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A COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE CRU E A SEGURANÇA DO 
CONSUMIDOR (*) 

Otacílio Lopes Vargas (**) 

RESUMO 

Partindo-se da realidade histórica de venda direta do leite cru no contexto amplo do mercado brasileiro, o trabalho faz 
uma reflexão sobre os principais fatos que poderiam estar relacionados ao conceito vulgar de qualidade, junto de aspectos 
concretos de qualidade intrínseca e segurança do consumidor. O volume desta venda direta de leite cru foi estimado em 
29,22% de todo o leite nativo-fluido transacionado no Brasil em 1993. Felizmente, graças ao hábito brasileiro de ferver o 
leite, estimou-se que urna fração insignificante do produto foi ingerido na forma "in natura". Para garantir maior segurança ao 
consumo brasileiro de leite, mesmo aos estratos populacionais de baixa renda percapita residentes de periferia urbana ou da 
zona rural, é importante incentivar a divulgação de métodos simplificados de pasteurização, entre aqueles acessíveis às 
práticas domésticas e aos status de desenvolvimento de pequenos produtores rurais, de pequenos municípios do interiéir eda 
própria economia doméstica regional. A longo prazo, a reconversão da economia leiteira do Brasil caminha para altos níveis 
de tecnificação do processo produtivo. É bem possível que, dentro dos próximos 10 anos, a pasteurização do leite para queijos 
seja completamente substituída por processos fisicos de pressão e de microfiltração. É viável o seu uso no beneficiamento de 
leite. 

1- INTRODUÇÃO 

Estimativas mostram que no Brasil são 
comercializados 3,1 bilhões de litros por ano em leite cru. 

De acordo com esta estimàtiva, cerca de 41 % de todo o 
leite nativo-fluido comercializado no país se realiza 
diretamente ao consumo na fonna em natureza (BID-AI 
BRA-020, 1993; Vmgas, 1993). Asswnindo não houvesse 
limitação do consumo em função da renda per capita, em 
1993, apenas 75,5% da população brasileira teve a opção 
de adquirir leite pasteurizado para consumo doméstico. 
Neste mesmo ano, os 24,5% restantes (cerca de 
36.041.633 habitantes) adquiriram não menos que 1,32 
bilhões de litros de leite cru. Contudo, próximo de 100% 
deste leite foi ingerido pós-cocção, isto é, após o 
aquecimento a. 98 ± 2 o C ou após feivura por tempo 
variável (fontes para cálculos: Vargas, 1993; IBGE, 
Censos, Indicadores Sociais e Econômicos, Pesquisas 
Conjunturais Cartográficas, Geodésia, Recursos Naturais 
e Estudos Ambientais, Sinópse Preliminar do Censo 
Demográfico, 1991). Com base nos dados citados, pode
se seguramente afmnarque a mais provável venda direta 
de leite cru ao consumidor, em 1993,foi de 2,235 bilhões 
delitros,istoé,29,22%de todo o leite consumidona fonna 
nativa-fluida. 

É importante lembrar que, mesmo garantindo a 
eliminação de todos os agentes patogênicos do leite cru, a 
pasteurização não e capaz de repor no leite as perdas 
intrínsecas de qualidade, consumadas até as platafonnas 
de recepção da indústria. Além disto, c()ffi0 a pasteurização 
pode ser realizada com segurança a nível doméstico, 
reduções de tempos e distâncias entre a produção e o 
consumo pennitem ganhos efetivos em agregados fmais 
de qualidade. O fator critico nesta aproximação é a 
velocidade do resfriamento no pós�ordenha (5 a 15 
minutos) para temperaturas de 3 a 4,50 C e a manutenção 
constante desta temperatura até a geladeira do consumidor. 

A pasteurização doméstica de leite cru pode ser 

realizada seguindo-se três passos com os seguintes critérios: 

A) Coadura e mtração de partículas: 

(i) manter o leite cru sempre à temperatura de 40 C 
e por tempo não maior que 24 horas antes da pasteurização; 
[adotar os procedimentos higiênico-sanitários de manejo 
zoo-veterinário recomendadOs, obter o leite higienicamente 
e realizar o resfriamento do leite cru imediatamente após 
a ordenha (dentro de 15 'minutos como tempo máximo)]; 

(*) Texto preparado e apresentado durante a XIII Reunião do Núcleo de Difusão de Tecnologia (NDT), realizada nos 
dias 29 e 30 de novembro de 1994, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite da EMBRAPA; Coronel 
Pacheco, 1994. 

(**) Professor e Pesquisador do Centro de Pesquisa e EnsinolInstituto de Laticínios Cândido TosteslEPAMIG - Juiz de 
Fora-MG. 
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(li) lavar uma flanela branca com detergente do tipo 
"orno" ou fórmula equivalente disponível no mercado, 
enxaguar completamente em água potável e esterilizá-la 
em água clorada [720 ppm de cloro em água potável: juntar 
1 colher das de sopa (12 rnl), de água sanitária em cada 
litro de água potável; através de enxagues, utilizar esta 
água cIorada para esterilizar a flanela; secá-la em corrente 
de ar para eliminar o cloro-residual; ao fmal a flanela deve 
aparentar-se sempre muito branca, sem furos é mostrar o 
tecido novo, encorpado ou íntegro; este procedimento deve 
ser adotado toda a vez em que a filtração for realizada; a, 
garantia da esterilização pode ser efetivada com ferro de 
passar roupas na temperatura média]; 

(iii) utilizar a flanela dobrada para filtrar o leite cru, 
preferencialmente à temperatura de 4° C, caso tenha sido 
mantido 24 horas em geladeira: [descongelar a geladeira a 
cada semana para que a correta temperatura seja mantida]; 

B) Pasteurização doméstica: 

(iv) em uma panela, ou em um continente limpo e 
seco, aquecer o leite a 75° C (medido com termômetro) Q!! 
até que possam, cuidadosamente, serem observadas 
pequenas bolhas que resultam da inativacão da fosfatase: 
estas bolhas aparecem quando a temperatura encontra-se 
entre 74 a 79° C [ o  tempo necessário para o resfriamento 
em água corrente já garante os 15-20 segundos mínimos 
preconizados pela pasteurização industrial HTST]; 

C) Resfriamento para 4° C: 

(v) em um dePÓSito de água potável corrente, [ou 
uma pia dupla], resfiiar rapidamente o leite e mantê-lo em 
geladeira a 4° C [até o momento'do uso alimentar e durante 
período máximo de 72 horasJ. 

Obedecidos os passos descritos, ao nível de 
economia doméstica, a própria dona-de-casa pode garantir 
a saúde de sua família De acordo com o método de análise 
de riscos de Morgan (1993) a venda de leite cru, como 
fator de contração de doenças causadas por agentes 
etiológicos, é provavelmente pequeno. 

A reconversão da economía leiteira do Brasil 
caminha para uma rápida redução da venda de leite cru. 
Hoje, não há grandes motivos de preocupação, visto que a 
dona-de-casa mantém o hábito de ferver o leite antes de 
serví-Io para ingesta familiar. O mesmo hábito de fervura 
é praticado em pequenos "cafés" e restaurantes em todo o 
território nacional. Recentemente, têm· sido observados 
casos isolados de aftosa humana na Bahia. Por oUtro lado, 
a municipalização da fiscalização sanitária de rebanhos 
lactantes viabilizará um melhor controle sanitário do leite 
e a sua certificação higiênico-sanitária na origem de 
produção. Defme-se como "Leite Certificado Cru" o leite 

tipo" A" com as seguintes anuências em qualidade: (i) ser 
proveniente de rebanho certificado na origem e resultar de 
ordenhas de vacas selecionadas por exames clínicos diários, 
(li) apresentar a contagem igual ou inferior a 200.000 
células somáticas por em 

3 de leite, (iii) apresentar o 
equilíbrio normal entre seus constituintes, isto é, do 
total de proteínas, 20% deve ser representado 
soroproteínas e 80% deve ser representado por caseínas, 
(iv) não deve apresentar o teor de gordura inferior a 3,25%, 
(v) apresentar a acidez natural entre 15 e 16° D ou pH 
6,75 a 6,85, (vi) ser filtrado através de um conjunto 
três malhas finas (Ia = 8 a 10 meshes, 2a = 13 a 16 meshes, 
33 = 1 8  a 22 meshes) e rapidamente resfriado para 3-4° C 
dentro de 15 minutos do pós-ordenha, (vii) deve passar 
por análise sensorial (padrão) formal por julgadores 
treinados e em conjunto, antes da embalagem asséptica, 
(viii) não pode apresentar resíduos quimioterápicos de 
qualquer natureza (testado pelo método ADM -"Antibiotic 
Diffusion Method") e deve apresentar 1 00% de 
soroproteínas não denaturada por calor. Nestas condições, 
o leite "A" pode ser classificado para venda, em embalagenl 
diferenciada, no estado em natureza. As demais exigências 
legais são as mesmas já consolidadas para o leite '·A" 
pasteurizado. O leite "A" certificado poderá ser esterilizado 
pelo processo de microfiltração, sem que haja necessidade 
da aplicação de calor à toda massa do produto em natureza, 
obedecendo o seguinte processo: (i) desnate, (ii) 
··esterilização" microbiana por microfiltração, (iü) 
padronização com creme pré-pasteurizado i (iv) 
homogeneização em alta pressão (200Kglem ), (v) 
embalagem asséptica e rotulabJetn diferencial. 

Várias são as justificativas para a criação do leite 
"N' certificado para a venda em natureza. O tex10 a seguir 
procura apresentar os principais argumentos em defesa da 
comercialização do produto em natureza, visto que, 
concretamente, existe um mercado potencial para o produto 
de máxima qualidade atingível, mesmo que não seja para 
atingir uma ampla faixa de população, por objetivos 
didáticos e como modelo teórico para futuros 
desenvolvimentos. A defesa do Leite Certificado Cru, parte 
do pressuposto de quetoda e qualquer indústria de laticínios 
gostaria de adquirir um leite de qualidade tal que permitisse 
otimização efetiva e garantida de seus processos 
tecnológicos e que fosse oferecido·a um preço compatível 
com os seus oijetivos mercadológicos emergentes. Embora 
a maioria dos produtores tendam a continuar produzindo 
um leite de baixa qualidade, alguns decidirão pela atividade 
de ponta em tennos de máxima qualidade atingível e uma 
alta especialização por identidades de produtos 
diferenciados nos mercados. Entre estas diferenciações, a 
mais significativa é aquela se expressa na rotulágem do 
produto final por origem biológica. 
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As propriedades alergênicas naturais das 
proteínas de origem animal aumentam com elevação da 
temperatura do processamento d o  alimento. Este 
incremento das propriedades alergênicas para os produtos 
processados em altas temperaturas foi explicado por Malkin 
& Markow ( 1939). Para justificar o fenômeno, Malkin & 
Markow (1 939) indicaram que o processo de endo
hidratação das proteínas seria capaz de expor grupamentos 
hidrofóbicos, antes protegidos no interior de glóbulos 
proteícos ou micelas. De fato, com os últimos avanços 
propiciados pelos eletroferogramas das proteúlas do leite, 
justifica-se uma reflexão restrospectiva e um maior 
credenciamento ao trabalho de MaIkin & Markow(1939). 

As soroproteínas são totahnente denaturadas pelo calor 
em temperaturas relativamente baixas. . Mesmo 
representando apenas 20% das proteínas do leite, as 
soroproteínas desempenham o. principal papel nas 
alterações induzidas ao conjunto protéico do leite pelo 
efeito do calor. Elas são submetidas a dois tipos de reações: 
(i) o primeiro refere-se às mudanças intramoleculares, que 
são seguidas por (ü) reações intermoleculares, fenômemo 
já bem conhecido como "co-precipitação térmica". 

De acordo com as divulgações de Roefs (1993), o 
estado nativo das soroproteínas pode ser resumido do 
seguinte modo: (i) são proteínas globulares (esféricas e 
compactas) estáveis, (li) o conjunto hidrofllico localiza-se 
na superficie externa e o hidrofóbico encontra-se no centro. 
Pelo efeito do calor, a estrutura globular passa por 
mudanças em sua configuração, abrindo-se e invertendo
se, o conjunto hidrofllico para o interior e o hidrofóbico 
para a superfície externa. A molécula denaturada perde a 
estabilidade e se toma autoreativa e, ao reagir com as 
caseínas dá formação de "micelas" gigantes. Este processo 
denomina-se agregaçã() irreversível. Nestas condições, os 
agregados tornam-se capazes de polimerização e, 
fmalmente, formação de gel ou gelificação. 

-

A cinética da denaturação da B-IaCto globulina (B-
19) foi estudada em detalhes no Netherlands Institute for 
Dairy Research (Roefs, 1993). O mecanismo da reação 
foi postulado por Roefs & Kruif (1974): o papel dos 
radicais de polimerização é desempenhado pelo 
grupamento l�teral tiol (-8H) do resíduo aminoacídico 
cistina (Cys).· A B-Ig contém cinco resíduos Cys por 
monômero, quatro dos quais são ligados através de duas 
pontes intramoleculares de disulfeto (-8-S-) e, o quinto, 
permanece como grupamento tioI livre. A B-Ig do leite de 
cabra possui seis resíduos Cys por monômero, implicando 
que há grandes variações em função da origem biológica. 
Na B-Ig nativa., cuja forma natural ocorre como umdímero 
ligado por forças não covalentes, o grupamento tioI 
encontra-se protegido na parte interna de cada monômero 
globular. Durante a denaturação, o mmero primeiramente 
subdivide-se. em dois. monômeros, expondo-se o 
grupamento tiol na parte externa da molécula (v. Figura 
1). O grupamento tiol, no exterior, passa a exibir a sua 
capacidade reativa com grupamentos tióis ou com pontes 
covalentes de dissuIfetos intramoleculares de outros 
monôm�. Na reação poSterior, denominada de escâmbio 

grupamento tiol/pontes de dissulfeto (Shimada & ChefieI, 
1989), uma ponte covalente de dissulfeto intrarnolecular 
é substituída por uma similar intermolecular, como está 
demonstrado na Figura 2. Como consequência, novos 
grupamentos tióis reativos são expostos progressivamente 
e, como demonstra a Figura 3, leva a fOffimção de polímeros 
que adquirem a capacidade de agregação: mOllômeros {3-
lactoglobulina -7polímetros B-lactoglobulilla. O resultado 
final é a fonnação de partículas de variado tanlanho e uma 
grande capacidade de aderência à superficie do aço
inoxidável. As reações de denaturação das soroproteínas 
têm também, como resultado final, formações de esgalhos 
ou bifurcações aleatórias. Estas reações de denaturação 
para a {3-lactoglobulina foram demonstradas à temperatura 
de 65° C. O trabalho de Roefs & Kntif (1994) demonstrou 
que tais reações são extensivas às proteínas do leite, 
incluindo as caseínas. Com o envolvimento das caseínas, 
os produtos resultantes são os co-precipitados, já 
anlplamente do conhecimento de pesquisadores da área. 

