente f a l t a de l e i t e  para abas tecimento de s eus grandes Cen
tros . 6 . - O mercado de derivados permanece em difi culdades , os Indu s t r i ai s  de que i j os es tão 
empenhados em vender seus produtos por preços reai s ,  meSmo que i s t o  s i gnif ique uma venda 
menor. Os preços destes es tão indef inidos , s endo certo que com os novos preços de leite te 
rão que sofrer a l t erações s i gn i f i cativas . 7 . - Em decorrência dos novos preços de l e i t e  hã 
por parte das enti dades de c l asse a preocupação de apresentarem e s tudos para o Governo so
bre a Pol i t ica de lei te que melhor atenderia as empres as �  tais como: Libe ração , e t c .  

OFERTA - OFERTA - OFERTA - OFERTA OFERTA - OFERTA - OFERTA - OFERTA -
LEITE E DERIVADOS - OFERTA 
I .  Soro de Leite em pó , 20 toneladas , Cr$90 , OO/k&, condições 30 dd • •  2 .  Provolone de vários 
tamanhos , CrS250 , OO/kg , condições a comb i nar . 3 .  Leite em pó desnatado (Varredura) , preço 
e condições a comb inar.  4 .  Caseina Indus t ri a l ,  5 tonel adas , Cr$380 ,00/kg , condições 30 dd . 
5 .  Polpa e Frutas em pedaços para Iogurte.  
PRODUTOS QU1MICOS - OFERTA 
1 . COALHO TRtS COROAS . 2 .  Sais fundentes para que i j o .  3 . Ácido Lãt i co 857. para fabricação de 
queij o Minas Fres ca l .  

INDOSTRIAS E USINAS - OFERTA 
I .  Usina de Pasteuri zação e fabri cação de que i j os nos E s tados de GO ,  P R ,  SP e MG ; . preços e 
condições a combinar. 

MÁQUiNAS E EqUlPANENTOS - OFEmA 
1 .  Máquina "MAINAR " ,  envasadora e dosadora para queijO ralado. 2 .  Desnatadeiras , novas , va 
rias capacidades , fabri cação "WESTFALIAII • 3 . Envasadora e dosadora para l e i te em pô IIHAINAIP'. 
4. Caldeira "ATA" 16000 kg vp/h- Cr$ 1 . 200 . 000 ,00 , a combinar . 5 . Caldeira a lenha 300 kg vp/h, 
Cr$300 . 000 ,00 , a comb inar .  6 . Pi sos I ndus tri ai s-RIGEX LTDA . 7 . Máquinas de refresco para de
gus tação de l e i te 'ou derivados , preços e cond i ç ões a comb inar . 

Mj[Ú-DE-OBRA - OFERTA 
1 .  PESSOAL T�CNICO E ADMINISTRATI VO para todas as areas . 2 .  ÁREA DE VENDA: Gerentes , Supervi 
sares e Representantes . 3. Projetos de Engenhari a  para o SIPA e CETESB : PROTEUS S/C.  

-

DESENHO INDUSTRIAL E PROGRANAÇÃO VISUAL (lFERTA 
I .  f�RCAS , RÓTULOS , EMBÁLAGENS : es tudos e sugestões . 

ORGANi ZAçiio ADf.lIN !STRATIVA - CJFE.":I'A 
I .  S ISTEMAS ADMINISTRATIVOS : proj eto e imp l antação em todas as áreas . 

PROCURA - PROCURA PROCURA - PROCURA - PROCURA - PROCURA - PROCURA 
LEITE E DERIVADOS PROCURA 
1 .  Leite resfri ado "In Natura" 

�iÁQUINAS E EqUIPN1ENTOS - PROCURA 
I .  DESNATADEIRAS USADAS , vária. capacidades . 2 .  TANQUES DE ESTOCAGEM , fixos e rodoviários , 
usados , vários . 3 .  ENVASADORAS PARA LEITE . 4 . HOXOGENIZADORES USADOS , várias capacidades . 
5 .  PASTEURIZADORES E RESFRIADORES de p l acas , usados , várias capacidades.  6 .  Máquinas e equi 
p amentos em geral para montagem de Usina de Pasteuri zação • 

I 
I 
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TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

Fundição Juiz de Fora Ltda. 
CGC 18 515 692/0001-76 Insc. 367.139058,009 

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA LATICíNIOS E REFORMAS 
FERRO MODULAR - FERRO CINZENTO - BRONZE E ALUMíNIO 

36.100 - JUIZ DE FORA - MG 
Matriz - Av . dos Andradas, 1015 
Filial - Rua Feliciano Pena, 306 { Fone: 212-6160 

PRODUTOS 
MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 

Divisão Klenzade 

Nova linha especializada na limpeza e sanitização 
de laticínios. 

Para uso em pasteurizadores, tanques de estocagem, 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

Rua Figueira de Melo, 237-A - Tel. 254-4036 - Rio - GB 

Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 21 1 -341 7 - Juiz de Fora - MG 
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USO DE ENZIMAS NA ANÁLISE DE PRODUTOS 
LÁCTEOS : ALGUNS · EXEMPLOS 

Enzyme Utilization in Dairy Products Analysesl: 
Some Examples 

INTRODUÇÃO 

Uma das maiores conquistas re::!lizadas 
pela química analitica foi o uso de enzimas 
na análise de alimentos. A análise enzimáti
ca satisfaz uma série de requisitos de forma 
excepcional, sobrepondo-se aos tradicionais 
métodos físico-químicos de análise. Entre es
tes requisitos deve-se mencionar : especifici
dade. e exatidão, sensibilidade, precisão e sim
plicidade. 

Além disso, o uso de reagentes inofensi
vos, a rápida determinação e as facilidades 
de automação garantem à análise enzimática 
um lugar importante na tecnologia de ali
mentos. 

Nesta comunicação serão tratados, de for
ma simples, os elementos envolvidos na aná
lise enzimática e serão mencionadas algum'ls 
técnicas enzimáticas já em uso na área de 
análise do leite e outros produtos lácteos . 
Ressalta�se também que as enzimas são US2-
das há muito tempo em laticínios, por exem
plo, na coagulação do leite. como parâmetro 
para o tratamento térmico do leite (fosfata<e, 
peroxidase) ou no reconhecimento do leite 
anormal (catalase), etc. 

FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 
ENZIMÁTICA 

Entende-se por análise enzimática aquela 
que é realizada com a ajuda . de enzimas. En
zimas são biocatalizadores, proteínas com fun
ções específicas que atuam em quantidades 
pequenas. diminuem a energia de ativação, 
acelerando o estabelecimento do equilíbrio e 
a velocidade das reações. Geralmente, as en
zimas podem ser divididas em : oxidoreduta
�es (como peroxidase, catalase), transferases, 
ludrolases (como lipase, amilase, tripSÍna), lia
ses, isomerases e ligases. 

As enzimas (E) atuam sobre substratos (8) 
com os quais formam um complexo (E8), cuja 
formação se efetua na ch'lmado centro ativo 
da molécula da enzima. Esta teoria foi pos
tulada em 1 894 por Fischer, como a famosa 

Alan F. WolfschoOli Pombo (*) 

teoria da "chave'-fechapura':, ou seja, para 
que ocorra a reação, o substrato (chave) deve 
acoplar-se na enzima (fechadura). A Figura 1 
representa graficamente esta teoria. 

Fig . I _ Fixação do substrato(8) na molécula 
da enzima{E) 

A fixação do substrato se faz mediante 
ligi:ções covalentes, iônicas, pontes de hidro
gênio ou troca hidrófoba. A velocidade da re· 
gção enzimática depende do tempo transcorri
do para form8r-se o complexo E8 e do tempo 
necessário para a formação do produto(p) da 
reação : 

E + 8 +-?- ES +-?- E + P 
Além disso, as reações enzimáticas são es

tequiométricas, o que quer dizer que, por 
exemplo, ImoI do substrato(S) reage com 
lmol da coenzima(C) sob li ação catalitica da 
enzima(E), formando-se lmol do produto(p) 
e lmol da coenzima transformada(D): 

E 
8 + C --r P + D  

Entende-se por co enzima, moléculas orgâ
nicas com funções específicas, como a trans
ferência de hidrogênio e de grupos funcio
n8is; algumas enzimas precisam dos chama
dos cofatores para exercer sua atividade; co-

(*) Professor e Pesquisador da EP AMIG/DT A/ILCT 
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fatores podem ser íons metálicos ou as já men
cionadas coenzimas. 

A atividade da enzima é determinada 
como a medida do substrato transformado por 
unidade de tempo, através de : a) medida da 
concentração do substrato consumido ou b) 
aumento da concentração de um dos produtos 
da reação. Para medir a atividade devem ser 
considerados ainda outros fatores, como a 
temperatura, o pH ótimo, a concentração do 
substrato, a presença de inibidores e a de
pendência da enzima de cofatores. Aqui se po
de mencionar a definição internacional cor
respondente à atividade da enzima : 1 unida
de(U) (a qual é a medida da quantidade da 
enzima) transforma 1 wnol do substrato por 
minuto sob as condições de reação a 2 5°C (a 
IUB recomenda 30°C). Sob condições da rea
cão entende-se a temperatura, o pH, o siste
�a tampão, a concentração do substrato e co
fatores. A relação quantitativa entre a veloci
dade máxima é dada pela igualdade de Mi
chaelis-Menten, exemplificada por Lehninger 
(1977). 

o tipo de reação que é usado com maior 
freqüência na análise enzimática é o que usa 

OH 
1 

as coenzimas NAD(H) e NADP(H), as quais 
se diferenciam pela absorção da luz ultravio
leta, dependendo da forma : se oxidada (NAD, 
NADP) ou reduzida (NADH, NADPH). Na 
Figura 2 representa-se o espectro de absorção 
destas coenzimas. 

A forma reduzida possui um máximo de 
�bsorção a 340nm, o que, graças à estequio
metria das reações enzimáticas, possibilita rea
lizar medidas quantitativas através da, absor
ção da luz. (Outros comprimentos de onda 
utilizados são 334nm e 3 6 5nm, porém usan
do luz de mercúrio) . 

EXEi-HPLOS DE APLICAÇÃO NA ANALISE 
DE PRODUTOS LÁCTEOS 

Como e.xemplo do uso de enzimas na aná
lise de produtos lácteos consideremos pririiei
ro a determinação de ácido lático. Como o 
mesmo eJl.iste nas formas D- e L-, e como a 
especificidade das enzimas é determinada tam
bém pelo ordenamento estérico da molécula 
do substrato, é possível diferenciar entre as 
duas formas de ácido lático, utilizando-se L- e 
D-Lactato-Dehidrogenase (LDH): 

CH COCOOH --+ L( + )LDH + H2 --+ CH3CHCOOH L( +) a. láctico 3 _-+ D(-)LDH + H2 --+ CH3CHCOOH D(-) a. láctico 
(a. pirúvico) I 

OH 

Na determinação do ácido lático, desloca
se primeiro o equilíbrio da. reação ·para o la
do do ácido pirúvico, o que se consegue com 
a ajuda da enzima Glutamato-Piruvato-Tran
saminase (GPT) na presença de L-Glutamato: 

GTP 
Piruvato + L-Glutama,to --+ L-alanin 

+ a-Ketoglutarato seguindo-se a determina
ção do ácido lático com a enzima LDH: 

LDH 
L:ctato + NAD+ --+ piruvato + NADH2 
a quantidade de NADH que se forma na rea
ção, que é determinada a 340nm, é equiva
lente à quantidade de ácido lático presente. 

