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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO USO DE CITRATO DE CÁLCIO 
OBTIDO DA CASCA DO OVO COMO SUPLEMENTO ALIMENTAR 

EM IOGURTES ENRIQUECIDOS COM CÁLCIO 

Evalution the viability of use calcium citrate from eggshell as food suplement in 

enriched yogurts with cálcium 

Luana BORONJ 
Christelle BOUARD2 
Virginie GUILLOPE2 

Renata D. de M. C. AMBONP 
Célia M. T. DE CAMPOS4 

Edna R. AMANTE3 

RESUMO 

As indústrias de ovoprodutos geram grande quantidade de cascas como resíduo 
industrial .  A casca do ovo de galinha é uma excelente fonte de cálcio correspondendo à 
95% de carbonato de cálcio. Sais orgânicos de cálcio como o citrato, são muito usados 
nas indústrias de alimentos, além deste possuir maior biodisponibilidade que o carbonato. 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade do uso de citrato de cálcio obtido 
a partir da casca do ovo como sup lemento a l imentar no enriquecimento de iogurte. 
Foram desenvolvidas duas formulações com 25 e 30% de cálcio da Ingestão D iária 
Recomendada (IOR), para que o produto apresentasse níveis superiores do mineral aos 
iogurtes tradicionais. Analisou-se as características de pH, acidez titulável,  composição 
centesimal e propriedades sensoriais (aceitação e testes de diferença do controle). Os 
valores de pH e acidez titulável das amostras de iogurtes enriquecidos foram afetados 
proporcionalmente à adição dos sais de cálcio .  Já os valores dos parâmetros físico
químicos não apresentaram diferença signi ficativa entre si (p<0,05)  em comparação ao 
padrão. O sabor e a textura das formulações em comparação ao padrão não apresentaram 
diferenças significativas (p=0 , 1 763 para o sabor e p=0,5349 para a textura). Os produtos 
com 25 e 30% de cálcio tiveram boa aceitabilidade. A adição do sal de cálcio ao iogurte, 
apesar de provocar al terações no pH e na acidez t itulável não conferiu propriedades 
sensori ais  indesej áveis ao  produto,  não diferindo das características do produto 
tradicional. Desta forma o citrato de cálcio obtido a partir da casca de ovo mostra-se 
viável no uso como suplemento a l imentar para iogurtes podendo contribuir para 
minimizar a carência de cálcio na dieta humana destinado a uma popu lação especial,  
com deficiência na formação de sua matriz óssea. 

Palavras-chave: casca de ovo, iogurte, cálcio. 

1 INTRODUÇÃO 

Para as indústrias de ovoprodutos as cascas 
de ovos são consideradas um resíduo industrial em 
potencial, tomando seu destino final significativo 
quanto às questões de segurança e impacto 
ambiental (MACNEIL, 1 997) .  

O volume de casca gerado é elevado 
considerando-se que um ovo grande pesa em média 
60 g e cerca de 10 % deste peso é constituído por 
casca. A casca do ovo é uma excelente fonte de 
cálcio correspondendo à 95 % de carbonato de 
cálcio (sal ionorgânico) (THAPON e 
BOURGEOIS, 1 994; BROSTOW et 01., 1 999), 

Mestranda em Ciência dos Alimentos, UFSC-SC. Rod. Admar Gonzaga, 1 346-ltacorubi .  CEP 880034001 1 
Florianópolis-SC. CCNUFSC-SC luaboron@yahoo.com.br. 
Alunas de intercambio do INSNFrança 
Prof" da Pós-Graduação CAL/CCNUFSC-SC. 
Prof' do CIF/CCS/UFSC-SC. 
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Suguro ( 1 998)  comenta que as cascas de 
ovos são uma fonte efetiva de cálcio bioativo 
e m  humanos, mamíferos e plantas e o pó da 
casca de ovo tem absorção mais' elevada que o 
cálcio obtido de outras fontes m inerais.  Ele  
a tribui  esse  au mento na absorção devido à 
estrutura porosa da casca do ovo. Outro fator 
positivo é que todo cálcio da casca do ovo passa 
pela corrente sang ü ínea e é, portanto, uma 
forma solúvel. 

Na formação da casca do ovo são 
encontradas proteínas e substâncias nitro
genadas, que atuam como agentes quelantes, 
ligadas a minerais co.mo cálcio, magnésio, zinco, 
potássio e cobre. E provável que uma alta  
concentração desses agentes quelantes per
maneçam na matrix mineral da casca do ovo, 
explicando a sua acentuada biodisponibil idade 
(S ELLERS, 2002).  

Estudos de De Angelis ( 1 989),  Schaafsma 
el aI. (2000) e Daengprok el aI. (2002) apontam 
ser favorável o uso da casca de ovo na nutrição 
humana como um suplemento alimentar devido à 
completa composição mineral. 

A casca de ovo pode ser usada como fonte 
de cálcio na síntese de outros sais de cálcio como 
citrato, fosfato, lactato e gluconato de cálcio 
(ARRUDA, 1 99 5 ;  LABIN-GOLDSCHER e 
EDELSTEIN, 1 996).  

Em geral, os sais orgânicos de cálcio são 
mais biodisponíveis que os inorgânicos. Para a 
escolha dos sais a serem adicionados aos alimentos, 
deve ser considerada sua biodisponibil idade e 
solubilidade (ARRUDA, 1 995). 

Whiting ( 1 994) sugeriu que o aumento da 
ingestão de uma variedade de alimentos contendo 
cálcio pode ser mais segura que a suplementação 
de cálcio por medicamentos. 

Alimentos suplementados com este mineral 
podem ser util izados em dietas especiais por 
pessoas com deficiência na formação de sua matriz 
óssea (osteoporose, osteomalacia,  osteíte), 
raquitismo e outras doenças que afetam princi
palmente idosos e mulheres em fase de menopausa 
(ARRUDA, 1 99 5 ;  BROUNDS e VERMEER, 
2000) .  

Na dieta, o cálcio pode ser obtido de várias 
fontes, sendo os produtos lácteos a fonte mais 
recomendada (FENNEMA, 1 993). Produtos corno 
leite, queijo, sorvetes e iogurtes fornecem urna 
contribuição essencial  de cálcio ao homem. 
Porém, esses produtos quando usados corno única 
fonte de cálcio, devem ser consumidos em u rna 
quantia considerável para se atingir a Ingestão 
D i ária Recomendada (IDR). Para tanto seria 
necessário beber de 1 a 1 ,25 litros de leite por dia 
(SCHAAFSMA, 1 994). 

Poneros e Erdman ( 1 998)  e Arj mandi el  
ai. ( 1 999), constataram que a biodisponibilidade 
de cálcio  para produtos lácteos é considerada 
maior que para produtos não lácteos sendo a 
lactose do leite responsável por promover a 
melhor absorção do cálcio. 

I Leite I 
Pasteurização 

80°C/30 mino 

Resfriamento 

I 

I Leite I 
Pasteurização 

I 80oC/30 mino 

Resfriamento 
Tunick ( 1 9 8 7 )  comenta que devido à 

formação de um complexo lactose-cálcio de baixo 
peso molecular, a lactose exerce um efeito 
favorável na absorção do cálcio, urna vez que é 
capaz de transpor a mucosa intestinal. Com isso 
sais orgânicos de cálcio são os que tem apresentado 
os melhores resultados de biodisponibilidade. 

I 

42-43°C 
I 

Inoculação 

I Adição do 
Citrato de 

Cálcio 

I 42-43°C I 
I 

Inoculação 

J 5% 5% 

Incubação Incubação 

42 ± 1°C 42± 1°C 
pH 4,7-4,8 pH 4,704,8 

Resfriamento Resfriamento 

e adição polpa 
4% 

e adição polpa 
4% 

Amostra padrão Amostra fortificada com cálcio 

Este experimento avalia a viabilidade do 
uso de citrato de cálcio obtido a partir da casca do 
ovo corno suplemento a limentar através do 
enriquecimento de duas formulações de iogurtes 
(25 e 30 % de cálcio), para que o produto 
apresentasse níveis superiores do mineral aos 
encontrados nos iogurtes tradicionais sem que isso 
provocasse alterações nas características 
sensoriais, de pH, acidez titulável e na composição 
centesimal. Convém salientar que a casca do ovo 
foi usada para sintetizar o sal de citrato de cálcio, 
sendo neutralizada com acido citrico, visto que o 
mesmo é mais biodisponível que o carbonato de 
c álcio (NICAR e PAK, 1 9 8 5 ;  HELLER el aI. , 
1 999;  APGAR, 2000). 

Figura 1 - Fluxograma de preparo da amostras de iogurtes (adaptado de PIRKUL, 1 997).  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  Produção de iogurte 

2.2 Produção de citrato de cálcio da 
casca do ovo 

Para a obtenção do citrato de cálcio, as cascas 
de ovos de galinha da espécie Hy-Line, cedidas da 
empresa SOHOVOS Ltda (Sorocaba, SP), ficaram 
imersas em tanques com água destilada para retirada 
dos restos de albúmem (clara); as cascas sujas ou 

Os iogurtes enriquecidos com cálcio e o com depósitos de matéria orgânica foram 
controle foram preparados conforme mostra a rejeitadas. Prosseguiu-se a secagem das mesmas em 
Figura I. O leite pasteurizado foi inoculado com estufa com circulação de ar FABBE, à 260°C por 
5% de cultura stater de iogurte (mescla mista de 60 minutos. As cascas foram moidas (Moinho 
termófilos - EZAL - RHODIA, serie MYE 95). Classificador de Rotor Único - TIPO CP 3 60,  
O leite inoculado foi incubado em estufa a 42 ± NETZSCH) para uniformização do tamanho das 
1 0C.  O processo de fermentação foi considerado partículas (c!> < 3 7  J.lm) e garantia de um fino 
completo quando o pH da mistura atingiu 4,7 a d iâmetro que não conferisse a lterações quanto a 
4 ,8 .  As amostras de iogurte foram resfriadas e granulosidade aos produtos adicionados desse sal. 
adicionadas de 4 % de polpa de morango (MOR _ As porções do pó da casca obtidas ficaram 
PD/FV-C, Borsato Industrial) e, então, conser- submersas na solução de ácido cítrico por' 1 2  horas, 
vadas a 3 °c por dois dias. O citrato de cálcio da sob agitação constante com o auxílio de um 
casca do ovo foi usado na fortificação do iogurte agitador magnético QUIMIS, 800 RPM. Após o 
com cálcio na concentração de O (controle), tratamento com o ácido, seguiram-se as etapas de 
3 88 ,42 mg e 6 1 6,90 mg por litro, o que equivale rinsagem e purificação, onde o sal obtido foi 
a 25 % e 30 % da IDR (Ingestão Diária Recomenda) com álcool etí l ico diversas vezes 
para cálcio (BRASIL, 1 998b). As misturas foram rerlovanclO-se a solução de lavagem até que o pH 
agitadas com agitador magnético até a dispersão sobnmada:nte próximo à neutralidade. Utilizou-
tornar-se completa. Os sais de cálcio foram álcool etílico P.A. para a lavagem devido à 
adicionados ao leite depois da pasteurização, j á  solubilidade do citrato d e  cálcio (0,0065gl 
que a mistura de sais de cálcio não é estável ao de álcool) (WEAST, 1 980). A solução foi 
calor (PIRKUL el ai. , 1 997) .  O processo de IZ7,.".VI�C·,.",·�" a 3000 RPM durante 1 5  minutos, o 
produção de citrato de cálcio da casca do ovo está 

"I=.;j����ôbnmadal�te descartado e o sal obtido. O citrato 
descrito no item 2.2 .  foi seco à 65°C, em estufa com 

de ar FABBE, durante 60 minutos. 

O fluxograma de preparo do citrato de  
cálcio da  casca do ovo está descrito na  Figura 2 .  

Manter a 3°C 

Homogeneização 
Lenta por 1 h. 

Figura 2 - Fluxograma de preparo do citrato de 
cálcio da casca do ovo (NEVES,  
1 9 98) .  

A reação de  sintese do  citrato de  cálcio da  
casca do ovo esta ilustrada na  Equação I :  

Equação 1 
CaC03 + CeH807 + H20-'Ca(CeHe07) + 2H20 + C02 
carbonalo ácido água citrato �I� água gás carbônico 
de cálcio cítrico ---y-

Ca3(CeHs07 )4H20 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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2.3 Análises Químicas 

As análises de acidez titulável, u mi dade, 
sólidos totais, proteína, cinzas e lipídios das 
amostras de iogurte foram determinadas de acordo 
com os Métodos Analíticos Oficiais (AOAC, 1 998). 
O extrato seco total foi determinado pelo método 
gravimétrico. A determinação da acidez, (% de ácido 
lático) foi realizada no final dos processos 
fermentativos, pelo método volumétrico os 
resultados foram expressos em graus Dornic ("D). 
O pH foi medido pelo método eletrométrico, ao 
longo do processo de produção do iogurte e ao 
final dos processos fermenta ti vos, em pHmetro 
QUIMIS modelo Q400A. O conteúdo protéico das 
amostras de iogurte foi calculado multiplicando�se 
o conteúdo de nitrogênio por 6,25.  O conteúdo de 
carboidratos foi calculado por diferença. O 
conteúdo de cálcio das amostras de iogurte foi 
medido por espectrofotometria de absorção 
atômica (Perkin-Elmer, Model A Analyst 300). As 
amostras para a leitura de espectrofotometria de 
absorção atômica foram preparadas por via seca, 
pelo peso das cinzas, método descrito no Manual 
da AOAC (AOAC, 1 998). Todas as amostras foram 
analisadas em triplicata. 