A característica biológica fimdamental para as 
proteínas globulares nativas é: mesmo compondo-se de 
50% de aminoácidos hidrofóbicos, são capazes de manter 
uma altíssima solubilidade em água e em fluidos 
fisiologicos (Lehninger, 1971 :93). Esta solubilidade é 
máxima em pH=7,00 e é mínima no seu ponto isoelétrlco 
de pH=5,2. Estes princípios são válidos para todas as 
soroproteínas de leites, não· importando a sua origem 
biológica. 

As somatotropinas naturais são lipases biodiversas 
que apresentam meia-vida muito reduzida "in vivo" (20 
minutos) e que, em concentrações superiores a 10 ,u glkg 
peso corporal/dia., isto é, 0,010  mglkg peso corporal/dia, 
podem induzir a acromegali como resultado da hiperfunção 
do lóbulo anterior da pitl.litaria (parênquima de 
sobrevivência); além de provocar o gigantismo e de induzir 
a diabete, interfere com a permeação de membranas 
incrementando a translocação de partículas proteícas 
insolubilizadas interagentes com ácidos graxos e colesterol 
(Liener, 1966:387; Lehninger, 1971 :286; Browing et alli. 
1976:620-641. Por outro lado, a "somatotropina" genomal 
sintética,já utilizada para aumentar a produtividade litros! 
vaca/dia, apresenta uma meia-vida de semanas e, ao ser 

eliminada continuamente para0 leite, pode induzir graves 
problemas de saúde pública como aneurisma, derrame, 
hipertensão arterial e acromegalie. Dest e  modo, a 
somatotropina não pode ser empregada em vacas lactantes 
por representar um · alto risco pela sua atividade 
excessivamente antagônica às funções homeostáticas 
normais imputadas pelo anabolismo de colesterol. 

O colesterol é um álcool esteróide cristalino 
lipossolúvel (C27H4S0H). A designação do esteróide 
similar de origem vegetal, a colesterina vegetal, é fitosterol. 
O colesterol e a colesterina vegetal representam estruturas 
químicas responsáveis por suportes fisicos e estruturais de 
todos os tecidos vivos, sendo ainda responsáveis pelo 
controle de permeabilidade de membranas ou de espitélios 
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celulares em todos os tecidos vivos conhecidos. Além disto, 
no tecido animal, uma diminuta parcela do colesterol é 
eliminado como precursor de Vitamina D3 (colecalciferol) 
pelo efeito da luz U. V. na pele (Liener, 1966). A luz U. V. é 
capaz de romper a estrutura do colesterol entre os carbonos 
ge 10. 

O colesterol é o principal componente encontrado em 
múltiplas formas de cálculos (biliar, vesicular, renal, arterial, 
vavulítico-coronário, xantelásmico, catarático, etc.). Níveis 
elevados do colesterol sanguíneo estão associados com o 
desenvolvimento da arteriosclerose e com as obstruções 
linfáticas e circulatórias no coração. Por outro lado, o 
colesterol é a base precursora para as sínteses biológicas de 
hormônios e de ácidos biliares. 

Existem pelo menos 2 8 estereoisômeros de esteróides 
relacionados ao colesterol (Solomons, 1976). O esqualeno, 
na presença de oxigênio molecular, constitui-se em direto 
precursor de colesterol através de uma série de passos (ibid., 
p. 911). Os lípides animais e vegetais são relativamente ricos 
em isômeros típicos ao esqualeno e a síntese de colesterol 
pode ocorrer, com relativa espontaneidade, em sistema 
biolÓgico "in vitro" (v. Solomons, 1976: 911). Acredita-se 
que os alimentos ricos em lípides propiciem um ambiente 
favorável para a ocorrência desta síntese, que prossegue com 
o decorrer do tempo de estocagem e sob condições favoráveis. 
As misturas de glicerofosfatos, em presença de colesterol, 
formam membranas duplas espontaneamente (Lehninger, 
1971). Nestas condições, ao esterificar-se com lipoproteínas 
via fosfoserina-citratos, o colesterol poderia favorecer a 
interface entre espécies hidrofilicas e hidrofóbicas. É possível 
que este mecanismo esteja relacionado ao progresso da 
formação de cálculos, podendo incluir as participações do 
ácido úrico, dos oxalatos e de outros complexantes minerais. 

1. O - Aspectos significativos da fisiologia alimentar: 

Como já foi amplamente demonstrado, pacientes com 
arteriosclerose, ou com doenças degenerativas 
cardiovàsculares, frequentemente exibem uma elevação 
anormal do colesterol plasmático: O nível nomlal do 
colesterol no homem está entre 140 e 300 mgll00 mI do 
plasma. Cerca de dois terços desta quantidade encontra-se 
esterificado, predominantemente como esteres de ácido 
linoléico, porém, são submetidos a hidrólise contínua no 
figado e substituídos pela síntese endógena do plasma ou 
pela ingesta alimentar. A síntese no plasma se faz· pelas 
interfaces dos transportes de lipoproteínas, glicerofosfatos e 

fosfolípedes. A lecitina-colesterol-aciltransferase (LCAT) é 
a enzima atuante no processo de síntese "in vivo" e de 
eliminação pelo figado. A depleção da atividade da LCAT 
leva a um aumento da concentração do colesterol plasmático 
(Hunter & Thirk.ell, 1976:201). 

O plasma contém, a, 8 e Pré-8-lipoproteínas. A a
lipoproteína, também conhecida como lipoproteína de alta 
densidade ou HDL, é produzida no figado, participa no 
transporte de lípedes e é responsável pelo transporte de 
23% do colesterol plasmático. Além desta função, HDL 
é responsável pela ativação da LCAT que atua no 
transporte lecitínico do colesterol no plasma. A /3-
lipoproteína pode ser produzida tanto na mucosa celular 
do figado quanto na mucosa celular do intestino fino. 
Pré-8-lipoproteína é constituída por uma estrutura 
molecular gigante em relação às demais lipoproteínas, 
tem uma meia-vida de apenas doze horas e participa no 
transporte de apenas 16,5% do colesterol do plasma. 
Outras funções da Pré-8-lipoproteína incluem, além do 
transporte dos glicérides do fígado para os centros de 
utilização oxidativa, a interface de deposição de reservas 
corporais de energia. As esterases degradam a 8-
lipoproteínas-macrófagos, em colesterol esterificado, 
liberando um componente protéico residual. Os glóbulos 
de lípides alimentares são absorvidos na região viliforme 
do intestino na forma estrutural de quilomicrons. Os 
quilomicrons, por apresentarem mobilidade eletroforética 
zero, são considerados neutros. Estes são constituídos na 
mucosa celular da região vilosa do intestino como 
resultado da esterificação de ácidos graxos de cadeia 
longa. Tanto a composição, quanto a mobilidade 
eletroforética "zero" depende da qualidade, do progresso 
da autoxidação prematura e da natureza química dos 
lípides presentes na dieta alimentar. A solubilização dos 
triglicérides em água se realiza através da formação de 
uma cobertura em dupla camada. Esta dupla membrana 
tem aproximadamente 6,3% de colesterol, cuja função é 
a de suporte, como já foi citado anteriormente (Hunter & 
ThirkelL 1976: 189). O colesterol que é transportado pelos 
quilomicrons, está diretamente relacionado com as 
doenças cardiovasculares de natureza degenerativa e com 
as doenças ligadas às múltiplas formas de escleroses 
(Vargas, 1986: 12). Portanto, a natureza química em que 
o colesterol se apresenta em quilomicrons, provavelmente 
incluindo a presença de precursores [isopreno, isopentenil
pirofosfato, dimetilalil-pirofosfato, 2-famesil-pirofosfato 
(C 15), esqualeno (C 30 ), esqualeno, zimosterol, 
desmosterol e colesterol] e de seus produtos de degradação 
[isômeros da Vrtamina D e todos os homônios que derivam 
do colesterol] podem influenciar o estabelecimento das 
fisiopatc1ogias esclerosantes (v. Liener, 1966:330; 
Browning et alii. 1976:620-641). 

2.0 - Aspectos significativos da degradação de bases 
pi�inicas: 

Em animais mamíferos monogástricos, como o 
homem e os primatas, a forma "ceto" do ácido úrico não 
pode ser degradada como ocorre em outros mamiferos 
ruminantes ou herbívoros, onde ele pode ser convertido 
em alantoina pela atividade da urlcase. Os peixes e os 
an6bios conseguem degradá-lo mais além, chegando até 
ácido alantóico, ácido glioxílico e uré!a. 
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Em todos os manúferos, a adenina e a guanina (enol) 

são, respectivamente convertidas em hipoxantina e xantina. 
Somente a xantina é degrada pela atividade da xantina 
oxidase, que, em presença de oxigênio molecular, dá origem 
aos isômeros "enol" e "ceto" do ácido úrico. Como o 
equihbrlo destes isômeros gira em torno de 50% para ambas 

as formas, o aumento da concentração de oxigênio 
molecular no leite leva a uma super-ativação da xantina 
oxidase e, consequentemente, a um aumento da forma 
"ceto" do ácido úrico no leite estocado em postos de 
resfriamento. A forma "ceto" do ácido é capaz de 
complexar-se com os carbonatos, com os citratos, com 
cálcio, com magnésio e outros, deste modo, é responsável 
pela formação de múltiplos cálculos e de deposições 
escleróticas (v. Liener, 1966:370). A translocação destes 
contituinetes se dá por forças que resultam de interações 
iônicas, que se estabelecem através da propriedade de 
constituição espontânea de duplas membranas com a 
intervenção do colesterol, dos seus isômeros ou de seus 
precursores e produtos. 

3.0 - Intoxicação de leite cru em transportes ou em 
estocagens: 

3.1 - Uso de água oxigenada ou super-ativação 
da Iactoperaxidase 

3.1.1 - Água oxigenada como doador 
oxidoredutor no leite. 

As peroxidases do leite (E. C. l .l l .l. 7), 
incluindo a lactoperoxidase do leite (Woerner, 1961) são 
definidas como enzimas capazes de catalizarem a reação 
seguinte: 

R-OOH + AH2 � H20 + R-OH + A (01) 

A água oxigenada (peróxido de hidrogênio) é 
o doador oxidoredutor. O composto R-OOH pode ser até 
HooH ou qualquer outro peróxido orgânico compatível 
com as estruturas terciária e quaternária da enzima. Para 
algumas peroxidades, o nUmero de tais compostos que se 
prestam como receptores de hidrogênio é muito pequeno. 
É o caso da peroxidase do rábano picante ou da armorácia 
(HRPO-peroxidasede ''horseradish''), que utilizam apenas 
HooH, etil-peróxido de hidrogênio, metil-peróxido de 
hidrogênio como receptores de hidrogênio. Contudo, o 
doador de hidrogênio pode ser fenois, aminas, ou qualquer 
outro composto orgânico (Reed & Underkofler, 1966:185). 

A lactoperoxidase do leite (Polis & Shmukler, 
1955) é de importância especial para a transformação 
primária que se realiza na indústria de laticínios, visto que 
a quantificação de sua atividade presente no produto 
beneficiado constitui no critério para julgar a adequação 
da pasteurização em qualquer tipo de instrumento 
(Woerner, 1961). Em estados de fisiopatologias de vacas 
lactantes, a atividade da lactoperoxidase nativa do leite 

aumenta significativamente junto de um maior número de 
células somáticas. O sistema de lactoperoxidase super
ativado, ou exagerado, está intimamente ligado a altos 
conteúdos somáticos no leite e, esta condição anomIal, 
toma o leite impróprio para consumo alimentar. 

A lactoperoxidase é constituída por um sistema 
enzimático complexo de múltiplas reações, incluindo: 
peroxidase/tiocianato/peróxido de hidrogênio, isto é, [LP/ 
SCN-iH202], abreviado como si!.1ema LP. A LP ocorre 
em concentrações muito elevadas nas glândulas mamárias 
de vacas que apresentam mamites clínica e crônica. Neste 
sistema de reação, o SCN- (tiocianatoILPIH202), tem sua 
origem na reação catalizada pela rodanase com a 
participação de tiosulfato no fígado e nos rins; os 
parâmetros cinéticos destas reações se diferenciam em 
função da biodiversidade, etnodiversidade e em função da 
faixa etária, particularmente quando referenciada à 
fisiologia da nutrição humana. A intoxicação do leite 
deriva-se do acúmulo de produtos terciários que resultam 
da metabolização microbiana de SCN - e de seus 
derivativos, podendo evuluir-se até a morte do agente, do 
hospedeiro, de ambos ou sobrevivência latente de ambos 
(Tamime & Robinson, 1985:282). 

A mesma reação pode ser catalizada, de forma bem 
mais lenta quando comparada com aquela em que a 
catalase participa, quando pequenos fragmentos de platina 
(Pt) são incluídos no sistema reagente. Neste caso, a reação 
pode ser resumida do seguinte modo: 

A regeneração da atividade das peroxidases, com 
o retomo de aproximadamente 50% (Reed & Underkofler, 
1966:27), obrigatoriamente, passa pela denaturação 
térmica e por uma mudança de estado, isto é, alterações 
cujos parâmetros cinéticos de reação podem passar de 13 
para 2a ou para 33 ordem, referindo-se à constante da 
velocidade específica para a a tividade nativa da 
lactoperoxidase natural do leite. Estas reativações são 
induzidas por atividades de enzimas proteolíticas 
termoestáveis em prolongados períodos de estocagem do 
leite. 

3.1.2 - Principais efeitos residuais nos 
componentes do leite e que resuItam de sua 
exposição à água oxigenada. 

A concentração de Boro no leite de vaca 
pode variar de 270 até 660 ,ugllitro (Johnson, 1978). A 
reação de hidroboração ocorre simuItaneamente nos meios 
hidrofóbico e hidrofilico, respectivamente, a fase lipídica 
do leite e a água livre. Os sub-produtos intermediários da 
hidroboração não são detectáveis, visto que são 
rapidamente oxidados para alcoóis pela reação com 
peróxido de hidrogênio: 

'" CEPE '" 
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R3B + HOOH (meio "alca1ose") -?> 3R- OH + H3B03 (03) 

Embora as exigências de um meio alcalino 
indiquem que no leite esta reação não deva ocorrer, em 
determinadas condições de maturação de queijos, situação 
extrema de ocorrência possível. Sugerem-se determinadas 
condições extremas de proteólise, durante longa 
maturação, para alguns tipos de. queijos. A reação de 
hidroboração-oxidação é especificamente dirigida para 
derivativos do tipo R-OH que não ocorrem em processos 
fermentativos naturais (Solomons, 1976:204). Compostos 
de borano de vinila, se formados, na presença de HOOH 
(meio "alcalose") podem ser convertidos para a forma 
"enol" e se reorganiza espontaneamente em cetonas 
(Solomons, 1976:3 19). 