D e L denotam a configuração do este
rioisomero; (+) e (-) indicam o sentido da 

. rotação da luz polarizada : (+) = direita e 
(-) = esquerda. 

A determinação das duas formas de ácido 
lático é interessante, visto que o corpo hu
mano aproveita a forma L( +): além disso, em 
produtos fermentados como o iogurte, a acidi
ficação excessiva é relacionada com um a;u
mento da forma D( -): do ponto de vista fi
siológico é interessante conhecer qual forma 
predomina, por exemplo, em produtos dieté-

ticos, produtos para alimentação de criaI).ças, 
etc. 

O teor de ácido lático em produtos como 
o leite em pó, integral ou desnatado, é da or
dem de 0,0 5 %  a 0, 60 % (determinado enzi
m�ticamente) e a precisão do método, dada 
como o coeficiente de variação (CV), é de 
± 3 % .  Cabe observar que, com o método in
direto (titulação com NaOH) não é fácil al
cançar tal precisão. Seria interessante fazer 
uma pesquisa comparativa entre ambos os 
métodos, sobretudo porque no Brasil se usa 
o grau Dornic como medida do teor de ácido 
tático. A determinação de ambas as formas 
de ácido lático tem sido realizada também em 
queijos, durante a maturação e em diferentes 
camadas (teor de 0,02 % a 1 , 7 % ), e em di
ferentes tipos de iogurte. Em produtos fer
mentados, é tecnologicamente interessante se
lecionar culturas que produzam predominan
temente L( +) ácido lático (como S. lactis, 
L. citrOVOrzl1ll, S. cre1lloris, S. thenllophilus, 
L. casei). 

Outros exemplos da aplicação de enzi
mas na análise de produtos lácteos são a de-
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terminação do teor de 'piruvato no leite, que 
é usado como parâmetro da qualidade bacte
riológica, e a determinação de colesterol, in
teressante principalmente do ponto de vista 
dietético, que tem sido realizada com a ajuda 
da enzima Colesterol-Oxidase. Da mesma for
ma, a determinação de triglicerídeos (gordura) 
l10 leite, iogurte, queijo Quark e sorvete foi 
realizada com as enzimas Lipase, Gliceroki
nase, Piruvato-Kinase e Lactato-Dehidrogena
se, em reações acopladas, de forma . muito 
mais rápida que com os tradicionais métodos 
gravimétricos de extração. 

c o 

2,4 

2,0 

1 ,6 

� 1,2 
� 

0,8 

0,4 

260 

I 
I 
I 
I 
I 

--- - - NAD (NADP) 
-- NADH (NADPH) 

300 1340 400 nm 
334 365 

Fig. 2 .  - Espectro de absorção de NAD(P) 
e NAD(P)H. 

Outro procedimento analítico que pode
ria ser substituído futuramente é o da Clora
mina-T para a determinação de lactose; o mé· 
todo enzimático baseia-se nas .reações : 

B-Galactosidase 
Lactose + H20 --------+ Glu-

cose + B-Galactose 
Gal-DH 

B-Galactose + NAD+ -----+ a-Ga
lactônico + NADH + H + 

onde a quantidade de NADH produzido é 
medida fotometricamente a 340nm e é equi
valente ao teor de lactose presente. A vanta
gem do método é a determinação simultânea 
de galactose, sendo que tem sido aplicado não 
somente em leite, mas também em produtos 
como queijo, queijo fundido ( ± 9 %  lactose, 

±0,2% galactose), leite em pó integral ou 
magro, leitelho (± 5,0% lactose, 0, 1-0, 3 %  
galactose), soro em p ó  (70-8 5 %  lactose, 
0,3-0, 7 %  galactose), soro, etc . . .  Uma . pes
quisa comparativa entre os métodos Clorami
na-T (oficial da FIL) e o enzimático não cons
ta, até agora, na literatura de laticínios. 

Poderíamos enumerar ou citar muitas 
outras técnicas enzimáticas, como as usadas 
para a determinação de algumas substâncias 
que compõem os nitrogenados não protéicos 
do leite (uréia, amoníaco, ácido úrico, crea
tina, cna,tinina, ácido orótico), ou a determi
nação de citrato, etc., porém tomaria muito 
extenso este trabalho. 

Para concluir, gostaríamos de chamar a 
atenção para dois acpectos da análise enzimá
tica : 
- geralmente a preparação da amostra limi
ta-se à diluição ou, em alguns casos, à des
proteinização ou à separação da gordura, com 
a finalidade de facilitar a leitura fotométrica; 
- a determinação limita-se a' pipetar a amos
tra e os reagentes numa cela e medir a absor
ção da luz em tempo determinado (por exem
plo, no início e no fim da reação). 

Seria bom ainda indicar como são rela
cionadas as absorções a 340nm com a con
centração de uma determinada substância. 
Graças à lei de Beer, é fácil determinar tal 
concentração com a. seguinte igualdade : 

Â E . V .  PM 
c = - - - - - - - [g/l] 

a . d . v . 1 000 

ondeÂE = absorção (diferença) a 340nm; 
V = volume total (ml) na cela; v = volume 
da amostra (ml); PM = peso molecular da 
substância a s"r determinada; a = absortivi
dade ou coeficiente de extinção do NADH a 
340nm (igual a 6,3); d = espessura da 
cela (cm). 
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LEITE DE CABRA: CARACTERíSTICAS ESPECIAIS. 
SEU USO NA ALIMENTAÇÃO 

INTOLERÂNCIA 

Goat Milk : Special Characteristics. Its Uses In Feed. 
Intolerance 

INTRODUÇÃO 

O valor nutritivo do leite é amplamente 
conhecido e sua importância na alimentação 
da criança e do adulto tem sido destacada, 
em numerosos trabalhos no mundo inteiro. 
Entretanto, de acordo com vários trabalhos 
(8,9, 1 l )  é reconhecida a existência de intole
rância ao leite de vaca, por crianças, numa 
frequência de 0,3 a 7,0 % ,  sobretudo nos pri
meiros anos de vida. De acordo com o cresci
mento da criança, haveria um progress�vo de
saparecimento dos sintomas típicos da intole
rância ao leite "(diarréias, vômitos, dores ab
dominais, problemas respiratórios, bronquite, 
eczemas) restando, porém, uma pequena por
centagem de 1 ,5  a 2,5 %  que, talvez, perma
neceria alérgica ao leite, pelo ' resto da vida. 
O problema tem merecido numerosos estudos, 
considerando a: imp"ortância do leite na dieta 
humana e, em especial, na alimentação in
fantíl. 

O leite tem sido particularmente impor
tante nos países do Terceiro Mundo, onde as 
deficiências alimentares são muito mais gra
ves que nos países industrializados. Naqueles 
países emprega-se muito o leite em pó desna
tado ( lO) para combater a má nutrição e, em 
muitos países da: Ásia e da África, para eli
minar o chamado "Kwashiorkor", uma sÍn
drome de carência protéica caracterizada, 
principalmente, por um retardamento do cr;:s
cimento infantíl, acompanhado de edem2s, 
problemas gastro-intestinais e alterações da 
pigmentação da pele e dos cabelos (10). 

Dentro desse quadro não é somente o leite 
de vaca que desempenha um papel importan
te. Sobretudo nos países asiáticos e africanos, 
há de se destacar li; importância do leite de 
cabra, búfala e ovelha na alimentação infan
tíl. Muitas vezes estes leites são empregados 

Múcio Mansllr Furtado (*) 

também como substitutos do leite materno, 
por um motivo ou outro, ou substitutos do 
leite de vaca, seja por inexistência deste ou 
por intolerância à sua ingestão. 

De qualquer mmeira, é indiscutível a im-
o �ortância do leite na alimentação infantíl, se

Ja qual for sua procedência, vindo daí a ne
cessidade de se conhecer melhor as causas e 
os efeitos dos problemas de rejeição a este 
alimento, considerado dos mais completos pa
ra o homem. 

Do ponto de vista digestivo, é comUm di�dir os tipos de leite em duas categorias dis
tintas (5): O primeiro grupo é conhecido co
rp-o albuminoso e reúne o leite humano, de 
egua, e cadela; nos leites deste grupo há maior 
quantidade de albumina que de caseÍna e es
tes leites normalmente . coagulam mais facil
mente quando aquecidos à ebulição' "coagula
ção" deve referir-se à o caseÍna, �ntretanto 
são mais resistentes à ação da renina do coa: 
lho, coagulando finamente e COm pouca for
mação de soro: O segundo grupo, ao contrá
rio, contém mais caseÍna que albumina, e é 
chamado caseoso. 1!: o caso do leite de vaca 
cabra, ovelha, e búfala; são facilmente coagu: ' 
láveis por coalho, formando uma coalhada 
firme e compacta, com nítida separação de 
soro. Entretanto, sua digestibilidade estomacal 
p<:ra a criança é claramente mais difícil do 
que a dos leites ditos albuminosos. 

E são justamente estes leites caseosós que 
são mais largamente empregados em substi
tuição ao leite materno na alimentação in
fantíl. O leite de vaca é, de longe, o mais 
consumido. Estima-se que 48 % das proteínas 
animais consumidas na Europa, são prove
nientes do leite. (I) O quadro abaixo ilustra 
claramente o valor nutritivo do leite para 
crianças e adultos: 

* Professor e Pesquisador da EPAMIGIDTA/ILCT. 
C . P .  1 8 3 . 36.100 Juiz de Fora, MG. 
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Quadro I 

Necessidades Nutricionais Diárias Cobertas Pela Ingestão de Meio-litro de Leite (5). 

Proteínas Calorias Cálcio Retino} Tiamina Riboflavina Ferro 

Crianças (5) anos 
Crianças (14) anos 
Homem adulto 
Gestante 
Lactante 

1/4 
1/8 
1/7 
1/6 
1/7 

2/5 
1/5 
1/4 
1/5 
1/6 

3/4 
1/2 
7/8 
1/2 
1/3 

(5) - De acordo com Jacquet e Thevenot 

A carência em ferro é evidente, o que 
acontece aliás em todos os leites (5); per outro 
lado as proteínas encerram todos os amino
ácid�s essenciais e o leite é a principal fonte 
de cálcio para o homem, sendo que 250ml 
fornecem tanto cálcio quanto 850 g de cou
ve ou ikg de laranjas (5). 

A substituição do leite materno por outros 
tipos de leite pura e simplesmente, ou por 
fórmulas industriais à base de leite de vaca, 
é um fato de extrema importância, mas não 
será discutida aqui, no momento. Não será 
também discutida a utilização do chamado 
"toned milk" na Índia, que se trata de uma 
mistura de leite de búfala (geralmente apre
sentando um alto teor de gordura: e caseÍna, 
o que dificulta sua absorção por crianças (4) 
e l?ite desnatado reconstituído, que permitiu 
àquele país completar com sucesso, o apro
visionamento de leite em diversas regiões ca
rentes (10). 