Calculou-se o valor calórico total dos teores 
de proteínas e carboidratos multiplicando-se por 
4,0 ( I g  de proteína ou carboidrato = 4Kcal) e os 
teores de lipídios, por 9,0 ( I g  de lipídios = 9Kcal) 
(PEARSON, 1 999). Os resultados foram expressos 
em Kcal por 1 00 g de amostra, e foram obtidos 
conforme o cálculo ilustrado na Equação 2: 

Equação 2 

E = 4 x Proteínas + 9 x Lípídios + 4 x Glicídios 

2.4 Análise Sensorial 

2.4.1 Teste de Diferença do COl/trole 

Trinta consumidores potenciais de iogurtes 
avaliaram as diferenças quanto a sabor e textura 
entre cada amostra (processada com diferentes 
concentrações do citrato de cálcio) e a amostra 
padrão (sem adição do citrato de cálcio) de acordo 
com o teste de " D i ferença do Controle". As 
amostras de iogurtes foram apresentadas 
codificadas com algarismos de três dígitos e 
servidas à temperatura de refrigeração. Foi 
solicitado aos julgadores a atribuição de notas a 
cada amostra, segundo o grau de diferença global 
em relação ao padrão, em ficha apropriada 
(TEIXEIRA, ef 01. 1 998).  Os resultados foram 
expressos como média da diferença em relação ao 
controle. 

2.4.2 Teste de Aceitação 

Cinqüenta consumidores potenciais de 
iogurtes realizaram análises sensoriais de aceitação 
das amostras de iogurte enriquecidas com citrato 
de cálcio através de escala hedônica de nove 
pontos, ancoradas pelos termos "desgostei 
muitíssimo" e "gostei muitíssimo" (TEIXEIRA, 
ef 01. 1 998). 

2.5 Análise Estatística 

As medidas de acidez t i tulável, pH, 
concentração de cálcio e composição centesimal 
foram analisadas através de análise de variância e 
teste de médias de Tukey, quando houve diferença 
significativa entre as médias. Os dados obtidos no 
teste de diferença do controle e os testes de 
aceitação foram avaliados através de análise de 
variância .  A análise estatística foi realizada 
utilizando o software STATISTICA for Windows 
versão 5 . 1 .  

3 RESULTADOS E DISCUSÃO 

Os valores de pH, acidez (OD), extrato seco 
total e desengordurado e teor de ácido lático dos 
produtos obtidos estão apresentados na Tabela I .  

Conforme pode ser observado na  Tabela I ,  
a adição de 2 5  e 3 0  % de citrato d e  cálcio ao 
iogurte, afetou significativamente a aci dez 
titulável (OD) e o pH dos produtos em relação ao 
padrão sem cálcio. 

Os resultados do pH variaram dentro de uma 
pequena margem, mostrando uma diferença maior 
no pH entre o iogurte padrão e o enriquecido com 
3 0% de citrato de cálcio, enquanto o enriquecido 
com 25% não difere do padrão. 

Uma provável explicação para este fato é 
que o valor mais baixo do pH do iogurte 
enriquecido com 30% de citrato de cálcio tenha 
sido causado por um fenômeno que envolve a 
ligação dos íons de cálcio pelas proteínas do leite 
e a liberação simultânea de prótons para substituir 
os íons de cálcio. Segundo Hansen ef 01. ( 1 995) e 
Fleury ef 01. ( 1 998), o aumento da sensibilidade 
das proteínas do leite ao calor depois da adição de 
cálcio pode ser resultante das ligações de cálcio e 
da diminuição do pH. 

Com relação à acidez (OD) pode-se observar 
pela Tabela I que o citrato de cálcio da casca do 
ovo provocou um aumento significativo na acidez 
titulável dos iogurtes com 25 e 30 % em relação 
ao padrão. Esse efeito pode ser explicado, 
provavelmente, em razão do efeito do íon comum 
do principal ácido presente no produto, o ácido 
lático. Umbelino ef 01. (200 1 )  também obtiveram 
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resultados similares ao enriquecer " iogurtes de 
soja" com variados sais de cálcio. . 

Trabalhos desenvolvidos por Fligner ef ai. 
( 1 998) mostraram que iogurtes enriquecidos com 
sais de cálcio contém mais ácido lático. 

O teor de ácido lá t ico variou propor
cionalmente à adição do sal de cálcio, uma vez 
que esse parâmetro fo i medido em função da  
acidez. Resultados similares foram obtidos por 
PirkuL ef 01. ( 1 997), que desenvolveram um 
iogurte enriquecido com lactato de cálcio e 
gluconato de cálcio e observaram alterações 
símilares na acidez e pH. 

Convém ressaltar que a maioria dos sais de 
cálcio têm baixa solubilidade no leite, que tem um pH 
em torno de 6,8 e cerca de 60 a 70% do cálcio do 
leite está na forma de fosfato de cálcio coloidal 
insolúvel, associado com as micelas de caseína. Os 
materiais de fosfuto de cálcio presentes são altamente 
alcalinos, especialmente quando misturados em água 
(pARK ef 01., 1 988; FOX ef 01., 1 993). 

Os resultados de extrato seco total e 
desengordurado e ácido lático não apresentaram 
diferença significativa entre as amostras com 
adíção de diferentes proporções de citrato de cálcio. 

O valor nutricional analisado em 1 00 g de 
produto obtido correspondeu aos dados apre
sentados na Tabela 2. 

Conforme os resultados observados na 
Tabela 2 os valores de proteínas e lipídios não 
apresentaram diferenças significativas entre as 
amostras padrão e as enriquecidas. Estes dados 
estão de acordo com os obtidos por Fligner ef 01. 
( 1 998 ) .  

Os resultados d a  umidade e glicídios das 
amostras enriquecidas com 2 5  e 30% de citrato 
de cálcio apresentaram diferenças significativas 
em relação à formulação padrão. Uma possível 
explicação para esta diferença, do teor de umidade 
elevado e redução dos níveis de carboidratos 
proporcionalmente a adição de cálcio, pode ser 
devido ao aumento da população bacteriana nos 
primeiros dias de processamento de iogurtes 
fortificados, conforme resultados de Pirkul ef 01. 
( 1 997). A ação dos sais de cálcio sobre o sistema 
aumenta os produtos metabólicos da cultura starter 
e a necessidade energia pelas bactérias. 

Os resultados obtidos da análise de cinzas 
estão de acordo com os resultados da quantificação 
de cálcio no enriquecimento dos iogurtes com 
citrato de cálcio e mostram um aumento de 25,3 1 % 
e 35,48% no conteúdo total de cálcio dos iogurtes 
com 25 e 30%, respectivamente. 

De acordo com os resultados obtidos na 
quantificação final de cálcio e segundo a legislação 
brasileira, os produtos obtidos neste estudo, iogurtes 

Tabela 1 - Média dos valores de extrato seco total, extrato seco desengordurado, pH e acidez em 
amostras de iogurtes enriquecidos com diferentes proporções de citrato de cálcio da casca 
do ovo. 

Determinações 
pH % 

Acidez (OD) 
Extrato Seco Total % (p/v) 

Ex trato Seco 
Desengordurado % (p/v) 

Acido Lático % (p/v) 

Padrão 
4,46 ± 0,02b 
89,73 ± 0,2 1 '  
1 6,50 ± 0,03' 

1 2,86 ± 1 ,48' 

0,20 ± 0,00' 

25 % 
4,28 ± 0,02' 
90,77 ± 0,2 1 b  
1 6,53 ± 0 , 1 4' 

1 3 ,04 ± 0,32' 

0,2 1 ± 0,00' 

Médias com letras iguais na mesma linha não diferem entre si (p<0,05). 

30 % 
4,24 ± 0,0' 

92,80 ± 0,24b 
1 8 ,2 1 ± 0,57' 

1 5 ,58 ± 0,36' 

0,24 ± 0,00' 

Tabela 2 -Média dos valores de umidade, proteínas, lipídios, glicídios e valor calórico, analisado em 100  
g de  produto, em amostras de  iogurtes enriquecidos com diferentes proporções de  citrato de  cálcio da  
casca do  ovo. 

Determinações  
U midade 

Proteínas % (p/v) 
Lipídios % (p/v) 
Glicídios % (p/v) 

Cinzas % 
Ca+2 (mg/L) 

Valor Calórico 

Padrão 
8 1 ,79 ± 0,68' 
3 ,43 ± 0,40' 
2,63 ± 0,32' 
1 1 ,37 ± 0, 1 7' 
0,77 ± 0,05' 

1 6 1 0,60 ± 0 ,96' 

25 % 
83 ,84 ± 0,32b 
3 ,24 ± 0,05' 
2,68 ± 0,30' 
9,3 1 ± 0,58b 
0,93 ± O,O l b  

2 0 1 8 ,32  ± 0,35b 

Médias com letras iguais na mesma linha não diferem entre si (p<0,05). 

30 % 
83,5 0  ± 0,03b 
2,90 ± 0 , 1  P 
2,64 ± 0,08' 
9,8 8 ± 0, l l b  
1 ,07 ± 0,02' 

2 1 82 , 1 5  ± 0,38' 
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com 25 e 30 % de citrato de cálcio, podem ser 
considerados enriquecidos, pois 1 00 mL dos seus 
conteúdos passou a conter mais de 1 20 mg de cálcio, 
valor que representa 1 5 %  da IDR de referência 
para todas as faixas etárias, exceto gestantes e 
lactantes (BRASIL, 1 998a; BRASIL, 1 998b). 

Valores próximos foram encontrados em 
estudos de Umbelino et 01. (200 1 )  quando 
enriqueceram "iogurte de soja" com 600 mg de cálcio 
em diversas formas, sendo o citrato o que melhor 
respondeu na quantificação final do produto. 

Segundo Lab in-Godscher e E delstein 
( 1 996), um grama de citrato de cálcio teorica
mente fornecem 2 1 0  mg de cálcio elementar, ou 
cálcio l ivre, confirmando os resul tados do 
conteúdo de cálcio dos iogurtes enriquecidos com 
os valores teóricos. 

Segundo P irkul ( 1 997) e Fleury et  01. 
C 1 998), 1 00 gramas de iogurte com baixo teor de 
gordura fornecem aproximadamente 1 20 mg de 
cálcio, em comparação a IDR de 800 mg. Então, 
torna-se desejável complementar o conteúdo de 
cálcio natural de iogurtes. Para que uma porção 
desse produto forneça no mínimo 30% de cálcio 
da IDR deve-se fazer a complementação através 
do enriquecimento do iogurte com cálcio. 

Este problema é mais expressivo nos 
iogurtes que contêm até aproximadamente 20% 
de polpa de fruta, pois tais polpas possuem baixo 
conteúdo de cálcio (RODAS et 01. , 200 1 ). 

3. 2 Análise senso rial 

O teste de aceitação avaliou a impressão global 
dos iogurtes enriquecidos com cálcio e o iogurte 
controle. Este teste foi realizado para verificar a 
resposta sensorial dos consumidores potenciais, em 
relação aos diferentes produtos obtidos. 

Na Tabela 3 e Figuras 3 e 4, são apre
sentadas as médias dos atributos avaliados no teste 
de diferença do controle, sabor e textura e teste 
de aceitação para as amostras desenvolvidas. 

Verifica-se pela Tabela 4 que não houveram 
diferenças significativas (p<0 ,05)  entre os 

atributos sabor e textura em iogurtes enriquecidos 
com 25 e 30% de citrato de cálcio da casca do 
ovo quando comparados com o padrão. Pelos 
valores médios apresentados para sabor e textura, 
4, 1 9  e 4,77; 4,03 e 4,48 para os iogurtes com 25 
e 30% respectivamente, os produtos enriquecidos 
correspondem a "l igeiramente melhor que o 
padrão" para ambos os atributos, conforme a 
escala utilizada. 

Quanto ao teste de aceitação, observou-se 
que também não houve diferenças significativas 
entre as amostras dos iogurtes enriquecidos e o 
padrão, apesar da amostra de iogurte enriquecido 
com 25% de citrato de cálcio da casca do ovo 
apresentar as maiores médias, em termos absolutos 
quanto a impressão global. 

Considerando-se uma aceitabilidade mínima 
de 70%, as amostras com 25 e 30% de cálcio tiveram 
boa aceitação, 8 8,33 e 82,55%, respectivamente. 

Os resultados obtidos demonstram que o 
enriquecimento de iogurtes com citrato de cálcio 
da casca do ovo não confere propriedades 
sensonals indesejáveis aos iogurtes, não 
interferindo assim, na aceitação dos mesmos, 
tornando possível a util ização deste sal no 
processo de enriquecimento com cálcio. 