O processo de oxidação-hidroboração 
corresponde à introdução de água em ligações duplas de 
forma inversa àquela que ocorre na hidratação favorecida 
por meios ácidos. 

A caracteristica de fraca ligação entre S-H nos 
tióis, os permitem passar por uma reação de acoplamento 
quando submetidos ao peróxido de hidrogênio e resultando 
em uma ponte Rl-S-S-R2. De forma similar, quando um 
álcool é exposto à água oxigenada, a oxidação ocorre com 
o envolvimento da ligação mais fraca R-(CHOHH!7 R
(CHOH):.. e não na ligação mais forte, isto é: R- (CH2) 
O-H. 

As aminas terciárias não são componentes 
normais presentes nos alimentos. Contudo, contaminantes 
que podem resultar de materiais de embalagens, ou 
originarem dos defensivos agrícolas, podem atingir o leite 
e, quando em produtos fermentados como o kefrr e outros, 
a exposição à HOOH pode resultar na formação aminas 
secundárias (Salomons, 1976:671). 

A dearninação oxidativa é ao mesmo tempo 
favorecida pela exposição a HOOH e consequente 
evolução de oxigênio molecular. Esta exposição termina 
em mais produção de 1 M de HOOH por mole de L
aminoácido deaminado (Liener, 1 96 6:337). Este 
mecanismo representa a forma fisiológica geral em que a 
matéria viva consegue eliminar e/ou reconverter (, 
nitrogênio arninoacídico. 

3.1.3 - Impedimentos ao uso HZOZ emleite 
"in natura". 

A incorporação de água oxigenada ao leite cm, 
para qualquer propósito, é considerada crime não somente 
pelo impedimento legal constante na legislação industrial 

e sanitária do Ministério da Agricultura, do Abastecimento 
e da Reforma Agrária; Arts. 475 e 543 do Dec. Lei 30.691 

de 29 de março de 1952; alterado pelo Dec� 1.255 de 25 

de junho de 1962 (BrasiL Ministério da Agricultura, 

1980). Pela própria defmição de "leite", que consta do 
Código de princípios referentes ao leite e ao produtos 
lácteos, normas internacionais conjuntas estabelecidas pela 
FAO e pela Organização Mundial de Saúde (Comision 
Del CODEX Alimentarius, 1973), leite se reserva 
exclusivamente ao produto da secreção mamária natural 
obtido por uma ou várias ordenhas sem qualquer adição 
ou extração. 

Como já foi demonstrado neste texto, vários são os 
riscos que justificam tal proibição. Entre eles, o uso de 
H202 em postos de resfriamento de leite, ou a sua 
incorporação ao leite em qualquer situação ou ponto na 
cadeia dos láteos, têm as seguintes consequências para a 
saúde pública: (i) olígo-isômeros de colesterol podem 
resultar da exposição dos componentes do leite ao peróxido 
de hidrogênio (Liener, 1966; Hunter & Thirkill, 1976; 
Salomons, 1976; Lehninger, 1971); (ü) em função do 
potencial reativo demonstrado, há inativações de vitaminas 
do leite, em especial as vitaminas C e B 12 (Hartman & 
Dryden, 1978:370); (ili) há um significativo aumento da 
velocidade de reações de autoxidação dos lípides 
polinsaturados do leite, que pode terminar por agravar a 
situação de pacientes com problemas de metabolização e 
transporte de colesterol; (iv) a evolução de oxigênio pelo 
processo catalítico, como preservativos, provoca uma 
ativação prematura da lipase natural do leite, da mesma 
forma que a aeração e a agitação (Schwartz & Parks, 1978; 
Parks, 1 978); (v) a ativação de xantinas oxidases, 
implicando numa concreta possibilidade de aumento do 
teor de ácido úrico no leite (Liener, 1966), é um forte 
impedimento para uso de água oxigenada ou para as 
aplicações de métodos não naturais de super-ativação do 
sistema de lactoperoxidase como estratégia de estocagem 
em postos de resfriamento; (vi) o uso de água oxigenada 
em laticínios induz à negligência com os apectos higiênico
sanitários importantes nas práticas profissionais de 
produção, transfornlação e comercialização de leite; (vü) 
o uso de água oxigenada 110 leite provoca uma seletividade 
de bactérias patogênicas. 

O peróxido de hidrogênio, antigamente 
utilizado como antiséptico, hoje não é mais reC9mendado, 
visto que as bactérias variam muito quanto as suas 
respectivas susceptibilidnde ao produto. As bactérias que 
produzem catalase, na prática, não são influenciadas pelo 
produto (Davis & Dulbecco, 1 9 73). A prática vem 
demonstrando que detenninadas bactérias patogênicas são 
altamente resistentes à água oxigenada: (i) Brucella sPP. 
= 1,30/0, (ii) Listéria sw. = 0 ,5 0/0, (ili) Coxiella. SSP. = 

0,50/0, (iv) B. stearothennophilus SSP. = 1,0%. As bactérias 
potencialmente resistentes a concentrações de até 1,3% de 
água oxigenada no leite são as que se apresentam 
nitidamente cataíasepositivas (+), como: (i) Acinetobacter. 
(ü) Actinobacillus, (li) Aeromonas, (iv) Alcaligenes, (v) 
Bordetella, (vi) Brucella, (vil") Chromobacterium, (viiI") 
Flavobacterium , (ix) Peseudomonas, (x) Vibrio, (xi) 
Versinia, (xii) Br.mhamel1a e (:xiii") Neisseria (MacFaddin, 
1977:235). 
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. 3.3.4 - Consequências do uso da água oxigenada 
no leitecm 

A adição de conservadores ao leite, como se 
pratica na Itália onde se permite o uso da água oxigenada 
na matéria-prima que se destina à fabricação de queijos, 
além de muitas outras implicações ligadas à saúde pública, 
temos a indicar os seguintes comprometimentos em 
qualidade de leite e de lácteos derivados: 

(i) oxidação e/ou alterações do colesterol presente 
em células, membranas celulares e nos lípedes do leite; 

(ü) inativação e10u redução de vitaminas do leite; 
com referência especial ao sistema do ácido fólico/folínico; 

(üi) autoxidação de lípides e alterações nas 
características sensoriais normais ao leite; 

(iv) ativação precoce da lípase natural do leite; 

(v) seletividade de flora patogênica, com especial 
referência às bactérias produtoras de catalase: 

1 - Brucella spp. 1,3% H202 
2 - Listeria spp. 0,5% H2 02 
3 - Coxiella spp. 0,5% H2 02 
4 - B. stearothermophilus ssp. calidolactis 

05%H202 

(vi) redução da atividade da peroxidase nativa do 
leite após o processo de beneficiamento se faz sentir quando 
se expressa em UA.; possibilidade de descarte, ou 
desclassificação para um leite "uni" pasteurizado normal, 
seja por negatividade à peroxidase ou por alterações do 
potencial de óxido-redução de componentes do leite; 
mudanças de ordens nos parânletros exibidos por cinéticas 
de reações enzimáticas, incluindo a própria peroxidase 
natural do leite. 

(vii) ativação intensa das xantinas o xidases, 
implicando em um aumento significativo do teor de ácido 
úrico no leite (2 mgllOO ml. ) 5mgl100mI); 

(vüi) indução da negligência com os aspectos 
higiênicos importantes nas práticas profissionais de 
produção, transformação e comercialização do leite; 
aceleração da velocidade de autólise diri�da ao conteúdo 
somático nOrnlal do leite « 1 00.000 cs/cm ); este conteúdo 
somático desempenha um importante papel imuno
transferidor para os objetivos nutricionais animais e 
humanos (Strauss et alii., 1992). 

3.2 - Resíduos de antibióticos e quimioterápicos 
no leite cru. 

A presença de antibióticos no leite cru é de grande 
importância, principalmente no Brasil cuja administração 
ao rebanho leiteiro carece de controle. Um outro aspecto 
que agrava a ocorrência dos resíduos de quimioterápicos é 
a inexistência de esquemas sérios de pagamento de leite 
por qualidade. 

Segundo Teply & Cerminova, citado por TaD1imi 
(1981), as sensibilidades de produtos e processos lácteos 
aos resíduos de antibióticos, são as que foram demonstradas 
na Tabela 1 .  

TABELA 1 - Sensibilidade de algumas culturas frente aos vanos quimioterápicos mais frequentemente 
utilizados e condições de processamentos. (a) 

CulturalProdutolProcessos A B C D E F 
Iogurte (UVml) 0,01 1,00 0,50 0,10 0,10  0,04 
Creme/manteiga (UVml) 0,20 2,50 1,00 0,50 0,05 0,10 
Leite acidófilo (UVml) 0,07 2,50 2,00 0,07 0,50 -
Queijo Emmenthal (UVml) 0,20 2,50 2,00 0,08 0,10  0,03 
Kefir (UVml) 2,50 2,50 3,00 0,50 2,00 -
Culturas láticas - O (UVml) 0,01 2,50 2,00 0,05 0,50 0,12 

Observações: A = Benzilpenicilin.a, B = Estreptomicina, C = Clorofenicol, D = Eritromicina, 
E = Clorotetraciclina, F = Bacitracina, G = Oxitetraciclina, H = Tetraciclina; 

(a) Tamimi & Deeth (1980) cit., Tamime & Robinson (1985) 

G 
0,40 
0,40 
2,50 

-
1,50 
2,00 

inadequadamente adotados (COPAN, 1993). 

H 
1,00 
1,00 
2,00 

-
1,00 

-

Estes e muitos outros resíduos quimioterápicos podem ser controlados empregando-se o método ADM 
(" Antimicrobiál I!iffusion M. ethod), com altíssima 
sensibilidade para a maioria dos antibióticos 

Os limites residuais tolerados para os resíduos de 
antibióticos encontram-se demonstrados na Tabela 2. 
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T ABELA 2 - Limites de sensibilidade detenninativos e tolerâncias para os principais quimioterápicos utilizados 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Quimioterápicos 

Benzilpenicilina, Penicilina G ou 

Penicilina G (P) 

Ampicilina, Ampicilina (P) 

Cloxacilin 

Naticilina 

Tetraciclina-HC1 

Clortetraciclina 

Oxitetraciclina 

Clorarnfenicol 

Dibidrostreptomicina 

Neomicina 

Kanamicina 

Bacitracina 

Eritromicina 

Rifamicina 
I 

Gentamicina 

Cefapirina 

Difenilsulfona 

Sulfametazina, Sulfadimidina 

em vacas lactantes 

Limiares de concentrações detectáveis 
COPAN (Itália) 

0,002 UllmI 

0,002 pg/mI 

0,015 pg/mI 

0,006pglmI 

0,100 1.4 g/rnl 

0,200pglrnl 

0,150pglrnl 

7,000 1.4 glrnl 

4,000pglrnl 

1,000 pglrnl 

9,000 pglrnl 

0,060 UllmI 

1,OOOp.. glrnl 

0,0101.4 glrnl 

0,010 P. glrnl 

0,500 p. glrnl 

Tolerâncias já estabelecidas 

(Tamime & Robinson, 1985) 

(Tamime & Deeth, 1980) 

0,004 UllmI 

0,005 pglmI 

0,035 pglmI 

0,011 pglmI 

0,400 pglrnl 

0,450 pglrnl 

0,500 P. glrnl 

15,000 1.4 glrnl 

13,000 1.4 glrnl 

22,000 1.4 g/rnl 

28,000 1.4 glrnl 

0,140 UI/mI 

2,250 pglrnl 

0,140pglrnl 

0,150 pglrnl 

0,008p. glmI 

0,100 1.4 glrnl 

1,000p. glrnl 

Fontes: Copan, 1973; Laurence (1973:7-1 a 7-54); Tamime & Robinson (1985:281-294). 
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4.0 - Sistema de garantia de qualidade total para 

leite cru. 

A filosofia que se aplica ao controle de qualidade 
total de leite e dos lácteos, ampliando-se a interpretação 

I i 
de dados para atender ã. demanda do Controle Leiteiro 
praticado por produtores rurais, encontra-se demonstrada 
na Figura 4. Observa-se que o sistema proposto tem como 
base a adoção de critérios contábeis justos que, dentro de 
um fluxo rápido de orientação e informação, o processo é 
viabilizado integrando-se as contabilidades de massa, 'custo 
e qualidade. 

O sistema proposto na Figura 4 é capaz de permitir 
um processo de formação de preços em linha de 
informatização neural direta com produtores e 
transformadores. A emissão de laudos técnicos e 
econômicos, assinados por especialistas, é a forma de 
etluência dos serviços prestados pelos laboratórios inter-

• I. profissionais aos produtores e aos pequenos 

• '. 
empreendimentos lácteos. Este esquema representa a única 

i � alternativa capaz de complementar a função social dos 
i ; laboratórios oficiais, que são proibidos de emitir laudos 

técnicos para os fomentos produtivo e industrial. Estas 
conclusões foram documentadas pela I Jornada de 
Laboratórios Interprofissionais de análise de leite (Lacto
Notícias, edt., Revista Espanhola de Lecheria, 1991). 

Para ilustrar como se deve interpretar dados de 
. qualidade de leite e retro alimentar importantes 
informações ao sistema rural, a Figura 4 demonstra o 
esquema sistematizado para operacionalizar qualidade 
total. O controle de qualidade distribui-se ao longo de 
toda a cadeia de processamento e, com base nas análises 
de riscos, de danos e perdas previsíveis (Morgan, 1993), 
atributos de controle que apresentam notáveis 
significâncias são selecionados e feitos conduzir em função 
de uma determinada programação de metas e de objetivos. 
O sistema de qualidade evolui, congruentemente, por 
intermediação de um ciclo fechado de retroalimentações 
de dados, de informações científicas e técnicas capazes 
de aprimorarem o processo, de prêmios por metas 
atingidas e de punições por infrações aos direitos naturais 
inerentes aos atores transacionantes. O uso da água 
oxigenada como conservador de leite, como um crime, 
deve ser punido. A longo prazo, um sistema sério de 
desenvolvimento de qualidade e produtividade de leite 
deve desviar deste caminho. Neste processo, é fundamental 
que haja um tempo reduzido entre uma dada operação 
comercial e a emissão de dados documentais capazes de 
contemplar ou orientar produtores, transformadores ou 
distribuidores ligados à cadeia dos lácteos. 

Livro 

Oueiju� iYinu� 
Origem e Tecnologia 

Estatística do Mercado de Leite e Queijos 

Autores: Luiza Carvalhaes de Alburqueque 
Maria Cristina Drumond e Castro 

A EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais através do "Instituto de Laticínios Cândido }ostes", 
lançou' em julho por ocasião do XIII Congresso Nac�pnal de 
Laticínios um livro sobre 45 variedades de quelJ�s e a 
tecnologia de fabricação, d.os mais �famados qU�IJos do 
mundo: além de um glossano com mais de 100 vanedades 
de queijos e um anexo estatístico sobre o setor . 