Nesta revisão de literatura, interessa prin
cipalmente relevar algups . pontos de . i.

mp�r
tância e às vezes polemIcos, da utihzaçao 
do leite de cabra como substituto do" leite 

materno ou do leite de vaca na alimentação 
infantil. O objetivo principal do trabalho não 
é relevar o valor nutritivo do leite de cabra, 
já que este se assemelha praticamente ao do 
leite de vaca, no tocante ao aproveitam�nto 
pelo organismo humano, fornecimento de ca� 
lorias (ambos fornecem 750 kcal/litro aproxi
madamente) e no balsnço de aminoácidos es
senciais, que iguala ou até excede 05 requeri
mentos mínimos da FAO e OiVIS para cada 
aminoácido (6). 

O objetivo principal é, na verdade, dis
cutir e apresentar algumas idéias de diversos 
pesquisadores sobre dois pontos que geram 
polêmicas quanto ao aspecto nutritivo do lei
te de cabra : 

1 - O uso do leite de cabra como substi
tuto para crianças com alergia ou intolerâ1i
cia ao leite de vaca. 

1/3 
1/5 
1/5 
1/6 
1/8 

(1961) .  

1/3 
1/5 
1/5 
1/5 
1/7 

3/4 
1/3 
1/3 
1/3 
1/4 

1/20 
1/40 
1/30 
1/40 
1/40 

2 - O leite de cabra alegado como cau
sa do surgimento de anemia em crianças que 
o utilizam em sua alimentação. 

Dada a emergente importância da capri
no cultura no Brasil, é do maior interesse le
var estes pontos à discussão, considerando a 
relativa raridade de artigJs sobre o assunto 
em revistas brasileiras especializadas. O Bra
sil possui um rebanho caprino estimado de 1 0  
milhões de cabeças (3) e pelo número cres
cente de novas instalações para produção e 
industrialização do leite a nível de fazenda, 
conclui:se que a produção leiteira tende a ·  au
mentar muito nos próJ>.i!nos anos. A tendên
cia normal é também aumentar o consumo 
"in natura" de leite de cabra, o que passará 
naturalmente a exigir uma legislação especial 
para sua comercialização, por ora in�xisten
te no país. 

Portanto, é oportuna a apresentação des
ta revisão que reúne os resultados de traba
lhos de pesquisa e observações de profissio
nais especializados, em todo o mundo. 

OS TIPOS DE INTOLERÂNCIA AO LEITE 

. A alergia ao leite é a resposta do organis
mo a uma reação antígeno-anticorpo. O antí
geno é uma substância normalmente inócua, 
presente na dieta ou no ambiente, que, em 
pessoas sensíveis, é capsz de produzir distúr
bios tais como asma e perturbações gastro-in
testinais (2). A intolerância e a alergia são 
causas frequentes de rejeição ao leite. 

Como causas principais da re]eIçaO ao 
leite, três fenômenos têm sido descritos (1): 

1 - Intolerância devido a uma deficiên
cia em lactase 

2 - Alergias cujos fatores etiológicos 
são as proteínas 

3 - Doença metabólica rara devido à 
ausência de uma transferase da galactose. 

4 - Gordura - tamanho dos · glóbulos, 
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- A INTOLERÂNCIA À LACTOSE 

A lactose é o carboidrato do leite e é nor
malmente o mais abundante dos três mais im
portantes componentes sólidos do leite. O t�or 
de lactose no leite de vaca e cabra é aproJ>.i· 
madamente o mesmo, estando por volta de 
4,8 %  em ambos. No leite humano este teor 
é em média 7,0 %  e por esta razão a lacto
se é comumente adicionada a prep2r�dos ar
tificids, à base de leite, para crianças (2), 
ditos leites maternizados. 

A lactose atravessa o estômago sem mod:
ficação notável e persiste mais tempo que ou
tros açúcares no trato intestinal. Por um la
do, ela é mais estável, e por outro, as enzimas 
específicas são relativamente pouco abun
dantes: a ·  lactose, que a hidrolisa em glicose 
e galactose, as galactoquinases e as transfera
ses, que intervêm na desmólise da galacto-
se (1). 

Além disto, a lactose favorece uma fer
mentação do tipo ácido, que talvez seja uma 
das causas da melhor utilização do cálcio pe
lo organismo (1), isto é, formando sais com 
este mineral, a partir do ácido lático. Essa 
fermentação tem também por consequência o 
estabelecimento de condições desfavoráveis 
aos microrganismos da putrefação. Essas pro
priedades são de grande importância na nu
trição dos jovens (1) .  

Através da ação da enzima lactase (ou 
13 - D Galactosidade) a lactos;! é decom
posta em glicose e galactose (2). A assimila
ção de ambos os açúcares pelo organismo é 
feita através do chamado ciclo da glicólise. 
Para entrar neste ciclo e portanto ser assimi
lada, a galactose deve ser epimerisada em gli
cose, através de uma enzima fosfo-galactose
uridil transferase. A ausência desta enzima 
pode ocorrer em pessoas sofrendo de galacto
semia (1), doença hereditária, grave mas 
muito rara. Nesse caso, há intolerân�ia ao 
leite, e a galactose que não .é assimilada, se 
acumula no sangue. 

O outro tipo de intolerância é devido jus
tamente à diminuição da lactase, que de
compõe primariamente a lactose nos dois açú
cares citados acima. É um fenômeno bem 
mais comum que a da ga,lactosemia, e é co
nhecido por alactasia (1).  

A lactase não seria produzida em grande 
quantidade e é possível que as glândulas se
cretoras se atrofiem quando o leite desapare
ce da alimentação diária; isso quer dizer que 
a intolerância pode ser maior em países de 
produção leiteira muito baixa, onde crianças 
não tomam mais leite, terminada a amamen
tação materna (1). 

A atividade máxima da lactase ocorre du
rante os primeiros anos da infância, ocorren
do posteriormente um declínio. Para metabo
lizar grande quantidade de lactose mais tar
de, a massa da mucosa intestinal é aumen
tada e há relatos de que o consumo de lacto
se aumenta a habilidade do organismo em 
digeri-Ia, seja porque induz à produção de 
lactase ou porque resulta em modificação da 
fl?l"a microbial do intestino, aumentando ó 
numero de bactérias fermentadoras da lacto'
se. (2) A cessação ou diminuição da biossÍn
tese da enzima quando o intestino não recebe 
mais leite, se aproxima do fenômeno da in
dução enzimática (a enzima é produzida, em 
quantidades apreciáveis, somente quando em 
presença do substrato), só que no caso do 
intestino humano, a recuperação da habilid�
de de metabolismo é aleatória. O hábito de 
beber leite é muito dificil de ser retomado �uando . aband�nado por longo tempo (1). 

ConclUI-se assun que em diversos casos a 
intolerância poderá ser difinitiva, provocando 
problemas sempre que o indivíduo intolerantp 
ingerir leite." 

Uma deficiência em lactase poderia ocor
rer também em doenças do intestino delgado, 
quando a produção da enzima é diminuída em 
decorrência de anormalidades estruturais na 
p�rede intestinal, (2) onde é produzida por 
�el�las epiteliais (l). Após correta terapia o 
IndIce de la,ctase normaliza e a lactose pode 
ser novamente bem tolerada. Fatores ambi
entais podem influenciar em áreas do mundo 
visto que más condições sanitárias são muíta� 
vezes associadas com parasitoses gastro-intesti
nais periódicas. Essas condições prejudicarão 
a

_
parede 

.
intestinal, e assim inibindo a produ

çao ou liberação da lactase intestÍr!al (2) . 
Havendo intolerância, a lactose não é 

assimilada mas ta,mbém não se comporta co
mo uma �ubstância tóxica (1). Se uma parte 
for absorVIda, passa para o sangue e é meta
bolizada pelo figado ou excretada na uriva. O 
restante, não assimilado, passa para o intes
tino grosso, onde, se a quantidade for impor
t<:nte, dois processos podem ocorrer: um é fi
sico, quando as moléculas de lactose aumen
tr.m a pressão osmótica, e a· água é retirada 
dos tecidos para o intestino;  o outro é bio
químico, sendo que bactérias do intestino es
pecialmente coliformes, hidrolisam a lactose, 
e fermentam-na produzindo ácido e gás. Os 
sintomas são uma sensação de aumento do 
volume �bdominal, fla.tulência, vômitos, cãi
bras e fInalmente uma diarréia líquida e ex
plosiva (2). 

A frequência desta intolerância varia 
muito segundo as regiões do globo, o que su
gere uma etiologia. genética ( 1). Ela é enorme 
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em africanos e asiáticos, chegando a afetar 
100% dos indivíduos em certas populações 
(2). Em países do norte Europeu, onde o ele
vado consumo de leite desde a infância é 
característico, a intolerância é bastante rara. 
Ê freqüente em populações negras e amarelas 
que vivem ou são provenientes de países de 
baixa ou nenhuma: produção leiteira. Nos Es
tados Unidos em torno de 70% dos negros 
são intolerantes no mesmo grzu, comparando 
com apenas 1 5 %  dos brancos (2). Em negros 
africanos a produção é a mesma (70 % )  e já 
se observou uma frequência elevada entre 
cipriotas-gregos (21 % ), mas não entre ciprio
t:::s turcos ( 1) .  

Considerado finalmente que o teor de lac
tose do leite de vaca e cabra é aproxiroada
mente o mesmo, a intolerância a este nível 
poderia ocorrer com a mesma frequência em 
ambos os leites. Com o problema da alergi:z, 
entretanto, é diferente, como se verá a seguir. 

A ALERGIA DO LEITE DE VACA 

Dos elementos COmuns do leite, as pro
teínas são consideradas os agentes etiológicos 
da alergia. (1, 2) .  Quase todas as proteínas são 
antigênicas e devem ser consideradas como 
alergênicos potenciais (2). Dentre os tipos de 
proteínas do leite, as mais alergênicas seriam 
a caseína, a cdactalbumina e a B lacto
globina. O leite pasteurizado conserva suas 
propriedades alergênicas iguais a de outros 
produtos do leite (1). 

Na maioria dos trabalhos sobre - alergia, os 
pediatras afirmam que o leite de cabra pode 
ser usado como substituto para a hiperslônsibi
lidade ao leite de vaca. As rzzões dadas se 
baseiam na teoria de que as proteínas do soro 
(B-lactoglobulina e adactalbumina) do leite 
de vaca e cabra são imunologicamente dife· 
rentes ; (8). A questão é bastante controver
tida (2). Alguns trabalhos relatam que, em 
geral, a distribuição dos diferentes compo
nentes das proteínas dos leites de cabra e va
ca é similar e de que a fração da caseína 
seria a mesma praticamr::nte, em ambos 
os leites (8) . Trabalhos recentes têm de
monstrado que as cinco principais proteínas 
do leite de cabra (kapa-caseína, B -caseín:::, 
a-S-2-caseína, a-lactalbumina e B-lactoglo
bulina) têm grande semelhança com suas ho
mólogas no leite de vaca (6). 

Entretanto, sabe-se por trabalhos recentes 
que o leite de cabra não teria um homólogo 
da a-S-l-caseína, a mais abundante proteína 
no leite de vaca. A B-caseÍna: é quantitativa
mente o principal componente do leite de ca-

bra (6), representando 60% da proteína des
te leite e apenas 3 0 %  da caseína do leite de 
vaca, por outro lado. 