4 CONCLUSÕES 

Baseado nos resultados apresentados pode
se concluir que é viável a adição de citrato de cálcio 
obtido a partir da casca do ovo, apesar de provocar 
alterações no pH e acidez titulável, não conferiu 
propriedades sensoriais indesejáveis ao produto. 
Desta forma pode-se notar a viabilidade do uso do 
citrato de cálcio da casca do ovo como suplemento 
alimentar em iogurtes, contribuindo para minimizar 
a carência desse mineral na dieta humana. 

Os iogurtes constituem-se veículo alimentar 
promissor para o público que necessita desse típo 
especial de alimento. Como o iogurte é isento de 
fatores antinutricionais, pode-se esperar que esses 
produtos também apresentem boa absorção do 
cálcio no organismo. 

Tabela 3 - Análise de variância dos testes de diferença do controle (atributos sabor e textura) e teste de 
aceitação em amostras de iogurte enriquecidos com diferentes proporções de cítrato de 
cálcio da casca do ovo. 

Amostras 

Padrão (0% de citrato de cálcio) 
Iogurte com 25% de citrato de cálcio 
Iogurte com 30% de citrato de cálcio 

Sabor * 
Médias ± DP 
4,54 ± 032" 
4 , 1 9  ± 0,48" 
4,03 ± 0 , 1 3 " 

Textllra * 
Médias ± DP 
4,32 ± 0,6 1 "  
4,77 ± 0,24" 
4,48 ± 0,3 3 "  

N ã o  foram observadas diferenças signifcativas entre todas as amostras. 
* Médias com letras iguais na mesma linha não diferem entre si (p<0,05) 

Aceitação * 
Médias ± DP 
7,49 ± 0,40" 
7,95 ± 0 , 1 2" 
7,43 ± 0,2 1 "  

-
tí 
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ABSTRACT 

Eggshells products industries produce a 
great quantity of eggshells as industrial residue. 
The chicken eggshells powder are an excellent 
calcium source corresponding to 95% of calcium 
carbonate. Organic calcium salts like the citrate, 
are often used in the food industries. Besides that, 
the calcium citrate is more bioavalability that 
the calcium carbonate. The objective of this work 
is, therefore, to evaluate the viability of the use 
of calcium citrate, which was obtained from 
eggshells produced by industries as food 
supplement in the yogurt enrichment. Two 
formulations were developed with 25 and 30% of 
calcium citrate of the Recommended Daily 
Ingestion (IDR).  LeveIs of calcium superior to 
the ones found in the traditional yogurts were 
expected. Characteristics of pH, acidity titulable, 
centesimal composition and sensorial properties 
(acceptance and tests of control difference) were 
analyzed. Values of pH and acidity titulable of 
the samples of enriched yogurts were affected 
proportionally to the addition of calcium salt. 
The values of the physical-chemical parameters, 
one the orher hand, showed no significant 
difference amoung them (p <0,05) in comparison 
with the standard. No significant difference was 
found either in the fla·vor and the texture of the 
formulations regarding the standard (p=0 , 1 76 3  
for flavor and p=0,5349 for texture). The yogurts 
with 25 and 30% of calcium had good acceptability. 
The addition of the calcium salt to the yogurt, 
did not change the sensorial properties, although 
it modified the pH and the acidity titulable, and it 
did not differ from the characteristics of product 
traditional. However, the calcium citrate obtained 
from eggshells becames viable in its use as food 
supplement for yogurts. Moreover, i t  can 
contribute to minimize the lack of calcium in 
diet destined to a specific group of people with 
deficiency i n  the bony formation. 

Key words: egg shell, yogurt, calcium. 
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COR E SÓLIDOS SOLÚVEIS EM DOCE DE LEITE PRODUZIDO EM 
DIFERENTES CONDIÇÕES DE VÁCUO 

CICHOSKl, A.J. *1 
DI L UCCIO, M. * 
STEFFENS, C. * 
BERTOLDI, C. * 

RESUMO 

Doce de leite foi  elaborado em evaporador a vácuo, à temperatura de 5 0± 1 °C, em diferentes velocidades 
de agitação e tempos de vácuo, que variariam de 1 7 0  a 240 rpm e de 1 8  a 6 0  minutos, respectivamente. Estudou
se a influência destes parâmetros na cor e na capacidade de espalhamento em fatias de pão. A cor foi avaliada 
em termos dos paràmetros L* (luminosidade), a cor amarela (b*) e azul (-a*). A luminosidade (L*) e a cor 
amarela (a*) aumentaram com o auinento do tempo de vácuo. Os doces preparados a 1 7 0  rpm por 24 min e 200 
rpm por 39 min foram os que espalharam melhor nas fatias de pão tanto a 5 °  como a 20°C. 

Palavras-chave: doce de leite, cor, espalhamento, fatias, pão. 

l-INTRODUÇÃO 

O produto resultante do cozimento da 
mistura de leite e açúcar, adicionado ou não de 
aromatizantes, até a concentração conveniente 
e caramelização parcial, é o doce de leite 
(DEMIATE et ai. ,  2001 ). 

Este apresenta toloração escura e perda 
no valor nutricional, que estão relacionados com 
a intensidade do tratamento térmico empregado. 
Durante este período desenvolve sabor peculiar, 
devido às várias reações que se sucedem com o 
aumento da acidez, desintegração da caseína e 
decomposição da lactose. O doce de leite 
tradicional apresenta sabor e cor característicos, 
por ser elaborado em tacho sem vácuo, sendo 
submetido à temperatura entre 1 3 00 a 140°C du
rante 60 a 70 minutos. Nessa temperatura e nesse 
tempo, ocorre intensificação da reação de 
Maillard, e conseqüentemente alteração no valor 
nutricional do produto devido à perda de 
nutrientes (SOUSA et ai. , 1 982). 

Trabalhos foram realizados buscando di
minuir o tempo de cozimento, e principalmente a 
intensidade da reação de Maillard, (FEIHRMANN, 
2004; CICHOSKI et ai., 2005), mas ainda faltam 
informações sobre esse tipo de produto. Por esse 

" motivo o objetivo deste trabalho foi determinar a 
cor, sólidos solúveis e o espalhamento do doce de 
léite elaborado em diferentes tempos de vácuo e 

. velocidade de agitação. 

*1
' 

e-mai1 : ajc@uricer.edu.br 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.2. Métodos 

2.2.I. Pré-collcelltração do leite 

Antes da elaboração do doce, o leite com 
1 ,3% de gordura foi pré-concentrado. O volume de 
leite não concentrado empregado em cada 
experimento foi de três litros, nos quais foi 
adicionada a enzima lactase, na proporção de 0,04 g 
por litro de leite, a qual permaneceu ativa durante 
20 horas a 5°C. Posteriormente inativou-se a 
enzima aquecendo-se o leite a 73°CI I 6 segundos. 
Este foi então submetido a uma pré-concentração 
em tacho a vácuo com controle de agitação, 
temperatura e pressão por 20 minutos, em 
velocidade de agitação de 1 70 rpm, temperatura 
de 50 1 °C e pressão de -0,825 kgf/cm2• 

2.2.2. Elaboração do doce de leite 

No estudo da elaboração do doce leite 
empregou-se o um planejamento de experimentos 
22, com três pontos centrais e 4 pontos axiais para 
avaliação dos efeitos de segunda ordem (Tabela I ). 
Como referência, foi utilizada a velocidade de 
agitação de 200 rpm no ponto central, em 
decorrência de não se encontrar na literatura 
indicações sobre este parâmetro, e também porque 
esse fator depende do tipo de equipamento utilizado. 

* Curso de Engenharia de Alimentos, URI - Campus de Erechim - RS. Av. 7 de setembro, 1 62 1 .  Erechim - RS, Cepo 
99700- 000. 
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Em todos os experimentos a temperatura foi fixada 
em 50°C e a pressão de vácuo em -0,825 kgfJcm2• 

Tabela 1 .  Matriz do planej amento de experi
mentos com os valores reais e 
codificados. 

Experimento Tempo, min Rotação, rpm. 
24 (- I)  170  (- 1 )  

2 24 (- I)  23 O ( 1 )  
3 54 ( 1 )  1 7 0  (- 1 )  
4 54 ( 1 )  2 3 0  ( 1 )  
5 1 8  (- 1 .4 1 )  200 (O) 
6 60 ( 1 .4 1 )  200 (O) 
7 39 (O) 1 60 (-1 04 1 )  
8 39 (O) 240 ( 1 .4 1 )  
9 39 (O) 200 (O) 
lO 39 (O) 200 (O) 

o leite pré-concentrado e a calda (sacarose, 
goma arábica e glicose, preparada separadamente) 
foram transferidos ao evaporador. A quantidade 
de calda adicionada foi 20% em relação à massa 
do leite pré-concentrado e foram realizados os 
experimentos util izando as condições apresen
tadas na Tabela I .  

Preparo da calda 

A quantidade de sacarose empregada na 
confecção da calda foi de 20% em relação à massa 
do leite pré-concentrado. Misturou-se goma 
arábica na relação de I g para cada litro de leite 
não concentrado com a sacarose (ambas na forma 
sólida). Adicionou-se então água na quantidade de 
25% em relação à massa da sacarose utilizada. 
Esta mistura foi aquecida até 1 1 0°C e então foram 
adicionados 2% de glicose em relação à quantidade 
de sacarose. Essa calda foi preparada antecipa
damente e armazenada a 1 0°C. 

2.2.3.1. Allálises Físico-QlIíl1l icas 

Sólidos so lúveis (OBrix) 
Os sólidos solúveis foram determinados em 

refratômetro Abbe modelo 2JWV a 20°C . 

Umidade  
A umidade foi determinada conforme 

metodologia descrita pelo IAL ( 1 985) .  

C o r  
A cor d o  doce foi determinada com u m  

colorímetro portátil (Minolta, CR400), com fonte 
de luz D65, na escala L*,a*, b* do sistema CIELab, 
a 25°C. A calibração do aparelho foi realizada 
seguindo as instruções do fabricante. O s  parâ
metros considerados foram a luminosidade (L*), 
que mede a intensidade de  branco e varia de O 

(preto) a 1 00 (branco), a cor amarelo (b*) e verde 
(-a*) . As amostras foram dispostas em placa de 
Petri com 9,5 cm de diâmetro e 1 ,5 cm de altura. 

2.2.3.2. Allálises Estatísticas 

As respostas do planejamento foram 
analisadas com auxílio do software Statistica 6.0, 
módulo Experimental Design, utilizando nível de 
signifiância de 5% (p<0,05). Para a luminosida 
(L *) e para as cores amarela (b*) e verde (-a* 
calculou-se as médias, desvios padrões e o teste de 
Tukey com significância ao nível de 5% (p<0,05) 
utilizando o software Statistica Version 6 . 1 .  

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sólidos solúveis 
Os valores de sólidos solúveis (OBrix), 

umidade e o comportamento dos doces obtidos 
nos dez experimentos ao serem espalhados em 
fatias de pão nas temperaturas de 5° e 20°C , 
encontram-se na Tabela 1 .  

Doces com °Brix entre 6 9,0° e 7 7 , 1 °  
apresentaram boa consistência, permitindo 
distribuição homogênea na fatia de pão. O doce 
com 42,2° Brix foi o que apresentou o menor 
valor de graus Brix, não apresentando bom 
espalhamento, em decorrência de estar muito 
líquido e ser absorvido rapidamente pela fatia de 
pão. Os doces que apresentaram entre 84, I ° e 
87,5° Brix não puderam ser espalhados no pão em 
ambas as temperaturas testadas, devido à alta 
viscosidade apresentada. Enquanto que os doces 
com 78,0° e 8 1 ,0° Brix espalharam-se de maneira 
regular somente a 20°C (Tabela I). 

O doce de lei te pastoso caracteriza-se 
apresentar 7 00Brix (DEMIATE el ai. 200 1 ;  
GARITTA e t  aI., 2004; KONK.EL el aI., 2004). 
Analisando os graus °Brix encontrados nos dez 
experimentos (Tabela 1 ) , observa-se que os 
experimentos 1 ,  9 e 1 0, apresentaram valores de 
graus °Brix próximos ao mencionado na literatura. 

O conteúdo de umidade encontrado nos 
doces de leite nos dez experimentos realizados 
sob vácuo (Tabela 1 ), variou de 6, 1 0% a 50,73 %. 
O valor máximo de umidade estipulado pela 
legislação brasileira é de 30% (BRASIL, 1 997). 
Somente o experimento 5 apresentou valor de 
u midade superior ao estipulado pela legislação 
brasileira, que foi de 50,73%, e o experimento 1 
foi o que apresentou valor mais próximo 
(28,29%). DEMIATE et ai. (200 I) estudaram 
composição química de várias marcas de doce 
leite pastoso produzidos de forma tradicional 
encontraram valores de umidade entre 22 e 32%. 
RIGO et al.(2003) produziram doce de leite 
tacho aberto com adição de amido e encontraram 
valores de umidade que oscilaram entre 20,93 a 
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3 1 ,80%. Os experimentos 1 e 2 apresentaram 
valores de umidade dentro da faixa encontrada 
por DEMIATE el aI. (200 1 )  e RIGO et aI. (2003). 