Informações 
Como está demonstrado na Tabela 1, os resíduos 

de antibióticos no leite, quando presentes em quantidade 
superiores aos limites de tolerâncias da Tabela 2, inibem 
os processos fennentativos indispensáveis à obtenção de 
produtos de qualidade . . Para que se possa evitar prejuizos 
à saúde do consumidor e aos vários atores da cadeia dos 
lácteos, todo e qualquer vaca lactante em tratamentos 

quimioterápico deverá ter o seu leite separado durante um 
período mínimo de 5 dias, ou mais dias dependendo do 
período de retenção da droga e da dosagem emp�gada pelo 
veterinário. Alguns tratamentos devem ser administradOs 
no período em que a iemea encontra-se seca, visto que 
alguns antibióticos apresentam períodos de retenções 
fisiológicas de até 3 meses. 

Área de Difusão de Tecnologia 
CEPE/ILCT/EPAMIG - Caixa Postal 183 

36045-560 - Juiz de Fora - MG 
Fone: (032) 224-3116 - Fax (032) 224-3113 
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Esquema sistematizado de controle de qualidade total recomendável para 
leite e produtos lácteos: 

(i) leite de conjunto, 

(ii) leite individual. 

r � � RE � � � � � DEFINIR O S  DADO S SO CI A I S  E E CO NOMI CO S  

l' 
l' 
l' 
t 
t 
t 
t 
t 
l' 
t 
l' 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
l' 
t 
l' 
t 
t 

o 

o 

C 
o 

� 
� 

LE VANTA R NO V O S RI SCO S DE DANO S E PERDA S 

� 
� 

IN DI CAR NO VA S  ATI VIDADE S SI GI NIFI CATI VA S  

t 
t 

QUA NTIFI CAR A QUA LIDA DE POR ATIVIDADE S 

t 
R 
I 
T E -E--- o -E- - {EMI TIR LAU DO S} -E-
R 
I 
o 
S 

c 
o 
M 

o 

o 

o 

o 

o 

QUANTIFI CAR CUSTO S AL VO POR ATIVIDADES 

t 
t 

RE DUZIR O S  CUSTO S POR opçÃO QUALI TATIVA 

� 
t 

REDUZIR A S  PERDA S POR opçÃO QUALI TATI VA 

t 
t 

REMUNERA R O S  ATORE S POR QUALIDADE AL VO 
t 
L-?-?-?-?-?-?-7J 

t 
JUSTIÇA CONTÁBIL t l' � 

L -E--E--E-�-E--E-�-E--E-���-E-����������� � 

FIGURA 4 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



2 - CONCLUSÕES 

Os estimadores estatísticos utilizados neste traballlo 
indicaram que o volume de leite cru, vendido diretamente 
ao consumidor, foi de 29,22% do leite nativo-fluido 
transacionado em 1993. Entretanto, apenas uma 
insignificante parcela deste volume foi ingerido cru. 

Embora recentemente tenham sido notificados 
alguns casos isolados de aftosa humana na Bahia, as 
preocupações com a venda direta de leite cru não são 
maiores em função do hábito de fervura do leite, 
amplamente praticado pela população brasileira. Em 
alguns casos, esta fervura é tão prolongada que seria 
recomendável a indicação e difusão pública de métodos 
simplificados para pasteurização de leite a nível doméstico. 
Estes métodos permitem reduzir algumas perdas de certas 
propriedades biológicas do leite, quando este é submetido 
a fervura. 

A reconversão da economia leiteira do Brasil 
cominha para uma rápida tecnificação e uma consequente 
redução de venda tradicional, e direta, de leite cru ao 
consumidor. O leite cru, esterilizado por microfiltração, 
será uma realidade no ano 2.000. A sua intrudução 
permitirá grandes avanços na nutrição humana e 
viabilizará significativos incrementos na produtividade na 
indústria de queijos. Estudos recentes sobre a cinética da 
denaturação da B-Iactoglobulina justificam esta tendência 
de desenvolvimento. 

A reflexão sobre os atuais processos tecnológicos, 
calcados em elevadas tremperaturas para garantir a 
"qualidade" do produto final, permite concluir que haverá 
uma tendência de redução destas temperatutras a partir 
do ano 2.000. Os futuros processos de garantia da 
qualidade de leite serão baseados em métodos fisicos de 
pressão e microfiltração. Neste sentido, é importante que 
a legislação municipal deixe portas abertas para o exercício 
da criatividade dos nossos profissionais da reengenharia. 

O leite certificado, defInido como o leite tipo " A" 
selecionado com base em critérios biológicos específicos 
de higiêne e saúde animal, será introduzido como modelo 
teórico-didático para o deslanche de novas metas de 
qualidade e produtividade de leite. 

O uso de hormônios, como a somatotropina, e de 
conservadores, como HOOH, lactoperoxidades, etc., cada 
vez mais, por serem considerados bioquimicamente 
incontroláveis, serão considerados como crimes contra a 
saúde do consumidor. Cada vez mais, o consumidor estará 
progressivamente informado e conscientizado sobre a 
qualidade intrinseca dos produtos alimentares que irá 
adquirir. A função fundamental de professores e 
pesquisadores é a de informá-lo adequadamente sobre 
todos os aspectos de qualidade nativa dos alimentos. Os 
métodos para quantificação de riscos prováveis à saúde e 
os custos para os danos e perdas, em contra-partida com 
os beneficios auferíveis, já vem sendo empregados 
intensamente como aspectos críticos da metodologia 
decisória. 

O esquema sistematizado do controle de qualidade 
total, em recomendação para difusão entre os atores da 
cadeia dos lácteo, é capaz de reduzir substancialmente os 
riscos danos e perdas. O sistema proposto, como tem por 
base os critérios contábeis justos e a insonomia distributiva 
dos beneficios aos atores envolvidos no processo, apresenta 
uma grande possibilidade de sucesso. 
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RESUMO 

Rosana Cristina Minussi(*) 

Maria Cristina A. V. Mosquim (* *) 

Múcio Mansur Furtado(***)  

o queijo Prato foi elaborado usando-se cultura lática heterofennentativa (tipo "LD") pelo processo tradicional 
(controle), com cultura em meio hidrolisado (C:MH), com cultura com maior número de células viáveis (cultura concentrada) 
e adição de enzimas proteolíticas e lipolíticas ao leite (enzimático). Observou-se uma degradação do ácido cítrico em todos 
os fennentos, com uma aceleração do processo a partir de 9 horas de incubação, quando o pH atingiu aproximadamente 5,4. 
O ácido cítrico foi completamente degradado em todos os queijos após 60 dias de maturação. Entretanto, nos tratamentos de 
cultura concentrada e GMH, a degradação foi muito mais rápida, sendo que com 30 dias já não se detectou ácido cítrico nos 
queijos. 

1 - INTRODUÇÃO 

Na fabricação moderna de queijos, o fermento 
lático é um ingrediente importante e, nas fábricas de queijo 
de países em desenvolvimento, um ingrediente 
indispensável à obtenção de um queijo de boa qualidade e 
padronizado. 

O desenvolvimento de olhaduras é um fenômeno 
típico de muitos queijos, como o Emmenthal e o Gmyere, 
com olhaduras grandes, e outros queijos como o Gouda, 
Dambo e Prato, com olhaduras menores e em número mais 
reduzido. Esta aparência resulta da formação de gás 
carbônico no queijo que depende, por sua vez, da atuação 
de culturas láticas especificadas (FURTADO, 1992). 

Para obter o efeito desejado no queijo, 
microorganismos diferentes são usados conjuntamente e, 
dependendo da mistura, o fermento pode ser 
exclusivamente acidificante ou então acidificante e 
aromatizante. O queijo Prato tradicional, se elaborado com 
técnica similar à dos queijos que lhe deram origem, como 
o Gouda holandês ou o Dambo dinamarquês, deve 
apresentar algumas olhaduras pequenas e regulares. Para 
conseguir essas características, a cultura lática além da 
flora acidificante homofermentadora, largamente 
empregada no mundo todo, composta de Lactococcus 
lactis subsp laçtis e Lactococcus lactis subsp cremoris, 
contém ainda duas bactérias, Lactococcus lactis subsp 
lactis var diacetylactis e Leuconostoc cremoris, que 
fennentam os citratos do leite, gerando uma série de 
compostos de importância relevante no sabor, aroma e 
textura do queijo Prato e similares (FURTADO, 1991). 

(*) Engenheira de Alimentos, M.S. - UFV 
(**) Professora Adjunto do DTA - UFV 
(***) Consultor Técnico da Chr. Hansen Ind. Com. Ltda. 

Este trabalho teve por objetivos: 

- Avaliar o consumo de ácido cítrico pela cultura lática. 

- Verificar a degradação do ácido cítrico durante a 
maturação do queijo Prato e sua influência na textura do 
queijo. 

- Verificar o efeito de processos de maturação acelerada na 
degradação do ácido cítrico nos queijos. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado nos laboratórios e 
na Usina-Piloto de Laticínios, do Departamento de 
Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de 
Viçosa - MG. 

2.1 - Fabricação do Queijo Prato 

Cada partida de Queijo Prato foi elaborada a partir 
de 100 litros de leite pasteurizado, inoculado com 1 ,5% 
de fermento lático mesofilico (tipo "LD"), segundo técnica 
descrita por FURTADO (1990). Foram executadas 3 
fabricações (repetições) do queijo Prato. Os queijos foram 
maturados por 60 dias a iO-12° C, em embalagem plástica 
impermeável. 
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2.2 - Cultura Lática 

Foi usada uma cultura lática mesofilica, tipo "LD" 
(CH-N-Ol) da ehr. Hansen's Laboratorium, Dinamarca, 
contendo Lactococcus lactis subsp lactis (1 -5%),  
Lactococcus lactis subsp cremoris (5-30%), Lactococcus 

lactis subsp lactis var diacetylactis (5-20%) e 
Leuconostoc cremoris (60-85%) , caracterizada por 
produção de C02 e aroma (diacetil) além da formação de 
ácido lático durante a fermentação. A cultura foi mantida 
em laboratório pelo método usual de propagação. 

2.3 - Tratamentos Aplicados 

2.3.1 - Cultura Concentrada 

Neste tratamento estudou-se e adaptou-se o 
método descrito por LIMSOWTIN et aI. (1980), no qual 
o fennento já coagulado foi neutralizado até pH 7,0 com 
hidróxido de sódio 10N e novamente incubado por mais 2 
horas, resultando na duplicação do número de células 
viáveis. 

2.3.2 - Cultura em Meio Hidrolizado (CMH) 

Neste processo, descrito por LAW (1985) e 
DILANJAN (1976), as proteínas do fennento sofrem uma 
digestão parcial, conferindo maior atividade à cultura. O 
fennento foi preparado a partir de um inóculo do cultivo 
bacteriano e adicionado de uma determinada qu'antidade 
de coalho, sendo então incubado e adicionado de 1 % ao 
leite de fabricação do queijo. 

+ 

2.3. 3 -Cultura Tradicional + Enzimas 
Éxó genas 

Além do fermento tradicional, uma mistura 
de enzimas proteolíticas e lipolíticas (Flavor Age Cp, Chr. 
Hansen's Laboratorium, Dinamarca) foram adicionadas ao 
leite 10-15 minutos antes da adição do coalho. 

2.4 - Acompanhamento Físico-Químico e 

Microbioló gico 

2.4.1 - Cultm-a Lática 

- A concentraçãocelular da cultura lática foi 
detenninada pelo método clássico de diluição e contagem por 
plaqueamento em Agar Padrão; 

- Aatividade do fermento foi detenninada pelos 
métodos descritos por FURTADO (1991); 

- A determinação de ácido cítrico no fennento 
e sua decomposição pela flora aromática presente, foi feita pelo 
método da IOF (1980). 

2.4.2 - Queijos 

Os queijos foram analisados com 2 dias de 
maturação, quanto: 

- Teor de Umidade, Gordura, S al, pH 
(KOSIKOWSKI, 1977); 

- Teor de Acido Cítrico (IOF, 1980); 
- Atividade de Água (MARCOS et al., 198 1). 
A cada 15 dias durante o período de maturação 

(60 dias1 quanto: 
- Teor de Acido Cítrico (IDF, 1980); 
- pH (KOSIKOWSKI, 1977). 

2.5 - Análise Sensorial 

Os queijos foram analisados a cada 15 dias durante 
os 60 dias de maturação, por um. painel de provadores 
treinados, para avaliação do atributo de textura (formação 
de olhaduras), utilizando-se uma escala não-estruturada, 
semelhante à utilizada no método de Análise Descritiva 
Quantitativa (STONE et aI., 1974). 

3 - Resultados e Discussão 

3.1 - Cultura Lática 

Pelos resultados obtidos, observou-se que a cultura 
teve um crescimento nonnal em todos os métodos usados. 
De acordo com os resultados obtidos nas curvas de 
crescimento, o fennento do tratamento · de cultura 
concentrada ultrapassou 1 biÍhão de unidades formadoras 
de colônias (1, 13 * 109 ufc/ml), sendo acentuadamente mais 
elevado que o atingido pela cultura tradicional (5,43*108 
ufc/rl1J.) e pelo fermento CMH' (6,98*108 ufc/ml). 

A Figura 1 apresenta os resultados médios obtidos 
coru as culturas láticas, quanto ao consumo de ácido cítrico. 
Pode-se observar um decréscimo na quantidade de ácido 
cítrico presente no meio de cultura, em função do aumento 
do tempo de incubação, demonstrando que o ácido cítrico 
pode estar sendo metabolizado, com formação de outros 
compostos como, por exemplo, diacetil. Os resultados 
obtidos indicam uma aceleração na degradação do ácido 
cítrico à partir de 9 horas de incubação da cultura, quando 
o pH do meio se aproxima do pH ótimo para a atuação das 
enzimas. 

3.2 .: Queijos 

Verificou-se · que, no período de 6 0  dias de 
maturação, houve uma evolução normal do pH dos queijos 
elaborados por todos os processos pesquisados. O Quadro 
1 apresenta os teores de ácido cítrico nos queijos durante a 
maturação. Os resultados obtidos indicam redução do 
ácido cítrico com o tempo de maturação, devido à sua 
degradação pela flora aromática presente nos queijos. 
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QUADRO 1 - Degradação do ácido cítrico durante a maturação do queijo Prato: 

PERÍODO 
TEOR DE ÁCIDO CÍTRICO (mglkg) 

DE CURA 
(dias) 

CULTURA CONTROLE ENZIMÁTICO CMH 
CONCENTRADA 

2 1 163,40 1078,88 

15 107,41 87,24 

30 30,45 14,67 

45 6,78 O 
60 O O 

A concentração de ácido cítrico nos queijos, após 

48 horas de fabricação, variou de 0, 10  a 0, 1 5% 

coadunando com os resultados encontrados por ARDO e 

PETIERSSON (1988) para queijo Svecia (0,11  - 0,15%) 

após 24 horas de fabricação. Os resultados indicam uma 
rápida degradação do ácido cítrico no periodo de 2 a 15 

dias de maturação em todos os tratamentos, sendo que nos 

tratamentos de cultura concentrada e CMH não foi 

detectado ácido cítrico à partir de 30 dias de fabricação. 