A suposta ausência da fração a-S-l da 
caseína no leite de cabra tem sido sugerida 
também como possível causa, da menor in
tensidade de sabor amargo em queijos de ca
bra; esta característica tem sido também uti
liz:.:da para a, detecção de até 1 % de leite de 
vaca adicionado ao leite de cabra, através de 
el;:troforese (6). 

Considera-se que o principal alergênico 
do leite de vaca seria a B-lactoglobulina (1) . 
A caseína do leite de cabra contém mais gli
cina, menos argmma e menos aminoácidos 
sulfurados (principalmente metionina) do que 
o leite de 'vaca (8). 

Realizou-se na: França. em 1 978, um tra
balho que contribuiu bastante para o conhe
cimento a respeito do leite de cabra, sobretu
do no que se refere à estrutura molecular dos 
polimorfos das caseínas (8). Demonstrou-se a 
estrutura molecular da: caseína do leite bovi
no e, imediatamente após, a da caseína do 
leite de cabra _e comprovou-se que havia gran
des diferenças na estrutura básica daquelas ca
seínas. Os autores concluíram que seria ago
ra possível afirmar que várias frações das pro
teínas do leite de cabra, e não somente a: lac
talbumina como se acreditava, diferem da
quelas no leite de vaca. Esta seria a princi
pal razão - pela qual uma criança alérgica 
ao leite de vaca não tem nenhum problema 
ingerindo leite de cabra (8). 

Apesar de ainda persistirem várias con
trovérsias sobre o assunto, notadamente so
bre as diferença entre as composições das 
proteínas em ambos os leites e as possíveis 
causa da: alergia ao leite de vaca, existem 
diversos registros de fontes autorizadas, ba
seados sobretudo em observações práticas, de 
que realmente o leite de cabra pode ser adota
do praticamente sem nenhum problema - em 
C2S0S de alergia ao leite de vaca. 

A Dra. Vera B .  Walker, eminente médica 
britânica, em 1 964, na International Dairy 
Goat Conference, em Londres, apresentou da
dos de importância a respeito do proble
ma (l I). Segundo seu relato, em 300 casos 
em que diagnosticou alergia à lactalbumina 
do leite de vaca como causa: principal de as
ma, cerca de 270 ficaram livres dos sintomas 
6 semanas após a substituição do leite de 
vaca por leite de cabra, na dose diária que 
ingeriram. Ela relatou ainda, no mesmo tra
balho, que de 1460 pacientes com alergia a 
alimentos, que ela tratou, 92% eram alér
gicos a leite e queijo. Ela afirmou que somen-
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te 1 % das crianças alérgicas ao leite não se 
adaptaram também ao leite de cabra. 

Vera �. Walker (l I) a diferença de tamanho dos glo?ulos pode ser ainda maior, de acordo com dIferentes raças em comparação. ' Por exemplo, e!a verificou que os glóbulos de gor-,_ dur� do lelte de vacas Hosltein e Jersey erani -
1,9:> e 5 ,53  vezes maiores que os do leite de cabr�, :espectivamente. Outro fator de im./ 
portancla parece ser a composição em ácido� graxos de gordura do leite de cabra. Aproximadame�te 20 % dos ácidos graxos da gordu,: ra 

. 
do leIte de cabra estão na categoria: de caL delas curtas e médias quanto ao comprimento (de
, � a 1 2  

,�
arbonos, englobando os ácidos butinco, caprOlCO, caprílico, cáprico e láuricd to�os saturad?s). , Esta diferença pode contrj; burr para maIS rapida digestão do leite de ca

"?ra, desde que
, 
a� lipases atacam as ligaçõei ester daqueles �c�dos graxos mais rapidame:q� t,e 

. 
do que dos aCldos de cadeia longa (6). O'$. aCldos graxos de baixo peso molecular vão direto ao �gado pela veia porta, sem entrar Iik grande CIrculação (l). 

E evidente que o risco de aparecimento de 
alergia ao leite aumenta quando uma: criança 
após o nascimento não é amamentada pela 
mãe. Crianças alimentadas COm leite materno 
por -diferentes períodos, antes de passarem a 
consumir leite de vaca reagiram com níveis 
de formação de anticorpos significativamente 
mais baixos do que aquelas alimentadas com 
leite pasteurizado ou leite em pó, constatan
do-se que o grau de redução da resposta esta
va diretamente relacionado com o período de 
dimentação materna (2). 

Assim não parece restar muitas dúvidas 
acerca da eficácia do leite de cabra na ali
mentação de crianças apresentando problemas 
de alergia ao leite de vaca'. Entretanto a 
aceitação do leite de cabra pareCe não ' ser 
devida somente a eventuais modificações em 
sua estrutura protéica. Outros fatores pare
cem incrementar a fácil digestibilidade do 
leite caprino, como pode ser visto a seguir. 

A DIGESTIBILIDADE DO LEITE DE 
CABRA 

De acordo com muitos autores, a tensão 
da coalhada do leite de cabra: é muito menor 
que a do leite bovino .(2, 6,8, 1 1). Assim, for
ma-se uma coalhada muito mais suave, friá
vel e fina. Este fato pode ser devido ao fato 
de que pouca: ou nenhuma a-S-l-caseína está 
sempre no leite de cabra. Parece lógico assim 
que uma coalhada mais fina e suave seria 
decomposta mais facilmente pelas proteases 
do estômago {6}. Esta característica faz, sem 
dúvida, aumentar a digestibilidade do leite de 
cabra, o que pode ser uma vantagem para 
adultos sofrendo de perturbações gastro-intes
tinais e úlceras (6). 

Atribui-se igualmente maior digestibilida
de ao leite de cabra devido a' características 
próprias de seus glóbulos de gordura. Uma 
delas é o fato conhecido de que estes glóbulos 
são menores do que aqueles do leite de vaca. 
Supõe-se assim que lipases podem atacar a 
gordura do leite de cabra mais rapidamente 
por causa da maior área de exposição. O ta
manho dos glóbulos varia, na mesma propor
ção

, 
que os. do leite de vac�, de 1 a 10 IJ,; 

porem o leIte de cabra contem maior propor
ção de pequenos glóbulos (6). 

Alguém poderia pensar que se o tamanho 
do glóbulo de gordura fosse um fator de im
portância, então leite de vaca homogeneizado 
com todos os glóbulos reduzidos p2ra 1 a 2 ,;, 
seria digerido muito melhor do que leite 
não-homogene:zado. Entret<:nto, já se demons
trou em um trabalho experimental que tal não 
ocorre na prática (6). De acordo com a Dr:l. 

A gordura do leite de cabra apresenta au).da uma outra característica importante, �e b;n; que aparentemente sem relação com sua: facil. digestibilidade pelo organismo humano ; o le:te de cabra apresenta uma mínima fór.
maçao de c�mada de c;eme à sua superfície, qua;ndo o leIte quente e resfriado rapidamenmUlto tempo, contrariamente ao leite de �aca (2, 6,7). Isto é notado particularmente quando o leit� quente é resfriado rapidaménte a uma baIXa temperatura: e deixado em repouso;  sob essas mesmas condições a camada de. creme forma-se muito mais rapidamente no leIte de vaca (7). 

Recentes estudos na Universidade de Min
nesota (2,7) indicam que isto se deve à �u
sênci� no leite de, cabra de uma euglobu4na 
aglutinante (tambem dita: "aglutinin<:") e não 
ao peque�o tamanho dos glóbulos de gordqrà, 
como mUltas vezes afirmado. Esta aalutinina 
está presente no leite de vaca e pr�voca ' o 
agrupame�to dos glóbulos de gordura, fazen
do-os subrr rapidamente à superficie especial
mente em baixas temperaturas. O ta�anho do 
glóbulo de gordura só teria influência na for' 
�ação- da camada de creme no leite de vaca, 
a alta temperatura (2), possivelmente auxilia
do pela diminuição da viscosidade do leite. A 
aglutinação desaparece progressivamente quan
do o leite é aquecido à temperatura acima 
de 60% , (1)  pOr desnaturação desta euglobu
lina <:glutinante. 

A "aglutinina" é absorvida à superfície 
dos glóbulos graxos no estado semi-sólido mas 
não naqueles no estado líquido. A agl�tina
ção não se produz então a: temperaturas muito 
elevadas, sendo qUe a temperatura favorável 
estaria entre 7 e 8°C. O fenômeno sofre tam-
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bém influência do pH do leite: quando o lei
te se acidifica o pH abaixa o que provoca 
uma diminuição da carga eletronegativa das 
proteínas constituintes da membrana dos gló' 
bulos de gordura; desta maneira, em leites 
mais ácidos, a aglutinação é favorecida (1). 

A "aglutinina" do leite de vaca não é es
pecífica e pode agir também nos g:óbulos do 
leite de cabra, como demonstrado no mesmo 
trabalho realizado na Universidade de Min
nesota (2,7): leite reconstituído com creme de 
leite de cabra e leite de vaca desnatado apre
sentaram rapidamente uma camada de creme 
à superfície, ao paso que o leite preparado 
pela combinação de creme de leite de vaca 
e leite de cabra desnatado apresentaram insi
gnificante camada de creme. 

o LEITE DE CABRA E A ANEMIA 
Discute-se comumente se o leite de cabra 

causaria anemia em crianças. Na verdade, já 
está há muito provado que se uma criança é 
alim';!ntada exclusivamente com leite, de qual
quer espécie, mesmo materno, por um periodo 
prolongado, poderá desenvolver um tipo de 
anemia (5,9, 1 1). Médicos costumam aconse
Ih2.r lactantes a variarem a alimentação de 
bebês após 3 meses de amamentação, ao invés 
de persistirem em um costume tradicional de 
mantê-los alimentados exclusivamente com 
leite por até 8 meses após o nascimento. 

Tudo isto se deve à conhecida carência 
em ferro do leite, onde é considerado um oU
go-elemento, apresentando'se apenas em tra
ços (de 0,6 a 1 ;2 ppm) (1). A carência em 
ferro é evidente para todos os leites (5). Por
tanto, qualquer dieta alimentar à base de 
leite, seja de cabra, vaca, ou outra espécie, de
ve ser suplementada com alimentos contendo 
ferro. Mesmo o leite humano é pobre em fer
ro, se bem que este lhe permita melhor ab
sorção que o leite de vaca (6). 

Além do ferro, o leit� é também deficiente 
em cobre. Isto não seria acidental, porque a 
presença destes elementos no leite, em quan
tidades bem superiores às normais, seria um 
fator de destruição para certas vitaminas e 
catalizaria processos de o:\:idação, produzindo 
sabor metálico e mddado. Assim, a natureza 
providencia ao recém-nascido alguns estoques 
de ferro no fígado, de maneira a possuir o 
suficiente durante o período normal de ama
mentação (2). 

Conclui-se assim que a anemia em cr'an
ças alimentadas exclusivamente com leite é 
um fato previsto, e que isso poderá ocorrer 
independentemente do tipo de leite consumi
do, caso a alimentação se dê por um período 
prolongado. 

Entretanto, trabalhos recentes (6,8) têm 
demonstrado que além da mínima presença 

de ferro, o leite de cabra apresenta uma outra 
característica que pode acentuar os casos de 
r.nemia, quando a alimentação é exclusiva ' e 
prolongada com este leite: um baixo teor em 
ácido fólico. 