Os valores de luminosidade (L *) e das cores 
amarela (b*) e verde (-a*) dos doces de leite nos 
dez experimentos encontram-se na Tabela 2 .  

Os experimentos 3 e 6 apresentaram o s  
maiores valores d e  luminosidade (L*) que foram 
80, 1 9  e 86,82, respectivamente não diferindo entre 
si. Enquanto que o menor valor foi encontrado no 
experimento 4 que correspondeu a 67,82 e também 
apresentou o menor valor de °Brix (Tabela 1 ) .  A 
luminosidade (L*) aumenta j untamente com o 
aumento dos °Brix, isto é com a diminuição no 
coóteúdo de umidade no doce (Tabela 1 ). 

Análise estatística 

Os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 foram 
tratados estatisticamente e são discutidos adiante. 
Para a resposta de °Brix pode-se obter um modelo 
codificado em função do tempo de processamento e 
da velocidade de agitação (eq. 1 ) .  O efeito quadrático 
do tempo e o efeito linear da agitação não foram 
estatisticamente significativos (p<0,05) e foram 
adicionados à falta de ajuste. O modelo para o °Brix 
foi validado pela análise de variância, obtendo-se 

um coeficiente de correlação (R) igual a 0,86 e um F 
calculado 2 vezes maior que o tabelado. Assim a 
equação 1 é preditiva do °Brix do doce em função 
dos fatores investigados, consistindo em uma função 
de segunda ordem para a agitação. Este modelo é 
representado na Figura 1 .  A superficie de resposta 
na Figura 1 mostra que o °Brix pode ser aumentado, 
aumentando-se o tempo de processamento e nos 
extremos de agitação. 

oBrix = 68,19+ 19, 78· tempo + 13,24· ( agitação)2 

,� 
" , 
," 
ri' 

Eq. 1 

&"0 
81 toa 
l1li90 
ll!lJeo 
t::El70 
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Figura 1- Superficie de resposta para °Brix. 

Tabela 1 - Sól idos solúveis (OBrix) e o comportamento dos doces de leite elaborados nos dez 
experimentos ao serem espalhados em fatias de pão nas temperaturas de SOC e 20°C. 

2 3 .j 5 6 7 8 9 10 
Tempo de cozimento 
a vácuo (minutos) 24 24 54 54 1 8  60 39 39 39 39 
Rotação (rpm) 1 70 230 1 70 230 200 200 1 60 240 200 200 

soe -H+ +t- Não +t- Não Não Não -H+ -H+ 
Espalhamento* 200e -H+ -H+ Não -H+ Não + + -H+ -H+ 

Brix do doce (20°C) 70,3 75,1  84,1 77, 1 42,2 87,5 78,0 8 1 ,0 70,4 69,0 
Umidade 50,73 6, 10 19,90 13,83 1 5,55 1 5,93 

*NOTA: "-" o doce foi absorvido pela fatia; "+" espalhou de maneira regular; "++" espalhou de 
maneira boa; "+++" espalhou de maneira muito boa, "Não": não espalhou na fatia de pão. 

Tabela 2 - Luminosidade (L *), cor amarela (b*) e cor verde (-a *). 

24 24 54 54 1 8  60 39 39 39 39 

1 70 230 1 70 230 200 200 1 60 240 200 200 
73,24' 72,59' 80, 1 9b 78,86b 67,82' 86,82' 76,57' 78,39b' 73,82' 73,69' 
=0,7 1 =0,39 =0,63 = 1 , 1 1 =0,86 =0,95 = 1 ,25 = 1 . 1 8  =0.03 =0.25 

- 10,30' - 10,60' -7,36" -8,6Ib' -7,09" -6,54d -8,29b' -7,77' -9,12b -8,94b 
=0,08 =0,04 =0,2 1 =0,34 =0,03 =0,35 =0,20 =0,44 =0.30 =0.89 
1 3,80' 16,55' 32,99' 1 7 ,63b' 1 1 ,42' 33,2 1 '  26,27b 29,60'b 13,3 1'  13,25' 
=0,10 = 1 ,97 = 1 ,83 =0,99 =0,05 =2,71 =3,61 = 1 ,07 =0, 1 6  =0,70 

a, b, c, d, e são analisadas na horizontal e letras diferentes apresentam diferença a nível de 
5% (p<0,05) pelo teste TUK.EY. 
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A Equação 2 apresenta o modelo codificado 
não l inear de segunda ordem , que descreve a 
resposta lum inosidade (L*) em função das 
variáveis independentes analisadas (tempo e 
velocidade de agitação), dentro da faixa estudada. 
O modelo foi validado pela análise de variância, 
obtendo-se coeficiente de correlação (R) igual a 
0 ,94 e F calculado 3 vezes m aior que o valor 
tabelado, permitindo a construção da superficie 
de resposta apresentada na Figura 2. A análise da 
Figura 2 mostra que a luminosidade (L *) do doce 
fi ca aumenta com o aumento do tempo de 
processamento e nos extremos de agitação, 
resultado similar ao obtido para °Brix. 

L' = 73, 76+5,02 .tempo + I,49 . (tempo)2 + 1, 57 . (agitação )2 

Eq. 2 

Figura 2 - Superficie de resposta para L *. 

_ 95 
I11III 90 
l!!IlI 85 
1i!!!1 80 
0 75 
0 70 

A análise estatística não permitiu validar 
um modelo codificado para a variável "-a*"(cor 
verde). Portanto, os efeitos do tempo e agitação 
sobre esta resposta são apresentados na forma do 
gráfico de Pareto, apresentado na Figura 3. Pode
se observar que somente o tempo apresentou 
efeito significativo com 95% de confiança 
(p<0,05). Este efeito é positivo, indicando que o 
aumento no tempo aumenta o valor do parâmetro, 
sugerindo que o doce apresente um maior índice 
de cor verde. 

Para a variável de resposta "b*"( cor 
amarela) também não foi possível validar um 
modelo codificado, sendo os efeitos apresentados 
pelo gráfico de Pareto da Figura 4. Neste caso, 
ambas as variáveis manipuladas (tempo e agitação) 
apresentaram efeitos estatisticamente signi
ficativos sobre o valor de b*, com influências de 
primeira e segunda ordem, bem como a interação 
entre ambas. Observa-se que o tempo exerce um 

efeito l inear positivo bastante acentuado e a 
agitação um efeito negativo, m ostrando que o 
aumento da agitação leva à diminuição do índice 
de cor amarela no doce de leite. Este efeito pode 
ser j ustificado pelo fato de que um aumento na 
agitação favorece a m a ior homogeneização do 
líquido no interior do evaporador, havendo menor 
ocorrência de reações de Maillard, o que 
comumente acontece nas paredes do recipiente, 
quando a massa é pouca agitada. 

Agitação 

"".05 
Efelo estinado (Valor absoluto) 

Figura 3 - Gráfico de Pareto para o parâmetro 
"-a*" (cor verde). 

Tempo (L) x Agi,taç<k, (L); 

Efeito estimado (Valor absoluto) 

Figura 4 - Gráfico de Pareto para o parâmetro 
"b*" (cor amarela). 

Para o teor de um idade foi possível a 
validação de um modelo empírico codificado em 
função do tempo e velocidade de agitação (equação 
3) .  A análise de variância resultou em um r = 0,93 
e F calculado 3 vezes m aior que tabelado, 
permitindo a construção da superficie de resposta 
apresentada na Figura 5 .  

Umidade = 15,56 - 1 1,22· /empo+5, 7 1 .(/empo)2 
- 1,88 

Observa-se que o tempo e a agitação 
excercem efeitos negativos sobre a umidade. Estes 
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são esperados, uma vez que quanto maior o tempo, 
maior a quantidade de água evaporada. A maior 
velocidade de agitação leva também a uma maior 
remoção de água do líquido, causando a redução 
da umidade do produto final. 

" 60 
l1li 50 
II1II40 
liil 30 EJ 20 0 10 

Figura 5 - Superficie de resposta para umidade. 

CONCLUSÕES 

Os doces obtidos e m  processamentos mais 
prolongados e em extremos de agitação apre
sentaram maior valor de lum inosidade (L *) ,  
indicando a maior concentração de sólidos, o que 
foi confirmado pelo mesm o comportamento do 
teor de sólidos solúveis (OBrix). 

Somente o tempo de processamento 
. influenciou o teor de cor verde (-a *). No entanto 

todas as variáveis estudadas influenciaram o teor 
de amarelo (b*) dos doces formados, sendo que a 
variável tempo foi a que mais influenciou este 
parâmetro. Maior tempo de processamento levou 
ao aumento do parâmetro b*, indicando aumento 
da coloração amarela. 

Os doces obtidos a 23 O rpm e 24 e 54 
minutos de processamento sob vácuo espalharam
se de m aneira muito boa nas fatias de pão 
somente a 20°C. 

Os experimentos realizados a 1 70 rpm e 24 
min e 200 rpm e 3 9  m in resultaram em produtos 
com o teor de sólidos solúveis característico de 
doce de leite pastoso. Os doces obtidos nestas 
condições foram os que m elhor espalharam nas 
fatias de pão tanto a' 5°  como a 20°C e 
apresentaram menor coloração amarela (b*), 
indicando menor degradação dos aminoácidos. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO INTRAMAMÁRIA DA MISTURA GASOSA 
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Effect of intramammary treatment with the gas mixture of ozone and oxygen in 

cows sub clinicai mastitis 
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RESUMO 

Duas formas de mastite são comumente conhecidas: a forma subclínica e a clínica. A 
forma subclínica é dificilmente detectada devido à ausência de sinais clínicos evidentes. Os 
custos econô�i c�s decorrentes do tratamento com antibióticos e da perda do leite são 
ele.va

_
d�s. O ob�et.lvo deste trabal�o foi o de utilizar a insuflação da mistura gasosa contendo 

oXlgenl� e OZOnlO como procedimento terapêutico. Este gás é um desinfetante químico 
�ar�ctenzado por. potente .atividade antimicrobiana uma vez que causa a ruptura direta do 
Involucro dos microrganismos. Foram selecionados 16 animais que apresentavam dois 
qu

.
artos mam.á�ios afet�dos por mastite subclínica com o mesmo grau de reação (+++) ao 

metodo aUXiliar de diagnóstico California Mastitis Test (CMT). Através de sorteio 
ale

_
at�ri�mente, um dos quartos foi tratado duas vezes com a mistura gasosa de oxigênio; 

OZOnlO Insuflada na glândula mamária, com intervalo de 1 2  horas e o outro não recebeu 
tratamento (sistemas controle), no mesmo animal. As amostras de leite de ambos os quartos 
foram coletadas antes do tratamento e sete, quatorze e vinte e um dias após os tratamentos. 
A ??ãO d � mi�tu�a .gasosa �oi avaliada através da contagem de células somáticas (CCS), 
ana.hse ml�r�blOloglca especifica para patógenos isolados (grupos estafilococo, estreptococo, 
connebactenas e leveduras) e da pesagem do leite. Uma redução significativa da CCS foi 
observada entre as amostras do grupo tratado (P<0,05) coleta das antes do tratamento e 
ap?s :vi.nte e um. dias do mesmo. A insuflação foi efetiva na eliminação do agente etiológico 
p:lmano n�s .d las .sete, quatorze e vinte e um após o tratamento (P<0,05) .  Não houve 
diferença Significativa na produção do leite dos quartos examinados. 

Palavras-chave: Mastite subclínica, vaca, ozônio, leite, ozonoterapia 

1 INTRODUÇÃO 

Mastite é u m  processo inflamatório da 
glândula mamária de natureza fi siológica, 
traumática, metabólica, infeciosa, entre outras 
(COSTA, 1 99 1 ) .  

CULLOR ( 1 994) classificou a mastite como 
subclínica ou clínica. Segundo o autor, a mastite 
subclínica ocorre quando a glândula mamária 
apresenta infecção assintomática e o leite com 

elevado número de leucócitos. Por outro lado a 
mastite clínica caracteriza-se pela evidência de gr�us 
variáveis de inflamação do úbere e leite visivelmente 
anormal, o qual pode apresentar desde coágulos até 
soro com aglomerados de fibrina na secreção. 

A mastite é a infecção mais freqüente e 
que mais onera a pecuária leiteira, principal
mente no que diz respeito à d iminuição da 
produção de leite e custos medicamentosos, entra 
outros (LANGONI, 1 999 a). 

* 
** 

* * *  
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Segundo PHILPOT ( 1 984), nos EUA são 
gastos cerca de 2 bilhões de dólares por ano em 
decorrência da mastite, com uma variação de 90 
a 250 dólares vaca/ano (Me DONALD, 1 979). 

SILVA ( 1 999), destaca como métodos de 
grande importância no diagnóstico da mastite, a 
contagem de células somáticas (CCS) e o 
isolamento e identificação de patógenos 
causadores desta patologia. 

Alguns trabalhos têm sido realizados à 
procura de agentes que possam auxiliar no trata
mento da mastite ou na melhoria dos mecanismos 
de defesa do úbere, como a suplementação de 
selênio (COSTA et aI. 1 997) e o uso de enzimas 
proteolíticas, que promovam debridamento 
(COSTA et aI. 1 996). 