Tal fato pode ser explicado pelo maior número de células 

no fermento neStes tratamentos, em relação'ao controle. 

No tratamento enzimático, a ausência de ácido cítrico foi 

observada somente após 45 dias de fabricação e no controle 

após 60 dias. 

Os dados apresentados no Quadro 1 têm grande 

importância prática, pois a degradação acelerada do ácido 

cítrico pode, em princípio, levar à fonnação precoce de 

olha duras no queijo. Quando o fenômeno não é 

devidamente controlado (temperatura inicial de maturação 

mais baixa), a textura do queijo pode ser prejudicada. 
Conduziu-se a análise sensorial dos queijos com 15, 

30, 45 e 60 dias de maturação com relação à textura dos 
queijos, obtendo-se os resultados ilustrados na Figura 2. 

Foram atribuídos pontos na faixa de 12,6 - 13,4 
(escala de 15 pontos), não tendo sidó encontrada diferença 
estatiscamente significativa entre os tratamentos (P>0,05), 
tendo ocorrido um efeito significativo dos valores de acordo 
com o tempo de maturação (P<0,05). Os resultados obtidos 

1042,59 1041,07 

8,36 13,06 

O O 
O O 
O O 

indicam que os fermentos láticos usados permitiram obter 
um queijo Prato com características desejáveis de textura. 
De fato, obteve-se um queijo de massa compacta, porém 
macia, além de apresentarum número regular de olhaduras 
lisas, ovaladas, brilhantes e de diâmetro até 3mm. 

4 - CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos indicam as seguintes 
conclusões: 

- Observou-se uma degradação progressiva do ácido 
cítrico em todos os fermentos, com uma nítida aceleração 
do processo a partir de 9 horas de incubação, quando o pH 
atingiu aproximadamente 5,4. 

- Ocorreu uma neutralização da acidez com 
elevação do pH do queijo Prato obtido em todos os 
tratamentos, durante o periodo de maturação. 

- O ácido cítrico foi completamente degradado em 
todos os queijos após 60 dias de maturação. Entretanto, 
nos tratamentos de cultura concentrada e CMH, a 
degradação foi muito mais rápida, sendo que com 3 1  dias 
já não se detectou ácido cítrico nos queijos. 

- Durante a maturação, a análise sensorial 
que não houve diferença significativa (P>0,05) entre 
tratamentos com relação à textura 
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. AVALIAÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E 
MICROBIOLÓGICOS DO LEITE PASTEURIZADO COMERCIALIZADO NA 

CIDADE DE I,AVRAS NO ANO DE 1994 

. Evaluation of some Physico-Chemical and Microbiological parameters of the pasteurized 
milk commercialized in the city of Lavras in 1994 

Luiz Ronaldo de Abreu (*) 
Eliana Pinheiro de Carvalho (*) 

Ana Claudia Mochel de Souza Netto (**) 
RESUMO 

. 
Este

. 
traba�o teve como ?b�etivo aval�ar alguns parâme!T0s fisico-químicos e microbiológicos de 5 (cinco) marcas de 

leIte pasteunzado tIpO C comercIahzadas na cIdade de Lavras, MG no ano de 1 994. Foram examinadas 75 amostras de leite 
utilizando-se metodologias clássicas para os principais exames de rotina exigidos por lei. Todas as marcas de leite pesquisa� 
apresentaram parâmetros fisico-químicos dentro dos padrões exigidos por lei, considerando que uma delas é comercializada 
como "leite desnatado". Duas marcas ficaram fora dos padrões microbiológicos, sendo que uma apresentou algumas amostras 
com um tempo de redutase muito aquém do mínimo exigido pela legislação. Uma das marcas apresentou 40% de suas 
amos�as c?m fosfatase alcalina .!'ositiva, indicando uma deficiência no processo de pasteurização. Uma grande diferença 
tambem fOI observada com relaçao ao volume de leite nas embalagens. 

1 - INTRODUÇÃO 

Em 23 de novembro de 1989, o governo federal 
promulgou a lei número 7.889 que dispõe sobre a inspeção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, 
revogando a lei número 5 .760, de 03 de dezembro de 1971. 
Essa nova lei passou a dar competência a Estados e 
Municípios para executar trabalhos que eram de 
exclusividade do Governo Federal. Ficou então a cargo 
da Prefeitura, a fiscalização de produtos que não 
ultrapassem as fronteiras de seu município. Com esSa nova 
lei, muitas indústrias passaram a ter no leite pasteurizado 
uma nova alternativa para geração de receita, visto que a 
grande maioria das prefeituras ainda não teve tempo 
suficiente para se equipar e fazer um serviço de inspeção 
adequado, deixando essas indústrias livres de fIScalização. 

Sem a necessária fiscalização, muitas indústrias 
optaram pela improvisação e começaranl a lançar no 
mercado, leite "pasteurizado"sem as devidas precauções 
e recomendações técnicas, muitas vezes substituindo o 
apropriado sistema de pasteurização por placas (HTST), 
por outros menos recomendados e sem um controle 
adequado dos sistemas de pasteurização, principalmente 
no tocante ao binômio tempoltemperatura. Junta-se a isso, 
o fato de que o empacotamento do leite na maioria dessas 
"indústrias" é feito de forma totalmente rudimentar, o que 
acarreta um alto índice de contaminação pós-pasteurização 
do leite. Em muitos casos, o leite é empacotado crú e os 

saquinhos colocados em um tanque com água quente, o 
que torna extremanlente dificil o controle da temperatura 
que todo o volume do leite alcança. 

Alguns trabalhos (Furtado et alii, 1992; Furtado et alii, 
1994; Moraes etalii, 1978; Silveira et alii, 1988) têmsido 
conduzidos com leites pasteurizados tipo C 
comercializados em diversas cidades brasileiras, os quais 
confmnam a má qualidade desse produto, alertando para 
a gravidade do problema e apresentando sugestões para a 
sua solução. Segundo Furtado et alii (1994), apesar dessas 
sugestões partirem de especialistas no assunto, as mesmas 
são na maioria das vezes simplesmente ignoradas. 

Com a falta de fiscalização, muitas "indústrias", 
negligenciam as normas técnicas recomendáveis para se 
produzir um leite pasteurizado de boa qualidade, colocando 
às vezes em risco a população consumidora, principalmente 
crianças, que tem no leite uma de suas principais fontes de 
nutrientes. Face ao exposto, esse trabalho teve como 
objetivo, fazer uma avaliação físico-química e 
microbiológica dos leite vendidos na cidade de Lavras, MG 
rotulados como "leite pasteurizado". 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Durante cinco semanas consecutivas, foram efetuadas 
análises fisico-químicas e microbiológicas de cinco leites 
empacotados e distribuídos no comércio de Lavras-MG 
como leite pasteurizado tipo C. 

(*) Professores Adjuntos do Departamento de Ciência dos A1imentosfUFLA 
(**) Estudante do Curso de Mestrado em Ciência dos A1imentos/ UFLA 
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2.1 - Coleta de amostra: 

As amostras foram coletadas em triplicatas, no 
comércio da cidade e devidamente transportadas para os 
locais de análises. As análises físico-químicas e 
microbiológicas foram realizadas no laboratório de 
laticínios e microbiologia, respectivamente, do 
Departamento de Ciência dos Alimentos da Universidade 
Federal de Lavras. 

2.2 - Análises Físico-Químicas: 

As análises fisico-químicas foranl realizadas em 
duplicata, seguindo as seguintes metodologias: 

- A acidez foi deternlinada, titulando-se 10 ml da 
amostra com solução Dornic (NaOH N/9) por viragem do 
indicador fenolftaleína segundo Normas Analíticas do 
Instituto Adolfo Lutz (1986). 

- O teor de gordura foi determinado pelo método 
butirométrico de Gerber, segundo N ornlaS Analíticas do 
Instituto Adolfo Lutz ( 1986). 

- A depressão do ponto de congelamento das 
amostras foi determinada através de um crioscópio 
eletrônico Laktron-3 12-L. 

2.3 - Análises Microbiológicas: 

As análises microbiológicas foram também 
realizadas em duplicatas seguindo as seguintes 
metodologias: 

- O número total de microorganismos foi 
determinado pelo processo de contagem em placas, 
utilizando o meio de cultura Plate Count Agar (PC A, 
Merck), segundo técnica descrita por LANARA (1981). 

- Coliformes totais e fecais foram enumerados de 
acordo com a técnica do número mais provável (NMP), 
usando o meio de cultura Caldo Lauryl Sulfato Triptose, 
Merck; com repicagem em caldo E.C. segundo técnica 
descrita por Marth (1978). 

- A prova de redutase foi conduzida, seguindo a 
metodologia descrita por Larpent & Monique-Larpent 
(1975). 

2.4 - Análises Enzimáticas: 

Com a finalidade de se verificar a eficiência do 
processo de pasteurização, foram efetuadas as provas de 
atividades das enzimas fosfatase alcalina e peroxidase 
segundo as metodologias descritas por LANARA (1981). 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados referentes às análises fisico-químicas são 
apresentados na tabela 1. De uma maneira geral, todas as 
marcas de leite analisadas apresentaram valores de acidez, 
gordura e crioscopia dentro dos padrões exigidos pela 
legislação, com excessão da marca número 4 cujos valores 

médios para gordura ficaranl ligeiramente abaixo de 3,0%. 
A amostra número 5 que teve um valor médio para gordura 
de 0,16%, é comercializada como leite desnatado, ficando, 
conseqüentemente, dentro das especificações apresentadas 
no rótulo. Embora esteja dentro da faixa normal, a amostra 
número 3 apresentou os menores valores de acidez, o que 
poderia levar à suspeita de adição de água, neutralizantes 
ou substâncias inibidoras, entretanto, não se pode afirmar 
que o leite foi fraudado com água, porque o índice 
crioscópico, que é a única referência oficial para a detecção 
dessa fraude se encontra dentro da faixa considerada 
nOrnlal. Como esse índice é facilmente burlado pela adição 
ao leite de várias substâncias regeneradoras da crioscopia 
as quais, juntamente com as substâncias neutralizantes e 
inibidoras não fizeram parte dos objetivos desse trabalho, 
não se pode tirar uma conclusão defuútiva sobre os valores 
de acidez da amostra número 3 .  Trabalhos mais 
abrangentes necessitam ser conduzidos para elucidar esses 
pontos. 

Somente uma marca (amostra número 1) apresentou, 
em todas as amostras coletadas, volume de leite muito 
próximo ou igual a 1000 ml. Provavelmente, o sistema de 
empacotamente desse leite deve ser efetuado em 
empacotadora automática, visto que a variação do volume 
das amostras foi muito pequena e dentro dos limites 
pennitidos. Duas marcas (2 e 3), apresentaram volume 
abaixo de 1000 mI em todas as amostras coletadas, sendo 
que a número 3 foi a que apresentou menores volumes e 
duas tiveram volumes maiores que 1000 mI. O sistema de 
empacotamento desses leites é feito utilizando dosadores e 
seladoras não automáticos (infOrnlação pessoal) o que torna 
dificil a uniformização do volume. Essa desuniformidade 
de volume foi também encontrada em trabalho recente, 
conduzido por Furtado et alii (1994), em amostras de leite 
tipo C, comercializado na cidade de Juiz de Fora, MG. 
Muitas indústrias usam o sistema de pesagem do leite e 
com o uso de valores de densidade calculam o volume de 
leite no saquinho. Sabe-se porém que a gordura tem grande 
influência na densidade do leite e como alguns leites 
analisados apresentaram considerável variação no teor de 
gordura, o uso de uma proveta graduada seria o método 
mais adequado para se verificar a exatidão do volume 
empacotado. 

Na tabela 2 são apresentados os dados referentes às 
análises microbiológicas. Todas as marcas de leite 
analisadas apresentaram número total de microorganismos 
abaixo do limite máximo estabelecido para o leite 
pasteurizado tipo C; 1,5 x 105 (Brasil, 1987), indicando 
que todos os métodos de pasteurização empregados foram 
eficientes para essa fmalidade. Não foi feita nenhuma 
avaliação sobre o número de microorganismos presentes 
no leite antes da pasteurização, mas sabe-se que esse 
número é bastante elevado. Com referência ao grupo 
coliforme, três marcas ficaranl dentro das normas exigidas 
para o leite tipo C, que é de no máxinlo 5 coliformes total! 
mI e ausência em 1 mI para os coliformes fecais (Brasil, 
1987), sendo que duas marcas apresentaram número de 
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colifonnes, totais e fecais, muito acima do limite máximo 
estabelecido pela legislação. No caso da marca número 2, 
onde o le ite pasteurizado apresentou 100% das 
amostras com fosfatase alcalina negativa (tabela 3) e 
conseqüentemente, apropriadamente pasteurizado, 
pode-se suspeitar que aconteceu uma contaminação 
pós-pasteurização, j á que a pasteurização quando bem 
conduzida é sufi ci ente para destruir esses 
microorganismos. Com referência à marca número 3 
que apresentou 40% de suas amostras com fosfatase 
alcalina positiva (tabela 3), pode-se suspeitar de uma 
pasteurização insuficiente para destruir colifonnes, 
bem como de uma contaminação pós-pasteurização, 
uma vez que, mesmo nas amostras com fosfatase 
negativa, o número de colifonnes foi muito alto. Todas 
as amostras analisadas apresentaram pesquisa da 
enzima peroxidase positiva, indicando que não houve 
aquecimento do leite acima da temperatura nonnal de 
pasteurização. 

Com relação à prova de redutase (tabela 3), três 
marcas apresentaram tempo de descoloração dentro das 
normas legais, que estabelece tempo mínimo de 
descoloração do azul de metileno em 2,5 horas (Brasil, 
1987). As duas marcas que apresentaram tempo de 
descoloração abaixo das nonnas, foram exatamente as 
mesmas que apresentaram número de coliformes muito 
elevado. Segundo Alais ( 1991), dentre as bactérias, 
os coliformes são os que mais influenciam no potencial 
de oxi-redução do leite e, conseqüentemente, na prova 
de redutase,  o que foi confirmado pelos dados 

encontrados nesse trabalho. 
Trabalhos mais abrangentes devem ser conduzidos, 

envolvendo um relato sobre o sistema de pasteurização e 
empacotamento, neutralizantes, substâncias inibidoras, etc., 
para que possamos avaliar mais detalhadamente a qualidade 
do leite pasteurizado distribuído em Lavras, MO. Do mesmo 
modo, infonnações ténicas devem ser colocadas à disposição 
das indústrias para que as mesmas melhorem a qualidade 
do leite distribuído à população. Essas infonnações devem 
também ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal 
de Lavras, para que a mesma crie mecanismos de 
fiscalização eficiente e tecnicamente corretos. 