O leite de vaca contém muito mais pirodo
xina, vitamina B-1 2  e ácido fólico que o lei
te de cabra, satisfazendo às necessidades da 
criança adequadamente. O ácido fólico é dt' 
importância na síntese da hemoglobina (6). 

Vários trabalhos têm sido apresentados 
comprovando o baixo teor de ácido fólico no 
leite de cabra (6), sendo que um deles descre
ve deficiência em ácido fólico em 4 crianças, 
de 6 a 8 meses, em uma dieta básica de leite 
de cabra, apresentando problemas abdominais. 
Todas as 4 crianças responderam rapidamen' 
te ao tratamento, por uma adição de 0, 5mg 
de ácido fólico à dieta diária (6). 

Outros trabalhos (8) chegaram à conclu
são de que o bai�o teor de ácido fólico no lei
te de cabra poderia ser sasonal, ocorrendo 
principalmente quando o animal não é ali
mentado com folhagens verdes. Foi sugerido 
em outro trabalho (8) que este tipo de anemia 
fosse descrito como uma anemia macrocítica 
hipercrômica megaloblástica, infantil, que res
ponde positivamente a uma terapia à base de 
ácido fólico. 

CONCLUSÃO 
Ao final desta reVISao, conclui·se que al

guns problemas oriundos do consumo de leite, 
[aI como a intolerância à lactose, independem 
da origem do leite e podem ser atribuídos a 
problemas do organismo, gerando por exemplo 
deficiências em enzimas como a lactase e 
transferase. 

Por outro lado, evidencia-se mais uma 
v:;,z a vantagem do leite de cabra como exce_ 
lente substituto na dieta de crianças apresen
tando alergia ao leite de vaca, com suplemen
tações de ferro e ácido folinico ou fólico, além 
de apresentar uma maior facilidade de diges
tão, por formar coalhada mais fina e possuir 
características especiais em seus glóbulos de 
gordura. 

A anemia poderá ser causada por qual
quer dieta prolongada, exclusivamente à bas� 
de leite, independente da origem dess� leite. 
Não se pode assim responsabilizar o leite de ca
bra pelo aparecimento de anemia em crian
ças, mesmo conhecendo-se a deficiência da
quele leite em ácido fólico. Preferentemente, 
deve-se evitar o consumo exclusivo de leite, 
pela variação da dieta alimentar. Entretanto, 
pelo seu alto valor nutritivo e por ser um dos 
alimentos mais completos da humanidade, o 
leite, de qualquer espécie, é um elemento im
prescindível na dieta, principahnente de cri
nnças. 
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C OA L H O  F R I S I A 
KINGMA & elA. l TDAo 

54 ANOS DE TRADIÇÃO - QUALIDADE - APERFEIÇOAMENTO �Ó 54 ANOS Fp l !MPLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUEIRA SANTOS �ONT, A 1. FABRICA DE COALHO (RENINA PURA) DO BRA
'
SIL E DA AMERICA DO SUL . 

PORTA�TO, COALHO FRISIA, EM líQUIDO E EM Pó NÃO É MAIS UMA EXPERIENCIA E SIM UMA REALI DADE . 
' 

COALHO FRISIA É UM PRODUTO PURO (RENINA) E POR ESTA RAZÃO É PREFERIDO PARA O FABRICO DE QUEIJOS DE ALTA QUALIDADE . 

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PAíS. 
COALHO FRISIA É O COALHO DE TODO DIA. 

KINGMA & CIA . LTDA - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT _ MG 
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Á primeira separadora centrlfuga; 
utilizada em desnate de leite; foi 
produzida pela Alfa-Lavai, na .ou.",.", na I 
mais de 100 anos. 

Desde então, a Alfa-Lavai vem 
desenvolvendo constantemente, em'todo 
o mundo, a mais completa e aYançada 
linha de equipamentos para aplicação na 
indústria do leite e derivados. 

As centrifugas Alfa-Lavai são 
dispolÚveis em vários modelos, 
no Brasil, e proporcionam alta 
no desnate e padronização de leite 
ou no desnate de soro, produzindo 
ce elevada concentração. 

Todas as partes que entram em 
com o leite são construidas em !IÇO 
inoxidável de qualidade superior, para 
garantir um alto grau de sarptllriedade. 

Com entrada e saídaS. totalmente 
herméticas, impede a fomiáÇão de 
espÚnla durante o processo, gar'antind,o ai 
qualidade do leite e aumentando o 
de operação do pasteurizador. . 

Em centrifugas, tanques de 
armazenamento, bombas, medidor.es de 
vazão, pasteurizadores, resfriadores ou 
aquecedores, conte sempre com a 
qualidade Alfa-Lavai: os melhores 
equipamentos para sua indústria de 
laticirúos. 

ex ALFA· ...... 'II ....... 
ALFA-LAVAL EQUIPAMENTOS Av. Nações Unidas 14261 -Santo Amaro 
Te\. (011) 548-1311 PABX Cx. Posll!l29:12 
CEPOHXXl - S. Paulo SP , End. Telegráfico "AlFALAVAL' 
Telex 1121610 - SaIa BR 
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DETERMINAÇAO DO TEOR DE NIACINA EM IOGURTE 
PREPARADO COM CULTUIMS STARTERS CONTENPO 

MICRORGANISMOS DIFERENTES 

Determination of Niacin Content in loghurt Prepared 
with Starters Having Different Microorganisms 

Introdução : 

Sabe-se que a, espeCle humana depende 
das vitaminas do complexo B, de origem die
téticac e eX"Perimentos desenvolvidos por vá
rios perquisadores corroboram esta afirmati
va. (2, 6, 8, 9, 1 2, 1 6, 1 8) .  Nos últimos anos 
tem havido um considerável interesse em io
gurte, e uma mudança de atitude em relação 
ao produto tem sido observada e document':l: 
da por pesquisadores de todo o mundo (3, 4). 
Com a crescente ênfase na qualidade nutri
cional dos alimentos tornarse necessário um 
maior conhecimento das mudanças que os 
microrganismos podem produzir nos alimen
tos. A biossintese, assim como a utilização de 
algumas vitaminas por microrganismos utili
zados em produtos fermentados variam de 
1!cordo com o substrato, o tipo de cultura 
utilizada e tempo de maturação. Desde que o 
iogurte pode ser produzido por diferentes 
combinações de culturas starters, foram sele
cionados pêira este experimento o Lactobacil· 
lus bulgaricus, Streptococcus thermoplzilus e 
Lactobacillus acidoplzilus como cultura A e 
Lactobacillus bulgaricus e' Streptococclls ther
moplzillls como cultura starter B .  

A literatura mostra uma insuficiência de 
dados relacionada ao valor nutritivo de pro
dutos fermentados. A limitação de dados so
bre as vitaminas do complexo B em iogurte e 
a possibilidade de os microrganismos envol
vidos no processo fermentativo alterarem o 
teor de niacina no produto final estimularam 
o desenvolvimento do presente trabalho. 

Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira " 

Material e Método : 

1 . Manufatura do iogurte 

Neste experimento foi utilizado leite tipo 
A, adquirido na planta piloto do Departa
mento de Food Science, da Universidade de 
Wisconsin, Madison, USA. O processo de ma
nufatura envolveu uma padronização, de uma 
mistura a, partir de leite contendo 3 , 5 %  de 
gordura e .leite desnatado condensado com 
3 3 %  de sólidos não gordurosos, para produ
zir 4 kg de uma mistura final ' com 2 % de 
gordura e 14% de sólidos

. 
não gordurosos. 

Esta mistura foi pasteurizada a 8 5°C por 30 
minutos, resfriada a 70°C e homogeneizada 
num homogeneizador Manton-Gaulin a uma 
pressão de 141  kg/cm2 no primeiro (st;ígio e 
3 5  kgl cm2 no segundo. O leite foi então res

friado e dividido em 2 b::t:!ladas s�ndo cada
uma inoculada com uma das duas culturas 
start'ôrs envolvidas neste eX"Perimento. Seguiu
se a incubação a 42°C até que fosse atingida 
uma acidez titulável de 0,85 - 0,95 % ,  ex
pressa como ácido lático. Para neutralização 
d'l: acid�z utilizou-se NaOH 0, 1 N e solução 
alcoólica de fenolftaleína, como indicador do 
ponto de viragem. Após a incllbação, · o pro
duto foi estocado a 5°C. Do produto estocado 
foram retiradas as amostras para os ensaios 
vitaminicos. 

Culturas starters 

Culturas congeladas concentradas foram 
adquiridas na Christian Hansen Inc., Milwau

kee, WI, USA (Yoghurt culture YA-3, referida 

Professor-Assistente, Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal 
de Viçosa, Viçosa, 36 .570 - Minas Gerais. 
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no texto como cultura starter A) e no Miles 
Laboratories, Marschall Division, Madison, 
WI, USA (Yogurt culture LBST-4, referida 
como cultura starter B). A cultura starter A, 
continha Lactobacillus bu1garicus, Lactoba
cilluas acidophillls e Streptococclls tlzer11lophi-
11ls na proporção 25:50:25, respectivamente. 
A cultura starter B continha Lactobacillus 
bu1gariClls e StreptococCllS thermophi11ls na 
proporção 50: 50. Após o tratamento térmico 
e homogeneização da mistura, as bateladas da 
mistura padronizada foram inoculadas com 
3 ,5% das culturas starters degeladas. Utili
zou-se a incubação "short-set", a 42°C. 
2 .  Determinação do teor de Niacin!l 

O teor de niacina foi determinado atra
vés de ensaio microbiológico em amostras re
tiradas após um período arbitrário de estoca
gem que variou de 9 a 24 horas. Foi utiliz'l
da: uma cultura pura, lliofizada de Lactoba
cilllls p1antarzl1ll, ATCC 8014 (American 
Type Culture Collection, Rockville, Olary
land, USA). A metodologia utilizada está des
crita em Methods of Vitamin Assai}', da Asso
ciation of Vitamin Chemists (1). 
Procedimento 

A cultura liofilizada, adquirida da A TCC 
foi mantida refrigarada até o momento de 
ativação em caldo PTA (Proteos� Tryptone 
Agar, Difco). A incubação foi feita a 3 7°C 
por um período de 14 a 24 horas e uma al
çada desta cultura ativa foi utilizada em tu
bos contendo solução estoque. Esta cultura 
foi mantida para inocular os tubos contendo 
o material a ser testado. O tempo de inocula
ção destes tubos foi escolhido de modo que a 
titulação pudesse ser feita: após 72 horas. A 
seguir, na figura 1, está o procedimento ge
ral para a extração da niacina nas amostras 
de iogurte. 

Figura 1 - Procedimento geral da extração 
de niacina em amostra de yogurt. 