O ozônio, forma triatômica instável do 
oxigênio, é um potente agente oxidante (HIDDINK, 
1 995; TORRES et a/. , 1 996), que pode ser gerado 
por descarga corona ?U por radiação ultra-violeta 
(GURLEY, 1 985) .  E efetivo na inativação de 
microrganismos (FAROOQ & AKHLAQUE 1 983) 
e mais eficiente que outros desinfetantes como cloro 
(WICK.RAMANAYAKE, 1 994). 

Em medicina, a ozonoterapia utiliza 
concentrações inferiores àquelas para fins 
industriais (BOCCI, 1 994). 

Os primeiros trabalhos desenvolvidos sobre 
as aplicações médicas do ozônio tratavam de 
infecções superficiais como úlceras, abscessos e 
fistulas nos quais os efeitos cicatrizantes e debri
dantes do ozônio foram observados (WOLFF, 1 91 5). 
Os efeitos analgésico e antinflamatório da mistura 
gasosa de oxigênio e ozônio são conhecidos 
(RILLING & VIEBAHN, 1 987) e esta têm sido 
utilizada em medicina há vários anos (AUBOURG, 
1 938), principalmente por suas propriedades anti
sépticas. É utilizada, também, porque provoca a 
oxigenação periférica nas patologias vasculares. Em 
ortopedia, começou a ser utilizada também devido 
as suas ações antinflamatória, descongestionante e 
analgésica (FAHMY, 1 985). Destaca-se também a 
capacidade de estimulação da fagocitose dos 
neutrófilos (BOCCI, 1 996) como um grande aliado 
no estabelecimento da resposta imunológica em 
indivíduos doentes. 

Este trabalho teve como objetivo verificar 
os efeitos da insuflação da mistura gasosa 0/03' 
na glândula mamária para o tratamento da mastite 

, subclínica em vacas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

° presente trabalho foi realizado no 
;mllOllcip'lO de Muzambinho, Minas Gerais, durante 

meses de outubro de 1 998 a fevereiro de 1 999. 
utilizados 1 6  animais com mastite 

:SUlbcl:íni<:a em dois tetos. 

As propriedades selecionadas apresentavam 
histórico de mastite subclínica, possuíam bom 
manej o alimentar, de higiene de ordenha e de 
higiene geral na propriedade; realizavam, 
d iariamente, duas ordenhas mecânicas com 
intervalo mínimo de 10 horas entre elas. 

As vacas que se encontravam no primeiro 
mês de lactação ou nos três últimos meses de 
gestação foram excluídas. 

Os critérios utilizados para caracterizar a 
presença de mastite subclínica (MÜLLER, 1 999) 
incluíram a cultura e o isolamento de agentes 
etiológicos primários e a contagem de células 
somáticas (CCS), no rebanho; e a diminuição na 
produção de leite e o Ca/ifomia Mastitis Test (CMT) 
(SCHALM & NOORLANDER, 1 957), no animal. 

Após a seleção dos animais os tetos tratados 
foram escolhidos aleatoriamente. 

° tratamento com a mistura gasosa 
oxigêni% zônio foi realizado insuflando-se o gás 
após a ordenha completa e higienização do teto 
com álcool a 700GL. Para a introdução do gás na 
mama foi utilizada uma sonda intramamária de 
metal, previamente desinfetada em álcool 700GL, 
conectada através de tubos de polietileno de alta 
densidade a um gerador de ozônio (Mod. : EAS-
300) que por sua vez estava conectado a uma fonte 
de oxigênio puro (White Martins Gases Industriais), 
permitindo a passagem direta da mistura gerada 
para o interior do úbere. 

° sistema de geração de 0/03 compunha-se 
de fonte de oxigênio, gerador de ozônio, reguladores 
de pressão, manômetro, tubos, conexões e 
mangueiras de polietileno de alta densidade. 

Para se realizar a padronização do tra
tamento, de acordo com o tamanho da mama, 
limitou-se a pressão interna de insuflação, à pressão 
fisiológica do úbere, em mm de coluna d' água, 
verificada por manômetro acoplado ao sistema. 

Realizaram-se duas insuflações: a primeira 
no dia "zero", após a segunda ordenha; a segunda, 
no dia seguinte, logo após a primeira ordenha. 

Todas as insulflações realizadas foram 
cronometradas. 

Realizaram-se análises microbiológicas , 
contagem de células somáticas e pesagem do leite 
proveniente dos tetos tratados e dos controles, 
no dia "zero" (antes do tratamento), e nos dias 
07, 1 4  e 2 1  após o tratamento. 

As análises microbiológicas foram realizadas 
de acordo com QUINN et a/. , ( 1 994) e KRIEG & 
HOLT ( 1 994), para pesquisa de microrganismos 
pertencentes aos grupos estafilococo, estrepto
coco, corinebactérias e leveduras. A contagem de 
células somáticas foi executada por Citometria 
Fluxométrica no equipamento Somacunt 300  
(SOMACOUNT, 1 995) e a pesagem do  leite, após 
ordenha completa dos quartos mamários, na 
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propriedade rural e nos dias anteriormente relatados, 
foi realizada em balança eletrônica Filizolaã com 
capacidade para 1 5  Kg. 

O s  resultados foram avaliados de acordo 
com VIEIRA ( 1 99 1 ), sendo que o efeito de cura 
foi avaliado pelo teste "C2" e o efeito de queda da 
Contagem de Células Somáticas foi avaliado pelo 
teste "t"(stundent). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes do tratamento, os microrganismos 
isolados dos tetos selecionados, com mastite 
subclínica, em % de frequência foram: Slaphy/ococclIs 
sp (43,75 %), StreplococclIs sp (3 1 ,25%), 
Corynebaclerillm sp (6,25%), SlreplococclIs sp 
associado Slaphy/ococclIs sp (6,25%) e Candida sp 
(3, 1 3%). Em três animais (9,37%), o .resultado foi 
negativo para isolamento de microrganismo 
causadores de mastite (Tabela 1 ). 

Os resultados obtidos nesta investigação são 
compatíveis com outros trabalhos realizados em 
várias regiões do Brasil (MENDONÇA et a/., 1 999; 
LANGONI, 1 99 8 ;  BRITO el a/. , 1 999) .  Estes 
resultados, associados ao  fato de não existirem 
mastites subclínicas causadas por enterobactérias, 
caracterizam estas mastites como mastites de 
ordenha e não ambientais, demonstrando que os 
manejos de ordenha, executados nas propriedades, 
devem estar deficientes (AMARAL, 1 999). 

O "efeito cura" foi caracterizado pela 
ausência do agente etiológico inicial,  em pelo 
menos uma das avaliações (7, 14 ou 2 I dias). Neste 

estudo, observou-se que, nos tetos tratados, este 
efeito estava presente em 1 1  dos 1 6  tetos 
(68 ,75%)  e nos controles em 05 dos 1 6  tetos 
(3 I , 75%) (Tabela 2) ,  sendo estes resultados 
estatisticamente significativos (p<0,05). 

A freqüência dos efeitos de cura micro
biológica obtidos com a insuflação intramamária 
de oxigêni% zônio, apesar de significativa, está 
abaixo da conseguida por LANGONI el ai. ( 1997) 
ut i l izando o Leocil im® intramamário e por 
LANGONI el ai. ( 1 999 b), com cefaperina sódica 
intramamária, em vacas lactantes, com mastite 
subclínicas. No entanto, em nenhum dos 
tratamentos acima citados, foi utilizada a mesma 
posologia citada neste trabalho, ou seja,  duas 
aplicações com intervalo de 1 2  horas. 

Avaliando o "efeito cura" em relação ao 
agente isolado (Tabela 3 ), nota-se que para o 
SlaphylococclIs sp., o "efeito cura" não apresentou 
diferença entre os grupos. No caso do SlreplococclIs 
sp., a ação da mistura gasosa oxigêni% zônio foi 
efetiva, mas também não significativa, devido ao 
pequeno número de animais. Quanto aos outros 
agentes isolados (Tabela 3), não se avaliou o "efeito 
cura" sobre os mesmos devido à baixa freqüência 
de isolamento. 

A ação discreta da mistura gasosa oxigênio/ 
ozônio sobre o SlaphylococclIs sp. pode ser devido 
à sua patogenia, caraterizada pela formação de 
microabcesso no parênquima glandular, o que 
dificultaria a ação medicamentosa (LANGONI el 
aI. 1 999 a) 

Tabela 1 - Agentes bacterianos isolados de amostras de 32 tetos com mastite subclínica, de propriedades 
rurais, no município de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, em 1 999. 

Microrganismos isolados 
Slaphy/ococClIS sp 
SlreplococclIs sp 
Corynebaclerillm sp 
SlreplococclIs sp + Slaphy/ococclIs sp 
Candida sp 
Negativos 
Total 

número 
1 4  
1 0  
0 2  
0 2  
O I  
0 3  

Freqüência 
43 ,75  
3 I ,25  
6 ,25  
6 ,25  
3 , 1 3  
9 , 3 7  

Tabela 2 - Resultados do efeito da insuflação com a mistura gasosa oxigêni% zônio, nos tetos com 
mastite subclínica, nos grupos tratado e controle do município de Muzambinho Estado de 
Minas Gerais, em 1 999.  

Grupos 

Tratado 
Controle 

Efeito Cura 
Presente 

Núme r o  Freqüência(%) 
1 i  6 8, 7 5  
0 5  3 1 ,2 5  

Ausente 
Número Freqüência(%) 

0 5  3 1 ,2 5  
1 1  6 8 , 7 5  
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As CCS do grupo tratado apresentaram uma 

diminuição progressiva (Figura 1 ). Ao se comparar 

o número de células somáticas dos dias 07, 1 4  e 

2 1 com o do dia zero, nota-se que a queda, no 
2 1°dia, é significativa (p<0 ,05) .  No grupo 
controle, também se observa queda progressiva 

de CCS (Figura 1 ), porém não significativa. 

Efeito da aplicação intramamária da 
mistura gaso sa oxigênio-ozônio no 
tratamento da mastite subclínica em vacas 

Figura 1 - Média da Contagem de Células 
Somáticas(CCS) nos grupos tratado 
com a mistura gasosa oxigênio/ 
ozônio e controle, em amostras de 
leite de vacas com mastite sub clínicas 
no municipio de Muzambinho, Minas 
Gerais, em 1 999. 

O número elevado de células somáticas 
encontradas no leite pode ser considerado como 
um sinal de desordem na secreção láctea 
(BANDINAN, 1 994). Observou-se, neste trabalho, 
que a aplicação da mistura gasosa oxigêni% zônio 
na forma de insuflação do úbere fez com que o 
número de células somáticas diminu ísse com o 
passar dos dias. Estes resultados confirmam os 
obtidos por OGATA &.NAGAHATA (2000) 

Observou-se, também, que o número de 
células somáticas diminuiu, mas não atingiu um 
nível ideal,  segundo a interpretação de 
EDMONDSON ( 1 996). 

Os efeitos do ozônio aqui observados com 
a cura de quartos infectados e redução na CCS é 
explicado pela somatória de efeitos provocado 
pela uti l ização da ozonoterapia, tais como: 
capacidade de el iminar bactérias (GIESE & 
CHRISTENSEN, 1 954;  B ARRON, 1 954;  
GURLEY, 1 9 85;  WICKRAMANAYAKE, 1 994;), 
c icatrizante (WOLFF, 1 9 1 5 ) ,  capacidade 
antinflamatória (RILLIING & VIEBAHN, 1 987;  
KÂMPER, 1 9 8 9 ;  FAHMY, 1 9 85) ,  estimulação 
da fagocitose dos neutrófilos e favorecimento da 
circulação sangüínea (BOCCI, 1 996). 

Ao compararmos as médias das pesagens 
do leite produzido pelos tetos tratados, observamos 
que o tratamento com a insuflação da mistura 
gasosa de oxigêni% zônio não trouxe perda de 
produção de leite (Figura 2). Ao compararmos as 
médias das pesagens do leite produzido pelos tetos 
tratados com os controles, notamos que, com o 
passar dos dias, ocorreu uma diminuição de 
produção do leite dos tetos controles e a 
manutenção da quantidade produzida pelos tetos 
tratados com até uma tendência de aumento de 
produção. 

O tempo médio da primeira insuflação com 
a mistura gasosa oxigêni% zônio nos tetos 
tratados foi de 50,43 segundos, e o tempo médio 
da segunda insuflação foi de 59,75 segundos (Figura 
3 ) . Observa-se um aumento da capacidade de 
retenção da mistura gasosa da glândula mamária 
tratada entre a primeira e a segunda aplicação, 
que pode ter ocorrido devido à capacidade 
debridante da ozonoterapi a  (WO LFF, 1 9 1 5 ) ,  
provavelmente pelo aumento d o  espaço no 
interior da glândula. 

Freqüência do "efeito cura" sobre os microrganismos isolados dos tetos com mastite subclínica 
do grupo tratado e no grupo controle com insuflação da mistura gasosa oxigêni% zônio, no 
município de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, em 1 999. 