4 - SUMMARY 

The purpose of this work was to evaluate some Physico
Chemical and Microbiological qualities of 5 pasteurized 
milk type C commercialized in the city of Lavras, MO, 
during the year of 1994. Seventy five samples were analyzed 
by traditional methods for the major routine tests required 
by law. AlI samples analyzed showed Physico-Chemical 
parameters in accordance with the legislation, considering 
that one ofthem is labeled as "skim milk". Two brands did 
not achieve the microbiological pattern, and one had some 
samples with reducing time of methylene blue far shorter 
than that required by legislation. One ofthe brands presented 
40% of samples with positive alkaline phosphatase, 
indicating a deficient pasteurization processo A large 
difference was also observed in the volume of milk in each 
container. 
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Tabela 2. Resultados de algumas análises microbiológicas de leite pasteurizado, comercializado em Lavras, MG, em 1994. 

Parâmetros 

Volume Coliformes Totais Gordura 
(ml) (NMP/ml) (%) 

l\'Iarca 
Mínimo Médio Máximo Valores Médios Valores Médios 

) 

1 0,9 1,2 1 ,5 < 0,3 ND 

2 1,1 2 ,9 3,8 92,8 72,3 

3 2 ,7 6,3 11,0 107,6 98,4 

4 0,47 3,8 13,0 ND* ND 

5 0,42 1,2 3,0 ND ND 

* ND. Não detectado 

Tabela 3. Análises enzimáticas e de redutase, de leite pasteurizado, comercializado em Lavras, MG, em 1994. 
Valores expressos em porcentagem de amostras. 

Parâmetros 

Redutase Fosfatase Alcalina Peroxidase 

Marca 
< 2 * 2 a 3  > 3  Negativa Positiva Negativa Positiva 

1 O O 100 100 O O 100 

2 60 40 O 100 O O 100 
-

3 40 40 20 60 40 O 100 

4 O O 100 100 O O 100 

5 O O 100 100 O O 100 

* Número de horas para descolorir o Azul de Metileno 
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA A ACELERAÇÃO D� MATURAÇÃO DO 
QUEIJO PRATO 

Rosana Cristina Minussi (*) 
Múcio Mansur Furtado (**) 

Maria Cristina A V. Mosquim (***) 
RESUMO 

Neste trabalho estudou-se a aplicação de três métodos de aceleração de maturação na fabricação de queijo tipo Prato. 
O queijo Prato foi elaborado usando-se cultura lática heterofermentativa (tipo LD) pelo processo tradicional e por três tratamentos 
experimentais: fermento com maior número de células viáveis (cultura concentrada), cultura em meio hidrolisado (CMH) e 
cultura tradicional + enzimas exógenas (enzimático). Durante a cura do queijo, os índices mais elevados de extensão da 
maturação (% NSINT) foram obtidos pelos tratamentos CMH e enzimático. Com relação ao índice de profundidade da 
maturação (% NNPINT), o melhor resultado foi obtido com o tratamento Clv1H, que com 45 dias de maturação apresentou 
resultado similar ao do controle com 60 dias de cura, o que representa uma redução de 25% no período de maturação dos 
queijos. A análise sensorial dos queijos indicou que não houve, durante a maturação, diferença significativa (P>0,05) entre os 
tratamentos com relação à cor, textura, consistência, sabor e aceitação dos queijos após 45 dias de maturação. Entretanto, foi 
observado gosto amrugo em todos os queijos após 60 dias de maturação, sendo a aceitação do CMH significativamente 
inferior (P<0,05) a dos outros tratamentos. Os resultados permitem inferir que o tratamento CMH foi provavelmente mais 
indicado para acelerar a maturaçào do queijo Prato até 45 dias de cura e que, o prolongamento do processo parece implicar na 
formação de sabor indesejável ao produto. 

1 - INTRODUÇÃO 

De acordo com dados da ABIQ - Associação Brasileira 
das Indústrias de Queijo, do total de queijos produzidos 
no Brasil, 26% referem-se ao queijo Prato e suas variedades 
(Lanche, Cobocó, Gouda, Estepe, Edam, Esférico, Bola, 
etc). Tradicionalmente, o queijo Prato deve ser curado por, 
pelo menos, 60 dias para atingir suas melhores 
características de sabor, aroma, textura e consistência. São 
raras, entretanto, as indústrias que submetem o produto a 
tal tratamentó. Muitas não o fazem por não disporem de 
estruturas físicas para tal (câmaras frias) e outras por não 
disporem de condições econômicas (pequeno capital). Tem
se também o problema da sazonalidade, ou seja, nos meses 
de inverno, quando ocorre uma acentuada queda na 
produção do leite, sob demanda do mercado, é muito 
comum que o queijo sej a  comercializado com apena,s 
alguns dias de maturação. Assim, freqüentemente encolltra
se no mercado queijos de maturação incipiente e fora de 
suas características típicas. 

Por meio de recursos modernos da biotecnologia, 
diversos países vem executando trabalhos com o objetivo 
de encurtar o período de maturação dos queijos, sem 
maiores alterações de suas características tradicionais. Tais 
procedimentos objetivam, principalmente, a diminuição do 
custo de produção, visto que o armazenamento adequado 
de queijos tem um custo considerável. Um dos métodos 

(*) Engenheira de Alimentos, M.S. - UFY. 
(**) Consultor Técnico da Chr. Hansen Ind. Com. Ltda. 
(***) Professora Adjunto do DTA - UFV 

empregados é a adição de enzimas proteolíticas ou 
lipolíticas. Proteinases de .4spergillus ou de B. subtilis, 
por exemplo, produzidas em grandes laboratórios, têm sido 
testadas em queijos como o Cheddar, Saint-Paulin e Gouda, 
com resultados variados (!DF, 1983). Uma grande atenção 
tem sido dedicada a estudos do uso de fermentos 
modificados com o fim de acelerar a cura dos queijos. Por 
"modificados" entende-se uma série de processos e métodos 
a que se submete o fennento usado tradicionalmente na 
fabricação de queijos. Amanipulação de fermentos a nível 
prático, em laboratórios, parece ser o meio mais eficaz e 
econômico de se acelerar a maturação de queijos e tem 
sido recomendada por diversos autores, conforme revisão 
da Federação Internacional de Laticínios (!DF, 1 983) e de 
outros autores (LAW, 1980; 1985). 

O presente trabalho teve os seguintes objetivos: 
- Estudar e desenvolver métodos que permitam 

aumentar a concentração celular ou disponibilidade de 
enzimas proteolíticas no fennento lático; 

- Avaliar o emprego deste fennento lático como meio 
de acelerar a maturação do queijo Prato; 

- Avaliar os efeitos de uma eventual aceleração do 
processo de maturação do queijo Prato nas características 
sensoriais do produto e na sua aceitação pelo consumidor; 

- Propiciar aos laticínios do país uma metodologia que 
permita redução nos custos de fabricação, diminuindo o 
tempo de maturação do queijo. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Fabricação do Queijo Prato: 

Cada partida de queijo Prato foi elaborada a partir 
de 100 I de leite pasteurizado, inoculado com I,S% de 
fermento lático mesofilico (tipo LD) segundo técnica 
descrita por FURTADO (1990). Para cada um dos 3 

processos estudados, e o controle, foram executadas 3 

fabricações (repetições) do queijo Prato. Os queijos foram 
maturados por 60 dias a 1 0-12OC, em embalagem plástica 
impermeável. 

2.2 - Cultura Lática 

F oi usada uma cultura lática mesomica, tipo 
"LO", caracterizada por produção de C02 e aroma 
(diacetil) além da formação de ácido lático dur:ante a 
fermentação. A cultura foi mantida pelo método usual 
de propagação. 

2.3 - Tratamentos Aplicados: 

2.3. 1 - Cultura Concentrada: neste tratamento 
estudou-se e adaptou-se o método descrito por 
LIMSOWTIN et aI. (1980), no qual o fermento já 
coagulado foi neutralizado até pH 7,0 com hidróxido de 
sódio 10N e novamente incubado por mais 2 horas, 
resultando na duplicação do número de células viáveis: 

2.3.2 - Cultura em Meio Hidrolisado (CMH): 
neste processo, descrito por LAW (1985) e DILANJAN 
(1 976), as proteínas do fermento sofrem uma digestão 
parcial, conferindo maior atividade à cultura. O fermento 
foi preparado a partir de um inóculo do cultivo bacteriano 
e adicionado de uma determinada quantidade de coalho, 
sendo então incubado e adicionado de 1% ao leite de 
fabricação do queijo. 

2.3.3 - Cultura Tradicional + Enzimas Exógenas: 
além do fermento tradicional, uma mistura de enzimas 
proteolíticas e lipoliticas (Flavor Age Cp, Chr. Hansen's 
Laboratorium, Dinamarca) foram adicionadas ao leite 10-
15 minutos antes da adição do coalho. 

2.4 - Análises Físico-Qnímicas dos Queijos: 

Os queijos foram analisados com 2 dias de 
maturação, quanto a: 

- Teor de Umidade, Gordura, Sal, pH 
(KOSIKOWSKI, 1977); 

- Atividade de Água (MARCOS et aI., 1 981); 
- Teor de Nitrogênio Total (NT), Nitrogênio 

Solúvel (NS), Nitrogênio Não Proteico (NNP) (GRIPON 
et aI., 1975). 

A cada 15 dias dmame o período de maturação 
(60 dias), qwmto a: 

-Índice de Extemão da Maturação (relação NSI 

-Índice de Profimdidade da Maturação (relação 
NNPINT); 

- pU-

Os queijos foram analisados a cada 15 dias 
durante os 60 dias de maturação, por um painel de 
provadorestreinados, para avaliação dos atributos de cor, 

textura, consistência e sabor, utilizando-se uma escala 
não-estruturada, semelbante à utilizada no método de 
Análise Descritiva Quantitativa (STONE et al., 1974). 

Os queijos com 45 e 60 dias foram também submetidos a 
um teste de aceitação, utilizando-se uma Escala Hedônica 
(JONES et ai., 1955). Para este teste foram usados 
provadores não treinados e selecionados ao acaso, 
representando a população de consumidores potenciais 
do produto. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Cultura Lática: 

Pelos resultados obtidos, observou-se que a 
cultura teve um crescimento normal em todos os métodos 
usados. De acordo com os resultados obtidos nas curvas 
de crescimento, o fermento do tratamento de cultura 
concentrada ultrapassou 1 bilhão de unidades formadoras 
de colônias (1,13xl0' ufe/mI), sendo acentuadamente 
mais elevado que o atingido pela cult,ura tradicional 
(5,43xlO' ufc/mI). O fermento do tratamento CMH 
obteve uma contagem celular correspondente a 6,98xl 08 
ufclml, superior à obtida pela cultura tradicional e inferior 
à obtida pela cultura concentrada. Isto comprova que o 
meio de cultura hidrolisado é mais nutritivo do que o do 
controle, uma vez que foi parcialmente hidrolisado pelas 
enzimas do coalho (quimosina e pepsina), resultando em 
um fermento lático ativado (DlLANJAN, 1 976). 

3.2 - Elaboração e Composição dos Queijos: 

O leite destinado à fabricação dos queijos foi. 
padronizado para 3,4% de gordura e apresentou acidez 
entre 1 7  e 1 8  graus Dornic, permanecendo dentro da faixa 
normal para o queijo tipo Prato (FURTADO, 1 983). 

O Quadro 1 apresenta as médias da composição 
dos queijos obtidos. Observa-se que, apesar de serem 
obtidos de diferentes partidas, a composição final dos 
queijos foi bem próxima, demonstrando uniformidade na 
produção e controle de perdas. 
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QUADRO 1 - Composição Média dos Queijos aos Dois Dias de Maturação 

CONTROLE ENZIMÁTICO CULTURA CMH 

Umidade (%) 44,77 

Sal (%) 0,75 

Gordura (%) 28,37 

Ext. Seco (%) 55,27 

.I\w 0,99 

GIES (%) 51,37 

G = Gordura 
ES = Extrato Seco 

3.3 - Composição dos Queijos Durante a Maturação: 

3.3.1 - pH: os dados apresentados na Figura 1 
indicam as modificações do pH durante 60 dias de maturação 
do queijo Prato. O pH inicial foi mais baixo e é uma 
conseqüência do processo de fermentação durante a 
fabricação. Pode-se verificar que, no período de 60 dias de 
maturação, houve uma evolução normal do pH dos queijos, 
elaborados por todos os processos pesquisados. Todas as 
médias dos valores de pH, após 60 dias de maturação, estão 
próximas de 5,6 demonstrando que em todos os tratamentos 
houve uma boa capacidade proteolítica, com liberação de 
compostos aminados, que tendem a neutralizar a acidez 
natural da massa do queijo. 

3.3.2 - Proteólise Durante a Maturação: as 
figuras 2 e 3 indicam os efeitos dos diversos tratamentos 
usados na proteólise dos queijos durante o período de 60 
dias de maturação. 

As curvas representando a evolução do índice de 
extensão (% NS/NT) durante o período de maturação são 
apresentadas na Figura 2. A análise de variância mostrou 
um efeito significativo deste índice com o tempo de 
maturação. De acordo com os resultados obtidos, pode-se 
observar que, durante os primeiros 30 dias de maturação, 
os indices de extensão dos tratamentos experimentais são 
similares ao controle. A partir de 30 dias, nota-se um aumento 
gradual dos valores deste índice nos tratamentos 
experimentais e uma redução na evolução deste índice para 
o controle, resultando em aumentos de 4,05%, 3,52% e 
9,34% em 45 dias e 8,23%, 3,08% e 7,20% em 60 dias, 
respectivamente, para os tratamentos enzimático, cultura 
concentrada e CMH, em relação ao controle. Vários autores 
reportam que a quimosina é a principal responsável na 
produção do nitrogênio solúvel (GRAPPIN et al., 1985; 
WOLFSCHOON-POMBO, 1 983). Portanto, maior 
inclusão de quimosina na massa do queijo no tratamento 
CMH, devido à maior concentração de coalho utilizada, 
poderia ex-plicar a alta concentração de nitrogênio solúvel 
observada neste tratamento. Também nos tratamentos 
enzimátiCO e cultura concentrada observou-se uma 
considerável atividade proteolíÍica, que contribuiu para um 

CONCENTRADA 

43,90 44,30 44,97 

0,68 0,68 0,78 

27,53 27,70 28,37 

56,10 55,70 55,03 

0,99 0,99 0,99 

48,75 49,73 5 1,55 

aumento no índice de extensão, uma vez que o processo, 
não obstante se dever principalmente à ação proteolítica do 
coalho, é também influenciado pela atividade 
endopeptidolítica das enzimas do fermento. A figura 3 
apresenta as curvas resultantes do índice de profundidade 
(% NNPINT) durante a maturação. A análise de variância 
também mostrou um efeito significativo dos valores deste 
índice com o tempo de maturação (P<0,05). Examinando 
estas curvas verifica-se que ocorreu, efetivamente, uma 
aceleração no processo de cura, especialmente após 30 dias 
de maturação. Após o período de 30 dias de cura houve um 
aumento acentuado no índice de profundidade dos 
tratamentos experimentais em relação ao controle, resultando 
em aumentos de 5,250/0, 10,20% e 15,54% em 45 dias e de 
7,080/0, 7,59% e 1 9, 1 1% em 60 dias para os tratamentos 
enzinlático, cultura concentrada e CMH, respectivamente. 