20 g de iogurte + 100 ml HCl IN 

-I-
autoclavagem a 1 .033 kgrcm2 por 1 5  minutos 

I filtração em pc.pel Whatman n.o 40 
-I-

pH ajustado para 6,8 com Na OH IN 
I transferido para balão volumétrico I de 1000 ml 

-I-
Volume completado com ThO destilada deio-
nizada 

..l. 
Usar como solução teste na: determinação de 
Niacina 

Preparo dos tubos - ensaio 

A solução extraída como mostra a figo 1 ,  
foi adicionada aos tubos, e m  duplicata para 
cada nível. Estes níveis foram escolhidos de 
modo que os resultados foss�ro mantidos den
tro da curva padrão (preparada como indica
da no capo 3 do Methods of Vitamin Assay 
(1).  For2m utilizadas alíquotas de 1, 2, 3 e 
4 mI. A cada tubo utilizou-se água. destilada 
deionizada para completar o volume para 5ml 
e, em s,,!guida, foram adicionados 5 ml de um 
meio basal estoque. 

3 . Esteriliz�ção, Illoculução, Incubação 

As amostras preparadas como menciona
do for:::m autoclavadas por 1 5  minutos a uma 
pressão de 1 5  libras. Os tubos foram então 
resfriados para 3 7°C em banho-maria e ino
culados com uma gota da solução inóculo, 
preparada como descrito no lVIethods of Vi
tamin Assay, capo 3. Após 72 horas de incu
bação os tubos foram refrigerados, seguindo
se a titulação. 

4 .  Titulação 

O conteúdo de cada tubo foi transferido 
para erlemmeyers de 125  ml e, em seguida, ca
da tubo foi enxaguado com 1 0  rol de água 
destilada sendo este enxágue adiciona.do ao er
lenmeyer. A cada crlenmeyer foram adicciona
dos 0,2 ml de uma solução de Azul de Bro
motimol e procedeu-se a titulação com NaOH 
O, IN. Todos os tubos foram titulados para o 
mesmo ponto de viragem, cor verde, pH 6,8. 
Um frEsco era mantido como referência e 
substituído a cada 10 titulações uma vez que 
a cor da referência muda dentro de um cer
to período de tempo. Cuidado foi observado 
para que toda uma série de tubos sempre fos
se titulada: com o mesmo lote de NaOH. 

5 .  Cálculo 

Uma curva-padrão foi feita plotando-s� 
ml de Na OH O,IN versus concentração de 
vitamina por tubo na série de tubos-padrão. 
O teor de vitamina da série desconhecida foi 
determinado por interpolação do valor do tí
tulo na curva-padrão, rigura 2. O conteúdo 
de vitamina roi calculado da média dos valo
res para Iml da solução-teste, obtida no mí
nimo de 3 determinações, usando-se a seguin' 
te rórmula : 
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média t.tgiml x volume 
---------- x rator de diluição (1) 

Ê B 
= 
� 7 % 

Ó 5 

0 0  

Figura 2 

volume da amostra 

,o '5 20 25 30 . 35 ... 0 

N IAtlN (Il9 /ml) 
Curva padrão de Niacina 

Result�do e D isclIssão : 

As determinações foram rei tas em dupli
catas de cada. amostra e em 3 repetições. Os 
resultados obtidos nesta experimentação estão 
apresentados na tabela 1 .  

Tabela 1 - Concentração de Niacina em 
iogurte 

Repetições Iogurte Aa Iogurte Bb 
lLg!I OOg t.tg!IOOg 

1 2 1 8  1 20 
2 204 209 
3 1 1 0 1 1 2 

X 1 14 ± 42, 5 5  1 4 7  ± 43,96 

a: Iogurte prepa.rado com cultura starter con
tendo S. thennoplzilllS, L. b'u1garicl/s e L. 
acidophilus, 

b Iogurte preparado com cultura starter con
tendo S, therllZophillls e L. bu1garicus_ 

Pode-se veriricar que os resultados aqui 
obtidos corroboram os obtidos par Keddi 
& alii (1 7), contidos na tabela 2 e indicam 
uma t�ndência à diminuição da niacina no de. 
correr do processo fermentativo do iogurte. 

Tabela 2 - Concentração de niacina em 
leite e iogurte, conrorme da
dos obtidos na literatura no 
período de 1 946-1976, 

Fonte Quantidade de Niai::ina (t.tg!IOOg) 

Laurence ct al, 1 946 (1 3) 
Gillivra3', 1 962 (14) 
Kay et aI, 1965  ( 1 1) 
Gregory, 1 9 6 7  (8) 
DCO, 1 972 ( I 5) 
Reddy et aI, 1 976 ( 1 7) 

Leite iogurte 

1 3-65 
1 00 

6 1-100 
60-100 

92 
1 3 P  

7 7  
1 30b 

a Leite com 2 % sólidos não gordurosos 
(SNG) e 2 %  de SNG adicionados, 

b Iogurte proveniente da mistura. descrita 
em a. 

Esta tendência à diminuição no decorrer 
da rermentacão se relaciona ao rato de ser a 
niacina parC'ialmente utilizada no metabolis
mo dos microrganismos contidos nas culturas 
desta eXtJerimentação. Porém, sendo a mistura 
básica do iogurte acrescentada de sólidos não 
gordurosos, este acréscimo garante uma quan
tidade maior de niacina no produto, quando 
se compara com a quantidade existente no 
leite in natura (tabela 2). P2ra' se verificar 
a extensão de utilização da niacina pelos mi
crorganismos da cultura starter há necessida
de. no entanto, de uma vcrifica1ção num pe-

ríodo de tempo, que corresponda ao período 
de prateleira do produto, 

Os resultados obtidos no produto proveni
ente das culturas A e B não diferiram de ma
neira significativa a nível de 5 % .  Pode-se 
concluir que a ·adição do Lactobacilllls acido
plzill/s na cultura A não alterou o teor de 
niacina em iogurte nos períodos de tempo in
dicados neste estudo. 

Stl1l11llarv 
Nia�in concentrations were microbiologi

caIly assayed in yogurt prepared rrom starter 
cultures containing dirrerent organisms, being 
Lactobacilllls plantarzl11l, ATCC 8014 the 
êssay organismo Frozen concentrate cultures 
were obtained rrom Chr. Hansen's Labora
tory (AY-3), ?nd Miles Laboratories (LBST), 
The culture ror manufacture ar yogurt A 
(prepHed from culture AY-3) cnntained Lac
tobacillus bu1garicus, Lactobacillllç acidophi-
11ls and Streptoc�cCllS tlzermoplzillls in a 
25:50:25 ratio, respectively. The cultur(! for 

m"nufachl1:e of yogurt B (LBST), contained 
Lactobacillus b1l1gariclls and StrelltococCllS 
tlzermoplzilllS in a 50:50 ratio, Yogurt A 
showed 1 1 4  ± 42, 5 5  t.tg ar niacin per I OOg 
ar the product and ror yoghurt B were foun::l 
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147 ± 43,86 J.Lg of niacin per 100g of the 
product. These values did not differ sign�fi
c�ntly at the 5 % leveI (p > 0,05). 

Resumo : 

A concentração de niacina foi determina
da através de ensaio microbiológico pelo Lac
tobacillus plantaTlt11z, ATCC 8014. Culturas 
congeladas concentradas foram obtidas de 
Chr. Hansen's Laboratory (AY-3) e Miles La
boratories (LBST). A cultura para produção 
do Iogurte A (Cultura starter AY-3) continha 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acido
philus e Streptococcus thermophilus na pro
porção 25 :50:25, respectivamente. A cultura 
para manufatura do Iogurte B (LBST) conti
nha Lactobacillus bulgaricus e Streptoc!Jccus 
thermophilus na proporção 50:50. A quanti

dade de niacina encontrada no Iogurte A variou 
de l l 8  a 204 J.Lg por 100 gramas de iogurte, 
com média de l l4 ± 42, 55  J.LgI lOO g. Para 
o iogurte B os resultados variaram de l l 2 
a 209 J.Lg por 100 g do produto com média 

de 147 ± 43,96 J.Lg/I 00g. Teores de niacina 
em iogurte produzido com culturas starters 
diferent?s não diferiram de maneira signifi
cativa, 20 nível de 5 %  (p > 0,05). 
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PRODUÇÃO HIGIÊNICA DO LEITE 
Hygienic Production of Milk 

VII - Higiene dos utensílios 

Os utensílios que servem para a ordenha, 
coleta, envase, transvase, depósito, manipula
ção e transporte do leite devem, como condi
ção primordial de higiene, ser rigorosamente 
lavados, limpos e esterilizados. Não podem, 
pois, conter em seu interior germes vivos que, 
viáveis posteriormente, vão contaminar o lí
quido a ser recebido. 

A profilaxia dos alimentos repousa, em 
primeiro lugar, na adequada limpeza das mãos 
e dos utensílios. Existe a contaminação quí
mica: chumbo, arsênico, cádmio; a dos aditi
vos: corantes, emulsificantes; a dos antibió
ticos; a dos hormônios e a dos agentes bio
lógicos. Para se conseguir um leite de alta 
qualidade, além do estado sanitário do ani
mal, do estábulo e do v2.queiro é necessário 
contar-se, além de outros elementos, com 
recipientes esterilizados. (KLOETZEL, 1974). 

Os recipientes, vasilhames ou encanamen
tos, mais comuns, usados em laticínios, são 
bddes, canecas, jarras, tubos, tanques, e, os 
clássicos latões. Tais utensílios são de ferro 
estanhado, alumínio, aço inoxidável ou de 
plástico. Varia o uso desse material, segun
do a fase da produção do leite, desde a fonte 
até a plataforma dt'; usina. O material des
ses continentes resiste, em termos, à ação cor
rosiva do ácido lático e ao desgaste do tem
po, podendo bem suportar, especialmente os 
latões, aos sacolejos e aos choques, às vezes, 
intensos dos transportes. 

Os latões de ferro estanh�do constituíram, 
há anos, (ROGICK, SILVA e SOUSA, 1956), 
grllve e sério problema na produção do leite. 
A liga metálica do revestimento int�mo dos 
latões apresentava teor de chumbo variável 
entre 0,6 a 46, 5 % ; o leite cru, transportado 
em tais latões, mostr1\va 0,005 a 0,4 mg de 
chumbo por 100 ml, e, o leite pasteurizado 
engarrafado, de consumo público em sao 
Paulo, mostrava chumbo em quantidades va
riáveis de O a 0,004 mg por 100 ml. 

Hoje, os vasilhames destinados ao trans
porte do leite fluído são ainda fabricados de 

P. Amaral Rogick * 

aço inoxidável, alumínio, de plástico e de ferro 
estanhado, mas, tal liga estanho-chumbo con
tém não mais que 2 % do segundo metal 
(PINTO, 1 980). 

Os bddes para a ordenha manual devem 
ser providos de abertura: lateral. Os de aber
tura superior, os comuns, têm grande desvan
tagem: favorecem a contaminação do leite, 
especialmente durante a ordenha. :É bem fácil 
compreender-se que, os microrg�nismos en
globados nas partículas de poeira e de ;ujida
des, . caem, preponderantemente, na posição 
vertical. Podem, assim, com muito mais faci
lidade, penetrar em uma abertura normal à 
sua linha de queda do que em uma abertura 
pardela à mesma. 

Todos os utensílios usados na manipula
ção do leite devem, ainda, como condição de 
grande importância, apresentar superfícies li
sas, arredondadas, de perfeito acabamento e 
sem falhas, com formato que facilite sua la
vagem e esterilização (RlISPOA, 1952 e 
1 962). :É preciso evitar o uso de recipient�s 
que apresentem ângulos e reentrâncias; aí o 
leite penetra e com dificuldade pode ser re
tirado; fermentado, favorece o desenvolvimen
to dos micróbios, provocando ainda o apare
cimento de cheiro desagradável ao meio. A 
água, o detergente, o vapor e os esterilizantes 
químicos atuam cgm muito mais intensidade 
e valor nos recipientes devidamente construí
dos, que nos de fabricação defeituosa. 