Grupo tratado Grupo controle 

Microrganismo isolado Número de Freqüência de Número de Freqüência de 
isolamentos cura (%) isolamentos cura (%) 

Slaphy/ococclIs sp. 0 7  5 7, 1 4  (04/07) 0 7  42,85 (03/07) 
SlreplococclIs sp. 0 5  80  (04/05) 05 40,0 (02/05) 
Candida sp. O I  1 00 (0 1 /0 1 )  
Corynebaclerillm sp. O I  1 00 (O I /O I )  O I  O (00/0 1 )  
Slaphy/ococclIs sp + 

O I  (0 1 10 1 )  O I  00 (00/0 I )  
. SlreplococclIs sp 

Negativos O I  02 00 (00/02) 
Total 1 6  1 6  3 1 ,2 5  
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Efeito da aplicação intramamária da 
mistura gasosa oxigênio-ozônio no tratamento 
da mastite subclínica em vacas 
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9 2500 
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7 14 21 
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Figura 2 - Média da pesagem do leite nos grupos 
tratado com insuflação de ozônio e 
não tratados, dos quartos mamários 
de vacas com mastite subclínicas no 
município de Muzambinho, Estado de 
Minas Gerais, em 1 999 

Efeito da aplicação intramamária da 
mistura gasosa oxigênio-ozônio no 
tratamento da mastite s ubcIínica em vacas 

seg 

insuflações 

IJl primeira 
insuflação 

IiI segunda 
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Figura 3 - Média do tempo gasto para insuflação 
dos tetos, nas duas aplicações, no 
grupo tratado com a mistura gasosa 
oxigêni% zônio, em vacas com 
mastite subclínicas no município de 
Muzambinho, Estado de Minas Gerais, 
em 1 999 .  

Utilizando o tempo médio das  insuflações 
podemos determinar a quantidade média de ozônio 
utilizado nestas aplicações, sendo a dose média da 
primeira aplicação de 7 ,Omg e a da segunda 
aplicação de 8,2mg de ozônio. As doses utilizadas 
neste trabalho são inferiores a util izadas por 
OGATA & NAGHATA (2000), para tratamento 
de mastite clínica. 

Os exames clínicos, com a final idade de 
dectar possíveis a l terações provocadas pela 
insuflação da mistura gasosa, foram realizados a 
cada coleta. Nestes exames foram uti l izados a 
palpação do úbere e o teste da caneca telada. A 
única alteração clínica notada foi o aparecimento 
de grumos no leite na ordenha seguinte à primeira 
aplicação da mistura gasosa, sendo que este 
aparecimento se restringia somente à ordenha 
após a aplicação desaparecendo em outras 
ordenhas. Este sinal clínico também foi descrito 
por OGATA & NAGHATA (2000) .  O 
aparecimento de grumos no leite deve ter ocorrido 
pela capacidade debridante do ozônio citado por 
WOLFF ( 1 9 1 5 ) .  

4 CONCLUSÃO 

A ozonoterapia, util izada na mastite 
subclínica com insuflação da mistura gasosa 
oxigêni% zônio, causou: diminuição do número 
de células somáticas e "efeito cura" microbiológica 
de forma significativa (não causando efeito 
negativo sobre a produção de leite na glândula 
mamária tratada). Estes achados, associados ao 
fato da mistura não deixar resíduos em alimentos, 
qualificam esta terapia corno urna boa alternativa 
para o tratamento da mastite subclínica. 

SUMMARY 

Two forms of mastitis are currently known: 
a clinicai and a subclinical formo The subclinical 
form is difficult to detect due to the absence of 
evident clinicai signs. The costs involved with the 
antibiotic treatment and with milk waste are high. 
The aim of this study was to evaluate a new 
therapeutic procedure using a gas rnixture containing 
oxygen-ozone. Ozone is a chemical disinfectant 
characterized by its potent antimicrobial activity 
destroying microorganisms by directly disrupting 
their involucrun. In this current work, the selected 
animais (n= 1 6) presented two bulbs affected by 
subclinical mastitis of the same degree of reaction 
(+++) based on the California Mastitis Test (CMT) 
as an auxiliary method for diagnosis. Randomly, 
one of the bulbs was treated twice wilh a gas rnixture 
injected into the mammary glands with an interval 
of 1 2  hours between Ihen, and lhe other bulb received 
no treatment (control systems), in the same animal. 
The milk samples were collected before the 
treatment and afier 7, 1 4  and 2 1  days following the 
injections for the treating bulbs. The action of ozone 
mixture injection was evaluated through Somatic 
Cell Count (SCC), using specific microbiological 
analysis for the isolated pathogens 
(Sthaphy/ococclIs, StreptococClIS, CorynebacterÍlIm 
and yeast groups) and weighing the milk . 
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significant reduction in the SCC was observed 
between the samples of the treated group taken 
before treatment and fol lowing 2 1  days afier 
injections (p< 0,05). The intramarnrnary injection 
of ozone gas mixture was effective in eliminating 
the primary etiological agent at 7, 1 4  and 2 1  days '
following the treatment (p< 0,05). There was no 
significant difference in milk production. 

Keywords: Subc\inical mastitis, ozone, rnilk, 
cows, ozonetherapy. 
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ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO E ACEITABILIDADE DE QUEIJOS 
FRESCAIS ELABORADOS COM LEITE DE CABRA ADICIONADO 

DE SORO DE LEITE EM PÓI 

Pbysico-cbemical study and acceptability of fresb cbeeses elaborated witb goat milk 
added of milk wbey in dust 

Mareo Antônio Pereira da Silva2 
Jaeira dos Santos IseponJ 

Priseila Afonso dos Santos' 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a qualidade fisico-química e aceitabilidade de queijos 
frescais elaborados com leite de cabra, com níveis crescentes de adição de soro de leite em 
pó. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de B iotecnologia da Faculdade de 
Engenharia/UNESP - Campus de Ilha Solteira - SP. Os queij os foram elaborados de acordo 
com as recomendações do Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", os parâmetros avaliados 
foram: pH, acidez titulável, gordura, umidade, matéria seca, proteína bruta, proteína solúvel 
e índice de proteólise. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, 
em esquema fatorial 4 x 4 (tratamentos x tempos de armazenamento).  Os queijos fabricados 
com a adição de soro de leite em pó tiveram melhor aceitação, que os queij os fabricados a 
partir de leite integral. Ao longo do período de armazenamento os queijos tiveram melhor 
aceitabilidade até os 9 dias de armazenamento. Houve uma diminuição do teor de gordura e 
proteína bruta nos queijos com o aumento da adição de soro de leite em pó. 

Palavras-chave: análise sensorial, proteólise, queijo minas frescal, leite reconstituído. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os consumidores tem mudado 
os hábitos al imentares e procuram cada vez mais 
os derivados lácteos, devido ao seu alto valor 
nutritivo e conseqüentemente, sua alta 
digestibilidade. 

O leite bovino é o mais consumido em 
nosso país e, certamente, no mundo. Isso se deve 
ao fato de possuirmos largas extensões de terra 
com pastagens e clima favorável a implantação 
da bovinocultura. Os queijos e derivados fabricados 
com o leite bovino tiveram uma popularização 
no consumo muito rápida, por apresentarem sabor 
agradável. Entretanto, o mesmo não ocorre com 
o leite caprino que não teve o seu consumo 

difundido, devido ao mito de possuir odor e sabor 
pronunciados, características que se manifestam 
em maior ou menor grau dependendo do manejo 
empregado, principalmente se os reprodutores 
forem mantidos com as fêmeas, o que é citado 
pelos consumidores referindo se ao cheiro de bode, 
presente no leite. 

Conforme JARDIM ( 1 986), o leite de cabra 
é de cor branca pura, em função do baixo teor em 
pigmentos carotenóides, embora sua riqueza em 
vitamina A seja superior às dos leites humano e de 
vaca, apresenta sabor e odor próprios, porém agra
dáveis, desde que o animal seja mantido e 
ordenhado sob condições higiênicas. 

Do ponto de vista bioquímico, a gordura do 
leite de cabra apresenta importante diferença em 
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relação ao leite de vaca, cerca de 1 8% de ácidos 
graxos de cadeia curta, o dobro do teor do leite de 
vaca, sendo os ácidos graxos representados, 
sobretudo pelos ácidos capróico, caprílico e cáprico, 
este fato explica as diferenças de sabor de ambos 
os leites, bem como o aroma típico apresentado 
pelos queijos de leite de cabra (FURTADO, 1 978). 

Assim como o leite, o queijo de leite de cabra 
tem conquistado mercado crescente pelos 
consumidores alérgicos ao leite de vaca, o que justifica 
a fubricação de produtos para esses consumidores. 

Os consumidores do leite de vaca apresen
tam alergia que é atribuída às proteínas, 
principalmente em função do diâmetro destas, e 
que certamente influencia de forma marcante na 
digestibilidade. Os glóbulos protéicos do leite de 
vaca, quando comparados aos do leite de cabra, 
apresentam diâmetro significativamente maior, 
o que certamente ocasionaria tal alergia. 

O leite de cabra quando comparado ao leite 
de vaca tem 30% menos colesterol, 20% a mais 
de cálcio, 27% a mais de selênio, 35% a mais de 
potássio e 20% a mais de fósforo, além de outros 
minerais. É menos alergênico. A alergia ao leite 
de cabra se aproxima a 0%, por possuir apenas 
traços de caseína Alfa-S I ,  encontrada em grande 
quantidade no leite de vaca (JORNAL . . .  , 2003). 

De acordo com JARDIM ( 1 9 8 6), os gló
bulos graxos do leite de cabra são menores que os 
do leite de vaca. 

Devido a esta característica de seus glóbulos 
de gordura, atribui-se uma maior digestibilidade 
do leite de cabra em relação ao leite de vaca. 
Supõe-se que as lipases possam atacar a gordura 
do leite de cabra mais rapidamente, por causa da 
maior área de exposição (FURTADO, 1 9 8 1 ) . O 
tamanho dos glóbulos de gordura do leite de cabra 
é em tomo de 1 5  vezes menor que o leite de vaca, 
levando apenas 40 minutos para digestão, 
enquanto que outros leites comuns chegam a 2 
horas (JORNAL. .. , 2003).  

ABREU ( 1 99 9) relata que o soro é o 
subproduto do processamento do queijo, da caseína 
ou de algum produto de leite dessorado ou 
acidificado, constitui a porção ou fase aquosa do 
leite resultante da dessora do coágulo (sinérese) e 
pode ser caracterizado como um líquido amarelo
esverdeado e, dependendo do tipo de queij o, pode 
possuir sabor ligeiramente ácido ou doce. 

A deposição do soro de leite conduz a sérios 
problemas ambientais e de poluição de águas; 
compromete a estrutura físico-química do solo, 
(MCAULIFFE et aI., 1 982) e reduz a vida aquática 
devido à depleção do oxigênio dissolvido na água 
(YANG et aI., 1 980). A demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO) do soro de leite pode variar de 
30 .000 a 60.000 mg/I, dependendo do processo 
específico de produção de queijo utilizado. Isso 

equivale à cerca de 30  a 60 Kg de DBO para cada 
1 000 Kg de soro de leite produzido. Para cada 
1 000 Kg de soro de leite cru descarregado em uma 
corrente de água, 4.500.000 Kg de água aerada 
não poluída são necessários para sua oxidação 
biológica (ZALL, 1 979).  

Devido a este potencial poluente, o soro 
de leite requer um tratamento antes de ser 
despej ado como esgoto, o que representa ônus 
para a indústria leiteira. Vários são os fatores que 
levam, atualmente, a indústria queijeira a 
considerar as possibilidades de aproveitamento do 
soro de leite. Assim, o valor nutricional do soro 
de leite e a despesa necessária para seu tratamento 
caso seja  considerado efluente, faz com que as 
técnicas que permitam sua transformação em um 
produto com valor comercial se tornem cada vez 
mais atraentes (PONSANO et aI., 1 992). 

Atualmente o soro de leite começa a ser 
visto como um produto cujos constituintes podem 
ser aproveitados pelas indústrias de a l imentos, 
farmacêutica e química (PONSANO et aI., 1 992). 
O uso de produtos de soro tem aumentado de 
maneira espetacular nos últimos anos devido aos 
avanços significativos alcançados no proces
samento e no refino do soro fluído (LAGRANGE 
& DALLAS, 1 997). Entretanto, para a fabricação 
de queijos tipo "Minas Frescal" não existem 
trabalhos com a util ização de soro de leite em pó. 

A incorporação de ingredientes lácteos na 
produção de queijos frescos ou processados, tais 
como a util ização de WPC's (Whey Protein 
Concentrates), resulta em queijos com maior teor 
de umidade e melhor capacidade de gratinar 
(QUEIJOS . . .  , 1 999). 

O soro é uma fonte de proteínas de 
excelente relação custo-benefício capaz de 
conferir uma série de vantagens funcionais em 
apl icações al imentícias.  Os produtos de soro, 
incluindo a lactose, melhoram a textura, realçam 
o sabor (isto é, gosto e aroma) e a cor, emulsificam 
e estabilizam, melhoram as propriedades de fluxo 
e a dispersabilidade em misturas secas, ajudam a 
aumentar a vida-útil, além de apresentarem uma 
série de outras propriedades funcionais que 
aumentam a qualidade dos produtos al imentícios 
(LAGRANGE & DALLAS, 1 997). 