Durante o período de maturação ocorre um aumento 
do pH dos queijos, com o conseqüente aumento da atividade 
das proteases bacterianas e proteases naturais do leite 
(CASTANEDA et aI., 1990; GRAPPIN et aI., 1 985), 
justificando o aumento na diferença entre os índices obtidos 
pelos tratamentos experimentais em relação ao controle, após 
3 0  dias de maturação. Avaliando-se os índices de 
profundidade da maturação com 45 e 60 dias pode-se notar 
que todos os tratamentos experimentais aceleraram o 
processo de maturação, sendo que os tratamentos cultura 
concentrada e CMH obtiveram os melhores resultados. 

O Quadro 2 apresenta a evolução da diferença dos 
valores do índice de profundidade da maturação entre o 
tratamento CMH e o controle. Nota-se que a diferença na 
evolução dos resultados foi aumentando com o tempo de 
maturação. Com 45 dias de maturação, o índice de 
profundidade (1 1,67%) para o tratamento CMH foi 1 5,54% 
maior que para controle (10, 10%), sendo que o Úldice de 
profundidade para o tratamento CMH com 45 dias é muito 
próximo do valor de 1 1,72% para o controle com 60 dias de 
maturação, indicando uma aceleração no processo de 
maturação de aproximadamente 25% ou 1 5  dias. Esta 
aceleração pode ser atribuída ao fato de que o fermento 
CMH é um fermento "ativado", uma vez que possui um 
meio de crescimento mais rico devido à hidrólise parcial 
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que sofrem as proteínas pelas enzimas do coalho (quimosina e que resulta, entre outros produtos, emammoácidos livres em wna 
pep;;ina). Segundo DILANJAN (1976), a quantidade de coalho proporção três ou quatro vezes superior àquela em que se 
que se incorpora ao fennento exerce wna intensa proteó1ise encontram em wn cultivo bacteriano nonnal. 

QUADRO 2: Evolução da Diferença (%) dos Valores do Índice de Profundidade da Maturação entre o Tratamento 
CMH e o controle 

TEMPO (dias) 

2 
15 
30 

45 
60 

3.4 - Análise Sensorial: 

CONTROLE (%) 

2,86 
6,07 
9,17 

10, 10 
1 1,72 

Conduziu-se a análise dos queijos com 1 5, 30, 45 
e 60 dias de maturação, quanto aos atributos de cor, textura, 
consistência e sabor. 

Com relação à coloração dos queijos, foi observada, 
em todos os tratamentos, distribuição homogênea da cor 
amarelo-palha, típica do queijo Prato. 

Com relação àtextura dos queijos, foram atribuídos 
pontos na faixa de 12,6 - 13,4 (escala de 1 5  pontos), não 
tendo sido encontrada diferença estatisticamente significativa 
entre os tratamentos (p>O,05), pela análise de variância. Os 
resultados indicam que os fermentos láticos usados 
permitiram obter um queijo Prato com características 
desejáveis de textura. 

A Figura 4 mostra os resultados obtidos quanto à 
avaliação de consistência dos queijos. Os tratamentos 
obtiveram uma pontuação na faixa de 1 1,5 - 12,9. Pode-se 
notar que, com 15 dias de maturação, os queijos provenientes 
dos tratamentos de cultura concentrada e CMH estavam mais 
macios do que o controle. Essa diferençajáfoi menos intensa 
a partir de 30 dias de maturação. Tal diferença poderia, 
eventualmente, ser explicada pelos fermentos usados, os 
quais tinham um maior número de células além de um deles 
ser um fermento hidrolisado (tratamento CMH), resultando 
eventualmente em maior amolecimento da massa do queijo 
em menos tempo (ambos tratamentos apresentaram índices 
de profundidade da maturação superiores, conforme 
mostrado na Figura 3). Observou-se, pela análise de 
variância, que não houve diferença significativa entre os 
tratamentos ao longo da maturação (p>0,05) e que houve 
efeito significativo deste índice em relação ao tempo de 
maturação (P<0,05). 

A Figura 5 ilustra os resultados relativos à avaliação 
do sabor dos queijos, tendo sido atribuída uma pontuação 
na faixa de 1 1 ,6 - 1 2,6 (escala de 1 5  pontos) para os 
tratamentos usados. Não se verificou diferença significativa 
entre esses resultados (P>0,05), indicando que todos os 
queijos maturaram de maneira adequada. Pode-se observar 
que os queijos obtiveram melhor pontuação com 30  e 45 
dias de maturação, sofrendo uma acentuada queda na 
pontuação com 60 dias. O fenômeno pode ser explicado pelo 

CMH (%) DIFERENÇA (%) 

2,94 2,80 

6,95 14,50 

9,83 7,20 

1 1,67 15,54 

13,96 19, 1 1  

fato d e  que, com 6 0  dias d e  maturação, o s  queijos 
apresentaram gosto amargo. 

A Figura 6 mostra a média dos resultados obtidos 
no Teste de Aceitação com 45 dias de maturação (pontuação 
média de 7,50 numa escala de 9 pontos) e não foi encontrada 
diferença significativa entre os tratamentos (P>0,05). 

A Figura 7 mostra os resultados obtidos no Teste 
de Aceitação dos queijos com 60 dias. A análise de variância 
mostrou que houve diferença significativa entre os 
tratamentos usados (P<0,05). O tratamento CMH foi 
significativamente inferior aos outros tratamentos, pelo teste 
de Duncan, ao nível de 5%de probabilidade. Esses resultados 
enfatizam a necessidade de se controlar o processo de 
coagulação do leite quando o método CMH é usado: já que 
o fermento contém uma quantidade considerável de coalho, 
seria aconselhável sua redução na coagulação do leite 
propriamente dita, para evitar o excesso de proteólise e o 
eventual acúmulo de peptídios amargos. 

4 - CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos indicam as seguintes conclusões: 
- Ocorreu uma neutralização da acidez com elevação do 

pH do queijo Prato obtido em todos os tratamentos, durante 
o período de maturação; 

- Durante a maturação observou-se um aumento 
progressivo do teor de nitrogênio solúvel dos queijos, medido 
pelo índice de extensão da maturação. Ao fInal de 60 dias, 
os tratamentos CMH, cultura concentrada e enzimático 
apresentaram índices de extensão da maturação cerca de 
7,20%, 3,08% e 8,23% superiores àquele obtido pelo 
controle, respectivamente. Conclui-se que as proteases do 
coalho (tratamento CMH) e do "Flavor Age" (tratamento 
enzimático) tiveram papel preponderante no aumento do 
índice de extensão da maturação; 

- Foi observado um aumento de 7,080/0, 7,59% e 19, 1 1% 
no índice de profundidade de maturação nos queijos obtidos 
pelos tratamentos enzimático, cultura concentrada e CMH, 
respectivamente, após 60 dias, em relação ao controle. Por 
meio deste índice verifIcou-se que o tratamento CMH foi o 
que mais acelerou a maturação do queijo : com 45 dias de 
maturação já era similar àquele observado com 60 dias 
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no controle, indicando a possibilidade de redu2;ir em até 25% ou 
15 dias o tempo de maturação do queijo Prato; 

-Durante a maturação, aanálise sensorial indicou que 
não houve diferençasigni:ficativa (P>0,05) entre os tratamentos 
comrelaçãoàcor, textura, consistência e sab01: Entretanto, todos 
os queijos apresentaram gosto amargo com60 dias de maturação. 
Com 45 dias não houve diferença significativa (p>O,05) na 
aceitação dos queijos mas, com 60 dias o tratamento CMH 

pH 
5,6 

apresentou aceitação significativamente (p<O,05) inferior aos 
demais tratamentos; 

- 01tatamento CW:I é indicado como a melhor opção 
para acelerar a maturação do queijo Prato até 45 dias de cura, 
acelerando em até 25% o processo. A partir deste periodo 
complicações eventuais podem ocasionar alterações indesejáveis 
no sabor do queijo. ,'\instes adequados deverão ser feitos na 
coagulação do leite para evitar excesso de coalho residual no 
queijo. 

-e- Controle 
+ Enzimático 
* Cultura cone. 
..... 

CMH 
5,25�----------�-----------+--------�--+-----------� 

2 15 30 45 60 
Período de Cura (Dias) 

Figura 1 :  Valores de pH durante a Maturação dos Queijos 
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Extensão (0/0) 

20 -

16 

12 -
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-e- Contr'ole 
+ Enzimático 

Cultura conc. 

41 ____________ L-________ � ________ ��--------�: 
2 15 30 

Período (Dias) 
Figura 2: Valores do índice de Extensão da Maturação. 
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Profundidade (%) 
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8 -
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-e- Controle 
+ Enzimático 
* Cultura conc. 
-111- CMH 

2
L2----------1L5 ---------3LO--------�4�5--------�60 

Período de Cura (Dias) 
Figura 3 :  Valores do índice de Profundidade da Maturação. 
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Pontos 
1 6- - - - - - - - - - - - - - - -

1 4- - - - - - - - - - - - - - - - -

Controle 
11 Enz imático 

Cu ltura conc. 
CMH 

· 1 2  

1 0  

8 
1 5  30 45 60 

Tempo de Maturação (d ias) 

Figura 4 - Resultados da Avaliação Sensorial para Consistência. 
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1 6  

1 2  

1 0  

8 
1 5  30 45 

Tempo de Matu ração (d ias) 
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11 Enzimático 
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60 

Figura 5 - Resultados da Avaliação Sensorial para Sabor. 
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lfI Controle 
Enzimático 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � O Cultura conc. 
- - - - - - 7 ,6 - 7,42 - - 7,43- -7, 5 1- -1 ......

. _" . _C_M_H ___ 

......II 

4 ..... ' ----

45 d i as de cura 
F igura 6 - Resultados do Teste de Aceitação dos Queijos com 

45 dias de Maturação 
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9 

8 
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Figura 7 - Resultados do Teste de Aceitação dos Queijos com 
60 dias de Maturação 
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ESTUDO DE ALGUNS ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS EM SORVETES NÃO 
PASTEURIZADOS 

Eliana Pinheiro de Carvalho (*) 
Luiz Ronaldo de Abreu (*) 

Maria do Carmo Carvalho (**) 
RESUMO 

Amostra-; de sorvetes de limão, maracujá, abacaxi e ameixa, preparados de maneira não industrial, foram analisadas para 
contagem total de microOlganismos, coliformes totais e fecais e presença de salmonela. As amostras foram estocadas a -18OC 
e analisada-; microbiologicamente no dia da coleta e após 15, 30, 60, 90 e 120 dias de estocagem. Toda-; a-; análises microbiológicas 
foram realizada-; em amostras neutralizada-; e não neutralizadas. A contagem total de mesófilos e psicIÓfilos foi menor nos 
sorvetes de limão, maracujá e abacaxi e maior nos sorvetes de ameixa. ColifOlmes totais e fecais só foram encontrados no sorvete 
de ameixa cuja acidez era mais baixa. Em nenhum dos quatro tipos de sorvetes analisados foi detectado bactéria do gênero 
salmonela. Os resultados revelaram que somente o sO!Vete de ameixa se encontrava fora dos padrões estabelecidos p�lo CNNPA. 
Neste, as análises microbiológicas demonstraram 10° Iml de aeróbios mesófIlos, colifonnes totais em tomo de 10-/ml além da 
presença de Escherichia calí. O tempo de estocagem não apresentou efeito acentuado sobre a flora microbiana existente nos 
sorvetes e a neutralização da-; amostras apresentou, em geral, efeito considerável na recuperação celular. 

1 - �TRODUÇÃO 

o sorvete de fabricação caseira é na grande maioria das 
vezes processado sem qualquer tratamento de cocção ou 
pasteurizado após elaboração da mistura, constituindo 
portanto, veículo de disseminação de· microorganismos 
causadores de toxinfecções (Carvalho et ali� 1982; Falcão 
et alii, 1983; Sandoval et alü, 1969). Face a isto, o controle 
microbiológico de sorvetes é de fundamental importância e 
seu envolvimento na transmissão de doenças tem sido 
demonstrado com freqüência, principalmente naqueles países 
onde é realizado rigoroso controle de alimentos, como 
afirmam Falcão et alii (1983). 

Foster (1957) verificou que a grande maioria das 
transmissões .de toxinfecções relacionadas ao consumo de 
sorvetes, se dão pelo sorvete tipo caseiro e que os ingredientes 
de má qualidade, tratamento inadequado, equipamentos 
sujos e falta de higiene do manipulador, são responsáveis 
pelo alto índice de microorganismos no produto. A grande 
diferença entre o número de microorganismos de sorvetes 
industrializados e sorvetes caseiros foi confirmada por 
Balacescu (1974), ao constatar que aqueles sorvetes de 
fabricação caseira apresentavam grande número de 
coliformes fecais. 

Apesar dos vários trabalhos publicados, (Ahmed & 
Sallam, 1991 ;  EI-Essawy & Riad, 1990; Smeltz & Barnard, 
1992) ainda hoje, sorvetes não têm sido considerados como 
uma séria fonte de infecção bacteriana, por se constituir de 
um alimento congelado. É verdade que sorvetes não 
apresentam grande risco como o leite ou cremes, desde que 
permaneça em estado congelado, pois bactérias patógenas 
não crescem nessas condições. Todavia, o congelamento não 
provoca necessariamente morte detodos os microorganismos 
presentes e muitos sobrevivem em diferentes estados 
fisiológicos (Ray & Speck, 1973). Um gnlnde número de 
células, asquaisnãomorrem, podem eXibir injúria e o número 

(*) Professores do Departamento de Ciência dos AlimentoslUFLA 
(**) Estudante do cursO de Mestrado em Ciência dos AlimentoslUFLA 

de células bacterianas mortas, injuriadas ou intactas no alimento 
congelado é dependente de vários fatores. De acordo com Ray & 
Speck (1973) alguns constituintes do alimento podem awnentar 
ou redu2ir a resistência da célula ao efeito do congelamento como 
por exemplo, a presença de íons, sais inOIgâniCOS, acidez, agentes 
quelantes e certas enzimas que diminuem a resistência da bactéria 
ao processo de congelamento. 