O equipamento da: ordenha mecânica pre
cisa ser regularmente limpo e esterilizado, lo
go após o uso. Cada conjunto adquirido traz 
as instruções explicativas para a sua perfeita 
e segura utilização e desinfecção. Os latões 
que recebem o leite da ordenha e os carros· 
tanques são elementos já conhecidos e padro
nizados pelo uso. Na sua limpeza e esterili
zação física ou química são seguidas normas 
recomendadas pelas autoridades sanitárias 
competent�s. 

A lavagem com áglla, o emprego de deter
gente e a esterilização constituem a tr:ndade 
fundamental da higiene dos utensílios. 

* Pesquisador Científíco, Seco Agr., S. Paulo; D .  V . M . ,  M .  S .  
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"Conditio sine qua non" às demais fase!' 
do processo de higienização, e primeiro passo 
de trabalho, é a remoção inicial, segura e 
completa dos restos de leite, coagulado ou 
não, aderidos à superfície interna e aos bor
dos dos baldes, canecas e latões. Tal limpeza, 
cuidadosa e rigorosa, é feita, primeiramente 
com água, depois com solução detergente. 

Após essa primeira fase - remoção dos 
detritos, é qUe vem, propriamente, o ato de 
esterilização: vapor fluente pelo espaço de 
cinco minutos ou emprego de substâncias quí
micas. A esterilização industrial não tem o 
mesmo sentido da esterilizacão laboratorial, 
pois, naquele caso não há e;terilidade perfei
ta e total do material, como é compreendido 
em microbiologia. O Ministério da Agricultura, 
através do RIISPOA, 1952  e 1 962, e de por
tarias diversas, e, ANÔNIMO, 1980 estabele
cem normas adequadas para o tratamento quí
mico: é supérfluo insistir aqui. Depois da es
terilização o material deverá ser d;sposto e 
conservado em lugar, onde não possa haver 
possibilidade de ulterior contaminação. 

A higiene dos utensílios, é claro, varia, 
conforme a operação é feita nas usinas e nos 
estábulos. Nestes, nem sempre é fácil conse
guir-se o vapor; no entanto, a devida remo
ção mecânica dos detritos e a ação de um bom 
detergente iniciam o trebalho. Depois vem o 
emprego de água fervente ou de um produto 
químico esterilizante. Entre estes estão os com
postos derivados do cloro. 

Seja qual a técnica, a higiene de todo e 
qualquer utensílio empregado na .ord�nha, 
na conservação e no transporte do leIte, e ato 
.brigatório, imprescindível e. fundamental. 
Oue vale obter um leite limpo e são, com poucos germes e colocá-lo em um receptáculo 
onde existem milhões dos "infinitamente pe-
quenos ?" 

É o mesmo que pouco ou nada 
relação à higiene da obtenção de 
leite. 

fazer, em 
um bom 

Estabelece o RIISPOA, 1952 e 1962 : 

Art . 496 

1 

2 

3 

Todo vasilhame empregado no 
acondicionamento do leite, na or
denha, na coleta ou para mantê-lo 
em depósito, deve atender ao se
guinte : 

. . .  perfeito 
falhas . . .  

acabamento .e sem 

. . .  convenientemente limpo . . .  

possuir tampa de modo a evitar 
vazamento ou contaminação . . .  

4 - ser destinado exclusivamente . . .  
ao leite . . .  

5 
6 

trazer identificação . . .  
. . .  fecho metálico inviolável. 

Segundo a PORTARIA 03, 1 967 : 

1 . 2 .  14 . 6  - Recipientes e equipa-

3 
3 . 1  

mentos - , 
. . . serão de aço inoxida
vel dura alumínio ou 
material plástico . . .  
. . .  Os latões para trans

porte de leite ou creme 
poderão ser de ferro es-
tanhado. 
Da obtenção do leite 
Dá-se ênfase especial aOs 
dispositivos regulamen-
tares relativos . . .  aos 
u tensilios. 

3 . 4  - A limpeza dos ute�sílios 
usados na obtençao do 
leite será feita logo após 
a ordenha. 

5 
5 . 1  

Dos postos e usinas . 
Os vasilhames, eqUIpa
mentos e utensílios em 
condições técnicas sani
tárias deficientes . . .  não 
poderão ser usados. 

5 . 2 - A higienização dos va
silhames, equipamento�, 

carros-tanques e utensI

6 
6 . 1  

lios . . .  
Do entreposto usina 
. . .  será instalado posto 
de lavagem para carro-
tanque . . .  para higieni
zação química e física ... 

Recomenda a PORTARIA 0028, 1 9 74 
2 .  Higiene da Produção 
2 . 4 . 8  - Uso de balde de abertura la_ 

teral, sem costuras e soldas 
que dificultem sua limpeza e 
higienizó:ção. 

2 . 4 . 1 0 - O leite deve ser coado . . .  
em coador apropriado de aço 
inoxidável, plást1co ou ferro 
estanhado . . .  

2 . 4  . 1 1  - Todo o equipamento . . .  de
ve ser cuidadosamente limpo 
com solução detergente, 
ferentemente morna, 
de higienização com 
desinfetante . . .  

2 . 4  . 1 2  - Os latões recebidos das 
nas ou postos de rel:ri!!eraç1ío 
só devem ser abertos no 
mento de receber o leite . . .  
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A PORTARIA 005, 1980 fala : 
1 .  Do retiro, sua localização e instalação 
1 . 3 . 4  - lugar apropriado para a guar

da de latões de leite . . .  
3 .  Da colheita e transporte do leite da 

zona de produção ao estabelecimento 
industrial. 

3 . 1 - O vasilhame . . .  deve ser res
guardado da poeira . . .  

Conclusões 
1 .  O RIISPOA, 1 9 5 2  e 1 962, a POR

TARIA 03, 1 9 6 7, a PORTARIA 
0028, 1 9 74, a PORTARIA 005, 
1 980 e as Normas Higiênico-Smitá
rias, entre outras resoluções, regulam 
a produção higiênica do leite, em 
todo o Território Nacional. 

2 .  Em relação à higiene dos utensílios 
- compreendendo-se todo o material 
e continentes destinados ao contato 
com o leite - é preciso considerar 
as condições mínimas regulamenta
res, sanitárias e tecnológicas. 

3 .  A higiene é a pedra angular na qual 
repousa a produção de um bom leite. 
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Brasília, Brasil. 

RIISPOA - 1952 c 1 9 6 2  - Regulamento 
de Inspeção Industrial e Smitária dos 
Produtos de Origem Animal. 
Decretos 30.69 1 de 29/03/52 e 1 .255  
de  25/06/62. lVIA, Brasil. 

ROCHA, J . P .  da - 1 980 - Implantação 
de Indústrias Alimentícias . BoI . Leite 
5 7  (618):  1 - 2 e 26. 

ROGICK, F . A . ,  H . M . T .  SILVA e J . A .  
SOUSA - 1 9 5 6  - D a  presença de 
chumbo em leite de consumo da Ca
pital de São Paulo _ 
BoI . Ind . Anim. NS 1 5  (único) : 
81 - 92, São Paulo, SP. 

2 1 . João Batista Ferreira Dornelas 
2 2 .  José Carlos Moreira 
23 . José Geráldo Tenchini de Macedo 
24 . Júlio César Vieira de Abreu 
25 . Leonardo de Almeida 
26 . Luciene Pinto Calzolary 
27 . Luiz Kretzfeld Machado 
28 . Mário Furtado Granato 
29 . Meria Carmen Bastos Garcia Resende 
30 . Maria das Graças Belgo 
3 1 .  Marisa' Garcia 
3 2 .  Massilon Toniolo da Silva 
3 3 . Mauricio de Oliveira Pinto 
34 . Paulo César de Moraes 
3 5 .  Paulo Henrique Fonseca Silva 
36 . Rejane de Souza Rodrigues 
3 7 .  Renata Hargreaves Vieira 
3 8 . Renato Luiz da Silva Vieira 
3 9 .  Ronaldo :Ferreira 
40 . Rosa Maria Mechado Sena 
4 1 . Sebastião Pereira: Neto 
42 . Silvia Augusta do Nascimento 
43 . Carlos Augusto da Silveira 
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KNOW HOW 

MÁQU INAS 
E 
EOU IPAMENTOS 
PARA . . .  

INO • .  LATlCíNIOS, BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO. 
FABRICACÃO PRÓPRIA DE: 
PASTEU RIZADORES DE PLACAS, 
RESFRIADORES DE PLACAS, 
TANQUES ISOTÉRM ICOS, 
TANQUES DE PROCESSO, 
BATEDEI RAS TOP, ATÉ 3200 LTS. ,  DE AÇO I NOXI DÁVEL, 
DESODORIZADORES DE CREME E DE LEITE DE CONSUMO, 
BOM BAS CENTRíFUGAS SAN ITÁRIAS, 
FI LTROS, CONEXÕES, VÁLVULAS PNEUMÁTICAS, 
PRENSAS E FORMAS I NOX, MODELO PERFORA 
SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, U F-U LTRAFI LTRAÇÃO 
E HF-H IPERFI LTRAÇÃO. 

PAI N ÉIS E CONTROLES AUTOMÁTICOS 

BOMBA ZMK - I  MOVEL 
PI CREMES (ATE: 45% SOLlDOS) 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
COMPLETOS PARA LATiCíNIOS 
REFRIGERAÇÃO 
INDUSTRIAL 

INDÚSTRIA MECÂNICA I NOXIL LTDA. 
SEDE E FÁBRICA: RUA ARARY lEITE, 615 - VilA MARIA 

CP. 1430e - CEP 02123 - TElS . :  291-9644 - 292-8914 
END. TElEG. - I N OXllA - SÃO PAULO - B RASil 

TELEX - 1123988 - I M l l  - BR 
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QUEIJOS DE CABRA 

A CAPRILEITE e a EP AMIG promoverão 
nos dias 29, 30 e 3 1  de maio próximo, o 
quinto curso de fabricação de queijos de leite 
de cabra, em 20 horas/aulas teóricas e prá
ticas. Serão ensinadas as técnicas gerais de 
fabricação e receitas específicas para os quei
jos tipos "Selles-Sur-Ch:!r", "Cha�ichou", 
"Persillés doS Aravis", "Poivre D'Arie" e, 
especialmente, este ano, o tipo "crotin" mui

to fabricado e vendido na França. 
Todos os bons queijos de cabra são d 3  

pasta mole, previamente curados em câmaas 
frias ou geladeiras adaptadas, obrigatoriamen
te mofados com mofos 2.zuis ou brancos e de
vem ser degustados com vinhos brancos 0'1 
tintos, sendo usados como sobremesa ou apó3 
as refeições e antes da sobremesa, ou ainda, 
em coquetéis, festas de queijos e vinhos, etc. 
Os ótimos queijos de cabra, mofados, são ven
didos no varejo a preços de Cr$ 1 .200,00 a 
Cr$ 1 .500,00/kg, sendo os preços nos produto

res de Cr$ 600,00 a Cr$ 800,00/kg. Os 
queijos frescos ou condimentados, com leite 
d� cabra, não têm o sabor ou gosto autênti
cos preferidos pelos "connoisseurs" e, por is
so, são pouco procurados e têm preço bem 
mais baixo no mercado, sendo o seu comér
cio muito restrito, de âmbito local ou regio
nal, procurado quase sempre por pessozs q'or 
não sabem saborear queijos mofados ou pi
cantes. 