Conforme ABREU ( 1 999), para contornar 
o problema ambiental causado pelo soro, uma das 
alternativas seria a implantação em cada indústria 
de laticínios, de um sistema de tratamento 
biológico do soro, entretanto, o alto custo en
volvido inviabilizaria a implantação do sistema. 

A adição de leite reconstituído ou recom
binado ao leite in natura para a fabricação de 
queijos, é uma medida que vem sendo adotada com 
sucesso em países onde a produção de leite é baixa, 
ou então, países como é o caso do Brasil, onde 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Mai/Jun, nO 350, §l: 23-36, 2006 Pág. 25 

ocorre variação da produção de leite na entressafra 
(VIEIRA & NEVES, 1 980). 

O emprego de leite reconstituído para a 
fabricação do queijo Minas Frescal é um meio 
alternativo de suprir a demanda do mercado 
podendo-se, dessa forma, produzir esse tipo de 
queijo o ano todo, minimizando as oscilações de 
oferta, sem preju ízos em sua qualidade ou 
durabilidade (SABOYA ef aI. , 1 998). 

A presença de maior quantidade de ácidos 
!ITaXOS capróico, caprílico e cáprico no leite de 
�abra dá ao queijo um sabor e aroma característico, 
enquanto que a ausência de p igmentos 
carotenóides faz com que o produto seja sempre 
branco (KOSIKOWISKI, 1 978). Na fabricação de 
algumas variedades de queijo o forte odor de cabra 
é desejado, mas, para a maioria dos produtos, o 
que se procura é evitar este cheiro característico 
(LOEWENSTEIN et aI., 1 980). 

A fim de obter um queijo com sabor e aroma 
agradáveis, e esclarecer aos fabricantes de 
derivados lácteos da importância da utilização do 
soro na indústria alimentícia. O presente trabalho 
teve como obj etivo avaliar a qualidade físico
química e aceitabilidade de queijos elaborados com 
leite de cabra, com níveis crescentes de soro de 
leite em pó. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  Material 

o trabalho foi desenvolvido no Laboratório 
de Biotecnologia da Faculdade de Engenharia 
UNESP - Campus de Ilha Solteira - SP. O leite de 
cabra foi adquirido do Capril I lha Solteira, 
localizado no município de Ilha Solteira - SP. O 
soro de leite em pó foi adquirido da empresa Vigor 
de São Gonçalo do Sapucaí - MO. 

Para a fabricação dos queijos foi empregado 
cloreto de cálcio (CaCl,) em solução aquosa 
esterilizada a 50% (p/v), ná proporção de 25g/ I 00 
litros de leite (VIEIRA & LOURENÇO, 1 982).  
Ácido lático industrial 85% de pureza preparado 
em solução aquosa a 2,0%, na proporção de 25mll 

litros de leite (WOLFSCHOON-POMBO et 
1 978). Como agente de coagulação utilizou-se 

WdLUll'-"'.1.LULUil líquido de origem animal, conforme 
reclomend.aç1io do fabricante de 7 a 9 ml de coalho 

cada 1 0  litros de leite, diluído na proporção 
1 :5 com água destilada, fervida e resfriada 

aplroxlmadilment:e a 32°C. Foi utilizado sal comum 
salga realizada em salmoura a 1 8% à temperatura 
1 0°C ; o tempo de permanência na salmoura 

em função do peso (queijos de 0,5 kg 
eceram por 90  minutos). A embalagem 

foi o invólucro de filme plástico 
polieti]en:o de baixa densidade). 

2 .2 .  Métodos 

Os queijos foram elaborados de acordo com 
a técnica padrão para o queijo tipo "Minas 
Frescal" indicada pelo Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes", conforme descrito na Figura 1 
(VIEIRA & LOURENÇO, 1 982), e de acordo com 
os tratamentos abaixo: 

Tratamento I - Leite integral com 4,05% 
de gordura + 0% de soro de leite em pó. 

Tratamento H - Leite parcialmente 
desnatado com 3 ,8% de gordura + 0% de soro de 
leite em pó. 

Tratamento IH - Leite parcialmente 
desnatado com 3,6% de gordura + 2,5% de soro de 
leite em pó adicionado ao leite. 

Tratamento IV - Leite parcialmente 
desnatado com 3,55% de gordura + 5% de soro de 
leite em pó adicionado ao leite. 

Matéria-prima 
(leite de cabra in natura pasteurizado e 

resfriado a 3 5°C) 
,!.. 

Desnate do leite 
(Tratamentos 11, III e IV) 

,!.. 
Adição de soro de leite em pó ao leite in natura 
(Tratamento III - 2,5%, tratamento IV - 5%) 

.!-
Ajuste da temperatura a 3 7°C ± 1 °C 

.!-
Adição dos ingredientes 

(CaCI, + ácido lático + coalho) - .!-
Coagulação 
(± 60 min.) 

.!-
Corte da coalhada 

.!-
Repouso por 5 mino 

,!.. 
Dessoragem 

.!-
Enformagem 

.!
Salga úmida 

( 1 8% no dia seguinte à enformagem) 
.!-

Embalagem 
.!-

Armazenagem 

Figura 1 - Fluxograma de fabricação dos queijos 
"Minas Frescal". 

O leite foi pasteurizado a 65°C por 3 0  
minutos e logo após, com a temperatura por volta 
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de 52°C, foi feita a adição do soro de leite em pó 
pela adição lenta à superficie do leite. A 
homogeneização foi manual,  util izando-se uma 
escumadeira de aço inoxidável, até a completa 
dissolução do pó e o processamento dos queijos 
ocorreu com a temperatura por volta dos 35°C. 

Nos tratamentos lI,  III e I V  onde foi 
utilizado leite parcialmente desnatado, o desnate 
foi realizado no dia seguinte após a chegada do 
leite ao laboratório, onde se coletou manualmente 
com auxílio de escumadeira o creme sobrenadante. 

Os queijos foram processados utilizando-se 
9 litros de leite por tratamento, dos quais a massa 
resultante era enformada em forma adequada a 
esse tipo de queijo. A pesagem foi realizada no dia ' 
seguinte obtendo-se queijos pesando entre 400,93 
gramas e 6 1 0,20 gramas, resultando assim as 
devidas repetições, em número de três'. 

' 2 .3.  Análises Físico-Químicas das 
Amostras de Leite e Queij os 

As amostras de leite foram coletadas 
diretamente das cubas de fabricação, segundo 
normas da ASSOC IATION OF OFFICIAL 
ANALYTICAL CHEMISTS (A. O. A. C.), ( 1 995). 

O pH do leite foi determinado em 
potenciômetro digital com eletrodo de vidro da 
marca Digimed, DMPH 2, de acordo com o citado 
em BRASIL.. .  ( 1 9 8 1 ). A acidez titulável através de 
titulação com solução Dornic (indicador: 
fenolftaleína a 1 ,0%) e os resultados expressos em 
Graus Dornic (OD) de acordo com BRASIL... ( 1 98 1). 
A densidade do leite foi determinada por meio do 
termolactodens ímetro de Qucvenne (B RASIL. . .  
1 98 1 ) .  O teor d e  extrato seco total (EST) fo í 
determínado segundo A. O. A. C. ( 1 995), baseado 
na técnica de secagem em estufa a 105° por 3 horas 
e pesagem até peso constante. O teor de gordura 
foi determinado pelo método de Gerber, segundo 
A. O. A. C. ( 1 995). Para a determinação do teor de 
proteína bruta das amostras de leite util izou-se o 
método Kj eldahl, multiplicando-se o valor do 
nitrogênio total por 6 ,38  ( lNTERNATIONAL 
DAIRY FEDERATION, 1 962). 

Nas determinações analíticas dos queijos as 
amostras foram obtidas utilizando-se Y.. de cada 
queij o, que foram devidamente embaladas 
resultando dessa forma nas respectivas repetições 
de cada tratamento ao longo do período de 
armazenamento. O preparo das amostras foi 
realizado de acordo com as especificações da 
A.O.A.C.  ( 1 99 5 ) .  As análises físico-químicas 
foram realizadas em duplicata. 

O acompanhamento da proteólise e 
fermentação dos queijos teve início um dia após a 
fabricação e foram realizadas análises em intervalos 
de 4 dias com medição de pH, acidez titulável, 

gordura, matéria seca, nitrogênio total e nitrogênio 
solúvel para a determinação dos índices de extensão 
,da proteólise, respectivamente. 

O pH do queij o  foi determinado em 
potenciômetro digital com eletrodo de vidro da 
marca Digimed, DMPH - 2, de acordo com o 
citado em BRASIL. .. ( 1 9 8 1 ) . A acidez titulável 
dos queijos foi realizada de acordo com as 
descrições da A.O.A.C. ( 1 995)  e os resultados 
expressos em gramas de ácido láticoll 00 gramas 
de queij o .  A matéria seca dos queijos 
determinada segundo A.O.A.C. ( 1 995) ,  basea 
na técnica de secagem em estufa a 1 05 °C por 
horas e pesagem até peso constante. O teor de 
gordura dos queijos foi determinado pelo método 
de Gerber, segundo A.O.A.C. ( 1 995). 

O teor de proteína bruta dos queijos foi 
determinado pelo método Kjeldahl, multiplicando
se o valor do nitrogênio total por 6,38 
(INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 
1 962). O teor de proteína solúvel foi determinado 
segundo SCHIMIDT-HEBBEL ( 1 956) utilizando
se o método micro-Kjeldhal (A. O. A. C., 1 980) e 
multiplicado pelo fator 6,38. Para calcular o indice 
de extensão da proteólise do queijo foram 
empregadas as fórmulas citadas por WOLFSCHOON
POMBO ( 1 983)  e FURTADO & PARTRIDGE 
( 1 988) .  

O índice de extensão foi obtido pela fórmula: 

N solúvel 
Índice de extensão = ----- x 100 

N total 

2 .4 .  Análise  S en so ria l 

Para a análise sensorial foi apresentada uma 
série de amostras individualmente e devidamente 
codi ficadas. Pediu-se aos 30  prova dores não 
treinados que marcassem em folha apropriada a 
resposta que melhor refletisse seu ju lgamento em 
relação à aceitação do produto. As folhas de 
respostas preenchidas pelos provadores, sele
cionados ao acaso, foram organizadas e a 
classificação dos julgadores transformada em valores 
numéricos ( I  a 9 pontos) para análise dos 
resultados, através das técnicas de anál ise de 
variância e pelos testes de comparação de médias. 
Foi adotada a escala hedônica, de acordo 
CHAVES & SPROESSER ( 1 993). 

2.5. Delineamento Experimental 

O delineamento experimental adotado 
o inteiramente casualizado, num esquema 
4 x 4 (tratamentos x tempos de 
para as análises físico-químicas e avali 
sensorial. Para testar as diferenças entre as 
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foi utilizado o teste de Tukey a 5% d e  probabilidade 
(PIMENTEL-GOMES, 1 985), sendo que os dados 
foram analisados através do S istema SAS 
(Statistical Analysis Systems, 1 992).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela I encontram-se os valores médios 
das análises físico-químicas do leite. Onde não foi 
possível medir a densidade da amostra de leite do 
tratamento IV devido ao excesso de sólidos. 

Na Tabela 2 encontram-se os valores da 
análise de variância para as características fisico
químicas. Os valores médios das características 
fisico-químicas dos queijos estão representados nas 
Tabelas 3 a l O .  

Os valores médios para o teor d e  umidade 
dos queijos estão expressos na Tabela 3. Os valores 
de F (Tabela 2) foram significativos para 
tratamento, tempo de armazenamento e trata
mento dentro de tempo de armazenamento. 

No I ° dia de armazenamento o efeito do 
tratamento com adição de 5% de soro de leite em 
pó (70,3 5) foi significativamente maior que o 
tratamento testemunha (62,74),  parcialmente 
desnatado (62,69) e com adição de 2,5% de soro de 

leite em pó (62,83), e estes não diferiram entre si. 
No 5° dia de armazenamento o efeito foi semelhante 
ao 1 ° dia; no entanto, o tratamento com 2,5% de 
soro de leite em pó não diferiu significativamente 
do tratamento testemunha, porém foi signi
ficativamente maior quando comparado ao 
tratamento com leite parcialmente desnatado. Os 
tratamentos com leite parcialmente desnatado e 
3,6% de gordura + 2,5% de soro de leite em pó 
(63,40) e leite parcialmente desnatado com 3,55% 
de gordura + 5% de soro de leite em pó (65 , 16) aos 
9 dias de fabricação não diferiram entre si, porém 
foram signi ficativamente maiores quando 
comparados ao tratamento testemunha (60,57) e 
parcialmente desnatado (59,93), sendo que estes não 
diferiram entre si. Já aos 1 3  dias os tratamentos 
testemunha (62,0 1 )  e com adição de 5% de soro de 
leite em pó (63 ,97) não diferiram quando com
parados entre si, porém foram significativamente 
maiores em relação aos tratamentos com desnatagem 
parcial (59,24) e com adição de 2,5% de soro de 
leite em pó (58,99), que não diferiram entre si. 