Portanto, tais produtos, supostamente vão possuir uma 

flora microbiana mista, constituída de bactérias viáveis, 
mortas e injuriadas. VISando verificar a existência destas 
células, este trabalho teve como objetivo estudar a influência 
da neutralização das amostras de sorvetes na pesquisa da 
flora existente, bem como, verificar a influência do gnlU de 
acidez do produto sobre esta flora. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de sorvetes de maracujá, limão, abacaxi e 
ameixas, fabricados de maneira artesanaL não pasteurizados, 
sendo todos à base de suco de frutas e água à exceção do 
sorvete de ameixas que continha leite em sua fonnulação, 
foram adquiridos em duas diferentes sorveterias na cidade 
de Lavras, MG e levados ao laboratório de microbiologia 
da UFLA para análises. As amostras foram acondicionadas 
em recipientes plásticos e levadas ao laboratório em caixas 
de isopor, contendo gelo. As amostras usadas para as 
análises microbiológicas no dia da coleta foram 
conservadas à temperatura de 40C até descongelamento 
segundo recomendações de Falcão et alii ( 1983). As 
restantes foram subdivididas assepticamente, em :frascos 
estéreis, devidamente rotulados e estocados em freezer a -
1 soe. As análises foram repetidas a intervalos de 1 5, 30, 
60, 90 e 120 dias de estocagem. 

As análises foram efetuadas em amostras 
neutralizadas e não neutralizadas. Para isto, após fusão, 
media-se o pH das mesmas e procedia-se a neutralização 
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em um dos frascos de cada tipo de sorvete com NaOH 1� 
estéril, segundo S�(1972). 

A contagem de microorganismos mesófilos e 
psicrófilos foi efetuada incorporando-se diluições várias das 
amostras, neutralizadas, a ± 20 ml de Plate Coutn Agar 
fundido e resfriado a 40 - 45OC. Após homogeneização e 
solidificação do ágar, as placas em duplicatas, foram 
incubadas a 3 2°C por 48 horas para contagem de 
microorganismos mesófilos e a 5 - 70C por 5 - 7 dias para 
contagem de microorganismos psicrófilos, segundo técnica 
descrita em Brasil (198 1). 

A estimativa do número de coliformes totais e fecais 
foi efetuada conforme Brasil (198 1), utilizando-se meio de 
pré-enriquecimento Triptic Soy Broth com incubação a 250C 
por 1 - 2 horas para aqueles sorvetes à base de sucos de 
flutas sem leite em sua formulação. 

A detenninação de contallÚnação fecal foi efetuada a 
partir daqueles tubos de caldo EC apresentando tmvação com 
formação de gás, repicados em ágar EMB. A presença de 
Escherichia co/i foi confirmada exallÚnando-se as placas após 
a incubação por 24 horas a 37°C para colônias típicas, as quais 
foram isoladas e testadas bioquimicamente, utilizando-se os 
meios recomendados por Edwards & Enving (1972). 

A pesquisa de Salmonella sp. foi feita tomando-se 25g 
de cada amostra e homogeneizadas com 225ml de caldo Brain 
Heart ht:fusion para pré-enriquecimento segundo Blankenship 
(1981). Após incubação a 37°C/18 horas, foi feita repicagem 
para enriquecimento seletivo, seletivo indicador e meios de 
duagem, conforme técnica descrita em Brasil (1981). 

Provas bioquímicas para confirmação foram 
realizadas em todas as colônias que apresentaram reações 
típicas do gênero quando inoculadas em TSI ágar. Foram 
realizadas as seguintes provas bioquímicas: fermentação da 
glicose, produção de gás, descarboxilação da lisina e da 
omitina, produção de H2S, produção de indol, fermentação 
de adonitol, lactose, arabinose e sorbitol, reação de VP, 
fermentação do dulcitoL produção de fenilalanina, utilização 
de uréia e citrato, conforme Edwards & Erwing (1972). 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Mesófilos e psicrófilos 
Os resultados das contagens totais de 

microorganismos mesófilos e psicrófilos são apresentados 
nas figuras 1 (ABCD) e 2 (ABCD) respectivamente. Em 
geral, o efeito da neutraIlzação não foi considerável, 
observando-se apenas uma pequena diferença no número 
de microorganismos mesófilos nas amostras de sorvetes de 
limão e de maracujá. Nota-se, ao contrário, uma contagem 
de psicrófilos pouco superiornas amostras não neutralizadas. 
Naquelas amostras cujos valores de pH eram mais elevados, 
como sorvetes de abacaxi e ameixa, praticamente não houve 
efeito da neutralização. Resultados semelhantes foram 
obtidos por Przybylski & Witter ( 1979) quando 
neutralizaram o meio ácido de injúria e não obtiveram 
nenhuma recuperação de bactérias ácido-injuriadas; ao 
contrário, verificaram um efeito letal nos microorganismos. 
O efeito do tempo de estocagem a baixa temperatura também 

não foi consideráveL principalmente na contagem total de 
microorganismos mesófilos. Observa-se apenas um ligeiro 
decréscimo na carga microbiana nos primeiros 15  dias, 
pennanecendo quase constante durante todo o tempo de 
estocagem, coincidindo com resultados obtidos por Kramer 
(1977). O valor de destruição é maior no início da estocagem 
e vai dinlinuindo gradativamente a medida que o tempo é 
prolongado. A redução da taxa de morte quando a 
temperatura é diminuída abaixo de seu ponto de 
congelamento tem sido relatada por Kranler (1977). 

Observações feitas por Bomeif & Kietzmatlll (1976), 
em sorvetes estocados a -28°C, - 1 8°C e -8°C, mostranl que 
a temperatura de estocagem não afeta significativamente os 
valores de contagem bacteriana, havendo, no entanto, um 
declínio mais acentuado de microorganismos naqueles 
sorvetes estocados a -8°C do que naqueles estocados a -28°C. 

Na contagem total de microorganismos mesóftlos e 
psicrófilos, pornão ter sido utilizado nenhum meio de recuperação, 
pode-se afinnar que os valores obtidos nestas avaliações são 
referentes à proporção de microOIganismos não injuriados. 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que 
apenas o sorvete de ameixa se encontra fora dos padrões 
estabelecidos para gelados comestíveis pela CNNPA (1978), 

. apresentando contagem total em tomo de 10 6 bactlml. As 
demais amostras apresentaram baixas contagens 
microbianas, estando em acordo com os padrões 
estabelecidos pela legislação brasileira. 

A diferença entre as cargas bacterianas observadas 
naqueles sorvetes a base de suco de frutas cujos valores de 
pH eram mais baixos e naquele a base de leite cujo valor de 
pH era mais alto, era esperado, uma vez que é um fato 
bastante conhecido que o valor de destruição bacteriana é 
maior quanto mais ácido for o produto (Blankenship, 1981; 
Ptzybylski & Witter, 1979). Por outro lado, além dos baixos 
valores de pH, a composição química dos sorvetes de frutas, 
incluindo teores muito baixos de lipídeos e proteínas, não 
favorece a sobrevivência de microorganismos. Assim, 
componentes crioprotetores como aminoácidos, glicerol, 
lactose, sais de caseína e proteínas do soro contidos no leite 
presente no sorvete de ameixa, exerceram, ao lado da baixa 
acidez deste tipo de sorvete, um mecanismo protetor à sua 
flora bacteriana. Este efeito pode ser observado ao se verificar 
que durante todo o tempo de estocagem não houve redução 
na carga microbiatla inicial deste produto. Os resultados 
obtidos concordam com aqueles encontrados por Hunefeld 
& Thofem, citados por Tanuninga et alii ( 1982). Resultados 
similares também foram encontrados por Tamminga et alii 
( 1982), os quais afumam que, além da influência do pH 
geralmente baixo, trola típica influência por componentes 
de "flavor"do sorvete de limão, não pode ser excluída. 

3.2 - CoJifonnes Totais e Feais 

Os resultados obtidos das análises realizadas para 
determinação de bactérias deste grupo, indicam que somente 
o sorvete de ameixa se encontra fora dos padrões 
estabelecidos pelo CNNPA (1978). As demais amostraS 
cujos valores de pH eram iguais elou inferiores a 3,5 não 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, Jan./Fev., nO 29 1 , 50 :(1): 43-49, 1995 Pág. 45 

apresentaram contaminação por colifOlmesmesmo após um 
período de recuperação em TSB. Fournelle & Macy (1942) 
também verificaram uma imbição do número de coliformes 
inoculados artificialmente em sorv�1e8 de sucos cítricos. A 
inibição, conforme os autores, pode ser devido aos baixos 
valores de pH deste tipo de sorvete. Embora não tenham 
sido mencionados os valores de pH, Gibson & Mohan, 
citados por Sandoval et alii (1969), examinando amostras 
de sorvetes de frutas e nozes estocados a -28OC, verificaram 
a ausência de coliformes nos sorvetes de frutas; somente 
duas das trinta atnostras de sorvetes de amêndoas e nozes 
examinadas após estocagem a 50C apresentaram colifonnes. 

É oportuno ressaltar que sorvete de frutas não é 
necessariamente à base de suco de frutas. Aqueles sorvetes 
preparados à base de leite também podem conter frutas em 
suaformulaçào, as quais são adicionadas àmisturajá pronta 
A contagem em excesso de coliformes nos sorvetes de frutas 
pode ser devido à contaminação das frutas por este grupo, 
principalmente aquelas frutas frescas. Obviametne, naqueles 
sorvetes a base de leite, os valOres de pH normalmente são 
mais elevados, além do que, os componentes do leite 
conferem um mecanismo de proteção à bactéria. 

Os resultados obtidos no sorvete de ameixa (Fig. 3) 
demonstram claramente a sobrevivência de bactérias do 
grupo coliformes. Verifica-se que durante o tempo de 
estocagem houve uma ligeira redução do número de 
coliformes totais e de coliformes fecais. Observa-se ainda 
que a neutralização das amostras não levaram ao efeito de 
melhor recuperação, ao contrário, aqui também verifica-se 
um ligeiro efeito letal na neutralização, evidenciado pela 
diferença entre as contagens daquelas amostras não 
neutralizadas e daquelas neutralizadas; resultados similares 
foram encontrados por Przybylski & Witter (1979), já 
mencionados anterionnente. 

Os resultados de coliformes fecais são apresentados 
na Figura 3B. O sorvete de ameixa também estava contaminado 
com microorganismos deste grupo, sendo observadas 
contagens iniciais até de 10.000/mI com redução para 1 .0001 
ml no final do período de estocagem. Dentre os 
microorganismos deste grupo destaca-se a Escherichia coli. 
A presença desta bactéria foi constatada somente no sorvete 
de ameixa e constante durante todo o tempo de estocagem, o 
que indica a alta resistência do microorganismo à baixas 
temperaturas, bem como às péssimas condições sanitárias de 
preparo e o perigo potencial à saúde pública representado por 
este tipo de produto. A presença de Escherichia coli .em 
sorvetes também foi demonstrada por Mello & Ferraz (1943) 
na ordem de 18,51% quando examinaram 111  amostras do 
produto. Já Fomelle & Macy (1942) detectaram este 
microruganismo em 10% das amostras de sorvetes artesanais. 
Estas bactérias foram estudadas por Bomeff & Kitzmann 
(1976) com relação ao seu desenvolvimento a temperaturas 
de -28, -18 e -8°e por 140 dias. Estes autores verificaram que 
os colifonnes podiam desenvolver-se nas temperaturas testadas 
e ainda sobreviverem ao tempo de estocagem e que, os sorvetes 
podem ser considerados fontes constantes destes 
microruganismos, quando a qualidade da matéria prima e os 
aspectos higiênicos do produto não são adequados. 

3.3 - Pesquisa de Sabnonella sp. 

Considerando que muitos são os relatos de surtos 
de gastroellterite ou febre tifõide ou mesmo de casos isolados 
detoxinfecção, relacionados à transmissão de salmonela por 
sorvetes (Bryan et alii, 1992; Tamminga et alii, 1982), 
observações também foram feitas para a presença deste 
patógeno nos sorvetes analisados. As análises realizadas no 
dia da coleta e preparo, sem estocagem das amostras, 
utilizando-se de amostras neutralizadas e não neutralizadas, 
apresentaram resultados negativos para a pesquisa de, 
Salmonella sp. Este núcroorganismo não foi encontrado nem 
mesmo no sorvete de ameixa, cujo valor de pH era mais 
elevado. Falcão et alii (1983), Mello & Ferraz (1943), 
Sandoval et alii ( 1969), além de outros, também não 
verificaram a presença de salmonela nem mesmo naqueles 
sorvetes à base de leite. 

4 - CONCLUSÕES 

Nas condições em que foi conduzido o presente trabalho, 
pode-se concluir que: 

- Sorvetes com elevado grau de acidez apresentaram 
contagem total de mesóftlos e psicróftlosmenor que aqueles 
com menor acidez. 

- Coliformes totais e fecais só foram encontrados no 
sorvete de ameixa que apresentou baixa acidez. 

- A neutralização das amostras não influenciou a 
recuperação das bactérias da flora natural dos sorvetes. 

- De todos os sorvetes analisados, somente o sorvete de 
ameixa se encontrou fora dos padrões estabelecidos pela 
CNNPA, apresentando inclusive Escherichia coli. 

5 - SUMMARY 

Samples oflemon-, passion fruit - pineapple- and plum ice 
creams manufactured in a non-industrial manner, were 
analyzed for total count of microorganisms, total and fecal 
coliforms and presence of saImonella. The sarq>les were 
stored at -18OC and microbiologically analyzed in the same 
day they were collected and also after 15, 30, 60, 90 and 
120 days of storage. AlI the microbiologica1 analysis were 
perfonned with both neutralized and non-neutralized 
samples. The total count of mesophiles and psicrophiles 
was lower in the lemon-, passion fruit-, and pineapple- and 
higher in the plum ice cream. Total andfecal coliforms were 
found only in this latter kind ofice cream, which presented 
lowest acidity. In none of the four kinds of ice creams 
analyzed was detected bacleria belonging to salmonella 
genus. The results showed that on1ythe plum ice cream was 

out ofthe standards established by the C�A In this, �e 
microbiological ana1ysis have shown 10 1m1 of aeroblc 
mesophiles, total coliforms around 105/ml, besides the 
presence of Escherichia coli � The storage time has shown 
negligibleeffectonthe existenceofmicrobialfloraintheice 
creams, andtheneutralization ofthesaml)leshasnotshown, 
in general, prominent effect on the cell recovery. 

l 
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Figura 1 .  Contagem total de microorganismos aeróbios mesófilos em amostras Figura 2. Contagem total de microorganismos psicrófilos em amostras neutralizadas 

neutralizadas e não neutralizadas de sorvetes de l imão, pH 2,5 (A) ; maracujá, pH 2,5 e não neutralizadas de sorvetes de l imão, pH 2,5 (A); maracujá, pH 2,5 (8); abacaxi, 
(8); abacaxi, pH 3,5 (C) e ameixa, pH 5,7 (D) , estocados a -1 8°C. pH 3,5 (C) e ameixa, pH 5,7 (D) , estocados a -1 8°C. 
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Figura 3. Coliformes totais e fecais em amostras neutralizadas e não neutralizadas 
de sorvetes de ameixa , pH 5,7 estocados a -1 8°C . 
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