Todos os interessados em seguir esse cur
so devem, com urgência, por telefone, telex 
ou telegrama, pedirem as informações crm
plementares e/ou se inscreverem junto à CA
PRILEITE (Rua Safira, 564 - F: 332.7433,  
Telex n.o 03 1 1 942, Caixa Postal, 1 862 
Belo Horizonte - Minas Gerais) pois só há 
50 vagas disponíveis. 

CABRAS, Só REGISTRADAS 

A CAPRILEITE está advertindo a todos 
os iniciantes no cria tório de cabras leiteiras 
que só adquiram reprodutores e matrizes ca
prinas de raças especializadas na produção de 
leite, quando os animais forem portadores de 
certificados de registro genealógico ou "pe
digrees". Os animais (cabras ou bodes) porta
dores do registro genealógico (RG) inspiram 
confiança porque já foram previamente ins
pecionados por técnicos especializados quan
to aos padrões da raça, defeitos desclassifica
tórios e transmissíveis, defeitos graves, séri03 
e moderados, origem, filiação, etc., podendo· 
f'.Ssim, seus produtos ou filhotes serem não 
só passíveis do R .  G .  como utilizados, com 
segurança e confiabilidade, nos rebanhos em 

form<:ção. Todos os animais com registro 
-

de
finitivo são portadores do número do regis
tro genealógico tatuado debaixo da cauda em 
tinta preta ou verde, e tem, adicionalmente, 
tatuagens indicadoras nas orellias, com to
das as suas características constantes do res
p :ctivo certificado de registro. 

Hoje só poderão ser financiados pelos es
tabelecimentos de crédito ou ter acesso a ex
posições agropecuárias, para julgamento, ca
prinos portadores dos certificados de registro 
genealógico. 

O Governo brasileiro instituiu os seguin
tes tipos de registro para os caprinos no ·Bra
sil: a) Registro de Nascimento Olt Provisório 
- para os filhotes de pais registrados, até 
os 1 2  meses de idade, quando devem ser 
obrigatoriament� inspecionados por especialis
t1S, podendo ou não ser confirmados os re
gistros provisórios, sob a forma de registro de
finitivo; b) Registro de Puros de Origem, E11Z 
Livro Fechado (LF): destinado aos importados 
e filhos de importados, com documentação 
disponível, cujas características morfológicas 
estejam conforme os padrões da raça, apro
vados pelo Ministérios da Agricultura; c) Re
gistro em Livro Aberto (LA): destinado a ani
mais dentro dêcS características da raça, cuja 
origem seja desconhecida. Estes animais terão 
5 gerações controladas em livro aberto (LA) 
e se todos os produtos dessas 5 gerações me" 
recerem registro definitivos, a 6. a (sexta) ge
ração em diante poderá ir para o livro fecha
do (LF) de puros de origem. 

No momento, encontra-se em estudo o 
registro, tsmbém, de fêm.eas com determina
das graduações de sangue de raças puras (fê
mer:s 1/2 sangue, 3/4, 7/8, etc.) devendo 
prIa isto s�r instituído o livro aberto de gra
duados (LAG) para o registro de fêmeas a 
partir do 1/2 sangue e de machos com pelo 
menos 1 5/16 de grau de sangue. Cogita-se 
t2mbém do "livro de brasileiras" (LAB) para 
é'S "saanens brasileiras", "pardas brasileiras", 
"toggenburgs brasileiras", etc. que serão ani
mais puros por cruza. dentro dos padrões da 
nça, e formados no Brasil. 

Os criadores e interessados em conhecer 
detalhes sobre o registro genealógico de ca
prinos, padrões raciais, raças com aptidão pa

ra leite carne ou mista, técnicas para início 
do criatório de cabras, instalações, fabricacão 
ele Queijos etc. poderão se dirigir à CAPRI
LEITE - Associação Brasileira de Criadores 
de C2.bras Leiteiras (Rua Safira, 564 - Te
lefones: (031) 332-743 3  e 334-3452 -
Belo Horizonte - MG). 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



ij Pág. 48 MARÇO-A.BRil DE 1981 Revista do IleT 

orTO FRENSEL - CIDADÃO HONORÁRIO 
DE JUIZ DE FORA 

No dia 26 de setembro de 19 80, no Sa
lão Nobre da Câmara Municipal de Ju:z de 
Fora, presentes autoridades federais, estadu
ais e municipais, laticinistas de diversos pon
tos do país, amigos e admiradores de Otta 
Frens:l, destacando-se, obviamente, seus fa
miliares, foi entregue a esse ilustre laticinista 
o titulo de Cidadão-Honorário de Juiz de 
Fora. 

A iniciativa partiu do Vereador Francisco 
de Paula Fonseca e o Projeto-de-Lei, aprova
do pela Egrégia Câmara Municipal, transfor' 
mau-se na Lei n.o 5 . 821,  de 1 6  de julho de 
1 980, sancionada pelo Prefeito Francisco An
tônio de Mello Reis. 

Foi uma noite de festa e alegria no meio 
laticinista' e, especialmente, entre a comuni
dade felctiana, isto é, entre os que mourejam 
no Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", 
que é )lma espécie de s�gundo lar do homena-
geado. , 

Conheço Otto Frensel desde 1 940, quando 
trocamos nossás primeiras correspondências, 
ele no Rio de Janeiro e eu em Santa Catarina, 
exercendo ás modestas funções ,de Inspetor de 
3.a classe, contratado, do Ministério .da Agri
cultura. Quase posso afirmar que nossa ami' 
zade, cadá dia mais fortalecida, . data daque
la época. 

Fatós curimos marcam o' nosso r=laciona
menta ! Fui colega ' do pai, que era Veteriná
rio, emborá tivesse ele falecido quando eu 
nasci, em 1 9 1 5. Ambos fomos funcionários do 
Ministério .da Agricultura. Hoje sou colega do 
filho, pois, como Otto Frensel, também sou 
Cidadão-Honorário ' de Ju'z de Fora ! 

A vida de Otto Frensel está muito ligada 
à do Instituto' de Laticínios "Cândido Tostes" 
desde quando, em 1 9 50, o Diretor Sebastião 
Senna Ferreira de Andrade o convidou a par
ticipar da l .a Semana do Laticinista. Na oca
sião já vinha eu emprestando minha modes
ta colaboração ao Instituto, como Prof�ssor 
da Cadeira de Tecnologia Geral e Especial do 
Leite, durante 7 anos. 

Desde 1950 que Otto Frensel se "apaixo-

(*) Editor-Secretário da Revista do ILCT. 

Hobbes Albuquerque (*) 

nau" pelo Instituto - que desde a sua inau
guração em 3 de setembro de 1 942 até 3 de 
setembro de 1 9 5 6  tinha a denominação de 
FÁBRICA-ESCOLA DE LATICÍNIOS "CN'l'
DIDO TOSTES", dú as expressões FELCT e 
FELCTIANO - mantendo uma constância 
que, por si só, justificaria o título de Cida
dão-Honorário da cidade sede do estabeleci
mento que tem levado Juiz de Fora aos qua
tro c2ntos do mundo. 

Em seu discurso de agradecimento, no 
Palácio Barbosa Lima, que abriga a Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, esse brEsileiro na
turnlizado, com mais de 70 anos de Brasil, 
fez um apanhado de sua biografia e historiou 
suas atividades sempre ligadas à Produção, 
Industrialização e Comercialização do Leite e 
s-::us derivados, seu comparecimento a reu
moes, semanas, simpósios e congressos latici
nistas, sua presença em Juiz de Fora prestigi
ando o Instituto em todas as suas realizações, 
como festa de calouros, festa de formatura, se
manas dos lat!cinistas, congressos nacionais de 
laticínios, discurs:l que foi publicado no 
n.O 626 da Revista "BOLETIM DO LEITE", 
em dezembro de 1 980 e lido por milhares de 
laticinistas espalhados em todo o Brasil. 

Editor, responsável, diretor, proprietário 
do BOLETIM DO LEITE, Otto Frensel tem 
feito · jus a todos os títulos que recebeu na 
terra mineira, desde a Medalha do Mérito 
"Santos Dumont" ao de Cidadão-Honorário 
de Juiz de Fora, mencionando ainda os de 
P::trono da Biblioteca do Diretório Acadêmico 
Dr . Sebastião de Andrade - DASA, Pa
trono da Biblioteca do ILCT, Técnico em La
ticínios " honoris causa" da FELCT, Sócio-Be
nemérito da Associação dos Ex-Alunos do 
ILCT, etc. 

Essa homenagem da REVISTA DO ILCT, 
através do seu Editor-Secretário é, também, 

' uma homenagem do Diretor do Instituto, Dr. 
Sylvio Santos Vasconcellos, que tem grande 
admiração pelo velho lutador, que fez, da 
campanha por uma indústria brasileira de la
ticínios, o apanágio de suas atividades e 
ideais. 

Westfalia, 
Experiência e "know· how" 
de tres gerações 

FabfÍcando centrífugas, separadora�, decantadoras e filtros de eScovas rotativas ' há mais de 80 anos, a Westfalia reúne 
experiência e "know-how" de tres gerações, ' que a tornam' especialista na' construção destas máquinas. 
C,on�iderando que, cada vez mais, a tecmca d.e processos exige máquinas que se ajustem aos fatores simplicidade, rapidez e economia a Westfalia orientou sua criatividade '  em função dessas necessidades. 
Pa�a tanto, v}sando sempre um malOr aperfeIçoamento técnico a Westfalia está à sua ' disposição: pr?po?do-Ihe alternativas, já na . prImeIra fase de seu planejamento. 
Reunir a experiência 
Westfalia e o sólido 
conhecimento técnico e 
profissional de seus 
colaboradores é garantir · a  
soiução d e  seus problemas. 
Consulté-nos. 

DesnatadeiJa Padronizadora 
MTA 50-0 1 -026 

WESTFALIA 
SE PARATO R 

WEST'FALlA SEPARATOR DO BRASIL 
IN DUSTRIA E COMÉRCIO DE CENTRíFUGAS LTDA. 
Caixa Postal 975 - CEP 1 3 . 1 00 - CAMPINAS - .SP - PABX: 42-1.55,5 

o co tO in o o 
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k máquinas ,BRASKOP.� envasam qualquer 
produto Iquido, 
pastoso ou 
granulado. 

bgurfe, Oernes, 
Doces, Manteiga, 
Sorvetes,' Geléias, 
,ÁQua, Sucos, 
Temperos, etc ... 

F\::x::fendoserenv� em 'Caj:XJcidades de: 
10 9 (mini-porção) a 
5OO g. 

Qualquer que 
seja o seu produto, 
cbnsuHenos, 
sollcHando 
nossos catábgos. 

•. ; 1 " ' 
' , ' 

:. \ , 
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