Os valores médios para o teor de umidade do 
presente experimento foram superiores aos 
observados por BERNARDI ef aI. (2000), que 
encontraram 45 ,73 % e 47,66% para o teor de 
umidade de queijos elaborados pelo método 

- Valores médios das análises fisico·qu ímicas das amostras de leite. 

Tratamentos 
1 1  I I I  

Acidez titulável (OD) 1 8  1 9  24 
Densidade (g/ml) 1 03 0, 9  1 03 0 ,2 1 040,4 
Gordura (%) 4 , 5  3 , 8  3 , 6 
Matéria Seca (%) 1 1 .72  1 1 ,02 1 2 , 6 1  
Nitrogênio Total (%) 0 , 5 9  0 , 5 6  0 , 6 2  
Proteína Bruta (%) 3 ,74  3 ,55  3 ,98  
pH 6 , 62 6 ,62  6 ,53  

Tabela 2 - Resumo da  análise de  variância das avaliações fisico-químicas. 

cv GL Um MS pH Acidez Gordura PB 
Tr. 3 0 ,000 1 9  0 ,000 1 9  0 ,0 0 1 44 0 ,00206 0,00002 0,000 1 8  
Te. 3 0,0000 1 0 ,000 0 1  0,0000 I 0 ,0000 1 0,00004 0,00 1 0 1  

9 0,00009 0,00009 0,00002 0, 1 8 7 1 7  0,00 I 00 0,00003 
2,400 4,034 1 ,242 1 0 ,542 5 , 5 5 6  5 ,0 1 8  
1 , 3 9 8  2 , 3 5 0  1 , 085 1 2,247  4 ,058  3 ,408 

IV 
2 8 , 5  

3 , 55 
1 4 ,69  
0 , 63 
4 ,05  
6 ,48  

PS 
0 ,0 1 7 9 1  
0 ,0000 1 
0 ,0000 1 

8 , 5 3 6  
5 , 0 0 6  

I P  
0 , 0 1 1 0 6 
0,0000 1 
0,0000 1 
1 0 ,3 1 8  
5 ,805  

de  variação = CV, Graus de  liberdade = GL, Umidade = Um, Matéria seca = MS,  Proteína bruta 
, Proteína solúvel = PS, Índice de Proteólise = IP, Tratamento = Tr., Tempo = Te., 

�U'""C;len de variação = CV. 
vo a 1 %  (p < 0,0 1 )  
vo a 5 %  ( p  < 0,05) 
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tradicional e de acidificação direta, respectivamente; 
SILVA & ISEPON ( 1 998)  encontraram 40, 1 9%; 
40,80% e 4 1 ,8 1  % de umidade aos O, 7 e 14 dias de 
armazenamento para queijos "Minas Frescal" e 
LITOPOULOU-TZANETAKl, & TZANETAKIS 
( 1 992), que encontraram média de 58%; 59,4% e 
56,8% de umidade aos 1 5 ,  75 e 90 dias de arma
zenamento para queijos maturados feitos de leite de 
cabra. Os valores encontrados neste experimento 
foram inferiores aos observados por CUNHA el ai. 
(2002), que obtiveram 67,85%; 65,92% e 65,54% 
de umidade para queijos obtidos a partir de retentados 
após 2 dias de processamento. Valores semelhantes 
aos do presente experimento foram encontrados 
por SABOYA el ai. ( 1 998), que obtiveram médias 
de 57,3 1 %; 59,50%; 60,06% e 62,67% de umidade 
e ISEPON el ai. (2002) que obtiveram média de 
6 1 ,78% e 6 1 , 1 8% para o teor de umidade de amostras 
inspecionadas e clandestinas de queijos tipo "Minas 
Frescal". Semelhante ao que ocorreu nesta pesquisa 
foi observado por SPADOTI & OLIVEIRA ( 1 999), 
que obtiveram média de 47,2 1 %; 49,1 8% e 50,82% 
de umidade para queijos mozarela processados com 
a adição de 0%, 1 0% e 20% de leite reconstituído, 
respectivamente, evidenciando um aumento do teor 
de umidade conforme aumentou-se a reconstituição. 
No experimento realizado por PEREIRA ( 1 999) 
obteve-se média de 4 1 ,20% e 44, 1 2% de umidade 
para queijos "Minas Frescal" processados com leite 
de vaca e cabra respectivamente; foi possível 

observar que queijos obtidos a partir de leite de cabra 
apresentaram maior retenção de umidade. Os queijos 
obtidos com a adição de soro de leite em pó tiveram 
c
'
omportamento semelhante ao observado por 

FURTADO (I 999), que relatou para a fabricação de 
queijos " Minas Frescal" através do processo de 
ultrafiltração, modificações consideráveis nas 
características do queijo, porém, proporcionando 
um rendimento mais eficiente, devido à retenção de 
proteínas de soro e a obtenção de um queijo com 
teor mais alto de umidade. 

Os resultados da matéria seca estão 
relacionados na Tabela 4. Os valores de F (Tabela 
2) foram significativos para tratamento, tempo 
de armazenamento e tratamento dentro de tempo 
de armazenamento. 

Para o teor de matéria seca no 10 dia de 
processamento, os tratamentos testemunha 
(37,26) ,  parcialmente desnatado (37 ,3 1 )  e com 
adição de 2 ,5% de soro de leite em pó (3 7 , 1 7) 
não diferiram entre si e foram significativamente 
maiores que o tratamento com adição de 5% de 
soro de leite em pó (29,65) .  Aos 5 dias de 
processamento o tratamento com desnatagem 
parcial (39,72) não diferiu significativamente do 
tratamento testemunha ( 3 8 , 5 7 ) ,  porém, foi 
significativamente maior que o tratamento com 
adição de 2,5% de soro de leite em pó (37 , 1 7 )  e o 
tratamento com adição de 5% de soro de leite em 

Tabela 3 - Umidade expressa em gramas/I OOg de queijo. Média de 3 repetições. 

Tratamentos Tempo de Armazenamento (dias) Médias 

I 5 9 1 3  
I 62,74b 6 1 ,43bc 60 ,57b 62 ,0 1 a 6 1 ,69b 
1 1  62,69b 60 ,28c  5 9 ,93b 59 ,24b 60,54b 
I I I  62 ,83b  62 ,83b  6 3 ,40a 5 8 ,99b 62 ,0 1 b 
IV 70 ,35a  6 6 ,64a 65 , 1 6 a 63 , 97a  66 ,53a  

D.M.S. 5% = 1 ,9 6834 - D.M.S. 1% = 2,69398 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (p < 0,05). 

Tabela 4 - Matéria seca expressa em gramas/l OOg de queijo. Média de 3 repetições. 

Tratamentos 

I 3 7 ,26a  
II  3 7 , 3 1 a  

I I I  3 7 , 1 7a 
IV 29 ,65b  

Tempo de Armazenamento (dias) 
5 9 1 3  

3 8 ,57ab 3 9,43a  3 7 ,99b 
3 9,72a  40 ,07a  40,76a  
3 7 , 1 7b 3 6,60b 4 1 ,0 1 a  
3 3 , 3 6 c  34 ,84 b  3 6 ,03b 

D.M.S.  5% = 1 ,96834 - D.M.S.  1 % = 2,69397 

Médias 

3 8 ,3 1 a 
3 9 ,46a 
3 7 , 9 9 a  
3 3 ,47b 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre s i  pelo teste de Tukey a 5% de  
probabilidade (p < 0,05). 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", MailJun, n° 350, Ql: 23-36, 2006 Pág. 29 

pó (33,3 6); o tratamento testemunha não diferiu 
significativamente do tratamento com adição de 
2,5 % de soro de leite em pó, sendo signi fi
cativamente maior em relação ao tratamento com 
adição de 5% de soro de leite em pó. Os 
tratamentos I (39,43) e II  (40,07) não diferiram 
entre si aos 9 dias de fabricação, porém, foram 

. significativamente maiores em relação aos 
tratamentos com adição de soro de leite em pó, 
que não diferiram entre s i .  No 1 3° dia, os 
tratamentos II  (40,76) e III (4 1 ,0 1 )  não diferiram 
entre si, mas foram significativamente maiores 
que os tratamentos I (37,99) e IV (36,03) e estes 
não diferiram entre si. 

Os valores médios do teor de matéria seca 
da presente pesquisa foram inferiores aos en
contrados por CAMACHO el ai. ( 1 99 1 ) ,  que 
obtiveram matéria seca média de 44,90%; 50,02% 
e 48%, respectivamente; BERNARDI el ai. 
(2000), que observaram matéria seca de 54,29% 
e 52,22% para queijos mozarela de leite de búfala 
fabricados pelos métodos tradicional e de 
acidificação direta, respectivamente; SILVA & 
ISEPON ( 1 998), que encontraram valores médios 
de matéria seca de 57,3 5%; 58 ,63% e 6 1 ,2 1  %, 
respectivamente, e YUNES & BENEDET (2000), 
que encontraram 40,36% de matéria seca para 
queijo fresco de leite de búfala. 

Na Tabela 5 estão· relacionados os resultados 
médios de pH dos queijos. Os valores de F (Tabela 

2) foram significativos para tratamento, tempo 
de armazenamento e tratamento dentro de tempo 
de armazenamento. 

Com relação ao tempo de armazenamento 
para os valores médios de pH no 1 ° e 90 dias não 
ocorreram diferenças significativas entre os 
tratamentos estudados. Aos 5 dias de fabricação os 
tratamentos testemunha (6,84) e com adição de 
5% de soro de leite em pó (6,70) não diferiram 
entre si, porém foram significativamente maiores 
que os tratamentos com desnate parcial (6,52) e 
com desnate parcial e adição de 2,5% de soro de 
leite em pó (6,5 1 ), estes não diferiram entre si. O 
tratamento com leite integral (6,66) aos 1 3  dias de 
fabricação não diferiu significativamente do 
tratamento com adição de 5% de soro de leite em 
pó (6,57) ,  porém, foi significativamente maior 
que os tratamentos II (6,44) e III (6, 1 2) .  

Os valores médios de pH observados neste 
experimento foram superiores aos encontrados 
por CASTRO & FURTADO (2000), que obtiveram 
para queijo provolone fabricado com soro 
fermento pH de 5,58 a 5,52; BRITO & ASTETE 
( 1 992), que obtiveram pH de 5,28;  5,29; 5 ,83 e 
5 ,83 para mozarelas fabricadas com leite de vaca 
e cabra ( 1 : 1 ) ; SPADOTI & OLIVEIRA ( 1 9 99),  
que observaram pH médio de 5 ,3 6 ;  5 ,36  e 5 ,43 
utilizando 0%, 1 0% e 20% de leite reconstituído 
para queijos mozarela aos 2 dias de fabricação e 

Tabela 5 - Valores médios de pH dos queijos. Média de 3 repetições. 

Tratamentos Tempo de Armazenamento (dias) Médias 
5 9 1 3  

6,84a 6,84a 6,54a 6,66a 6,72a 
II  6 ,7 1 a  6,52b 6 ,55a 6,44b 6,56b 
I I I  6 ,82a 6,5 1 b  6,68a 6 , 1 2 c 6 ,53b 
IV 6 ,85a  6,70a 6,62a 6,57ab 6,69a 

D.M.S. 5% = 0 , 1 0759 - D.M.S. 1 % = 0 , 1 4725 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (p < 0,05). 

Tabela 6 - Acidez titulável expressa em gramas de ácido lático/l OOg de queijo. Média de 3 repetições. 

Tratamentos Tempo de Armazenamento (dias) Médias 
1 5 9 1 3  

I 0,20a 0,22a 0,30b 0,35b 0,27c 
I I  0 ,23a 0,30a 0,36b 0,44a 0 , 3 3 ab 

I I I  0,24a 0,28a 0,3 3b 0,3 8ab 0 ,3 1 bc 
IV 0,26a 0,26a 0,44a 0,44a 0 ,35a  

D .M.S. 5% = 0,04345 - D.M.S. 1 %  = 0,05947 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (p < 0,05). 
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FONTECHA et ai. ( 1 990) ,  que citaram valor 
médio de pH de 5 ,73 e 5,27 no 2° e 15 °  dias de 
maturação para queijos de leite de cabra. Valores 
semelhantes aos da presente pesquisa foram 
apresentados por PEREIRA ( 1 999),  que obteve 
pH médio de 6,67 e 6,98 para queijos fabricados 
com leite de vaca e cabra, respectivamente. 

Os resultados médios para a acidez titulável 
encontram-se na Tabela 6. Os valores de F (Tabela 
2) foram significativos para tratamentos e tempo 
de armazenamento. Observa-se que as médias 
variaram de 0,27 a 0,35 gramas de ácido lático/ 
100 g de queijo, sendo que o efeito do tratamento 
com adição de 5% de soro de leite em pó (0,35) 
foi significativamente maior que o testemunha 
(0,27) e não diferiu do tratamento II (0,3 3) .  O 
tratamento III não diferiu dos tratamentos I e lI. 

Para tratamento dentro de tempo de 
armazenamento observa-se que não houve 
diferenças significativas para o I ° e 5° dias de 
armazenamento. No 9° dia de armazenamento o 
tratamento com adição de soro de leite em pó 
(0,44) foi significativamente maior que os demais 
tratamentos (I,  II e lU) .  Já no 1 3 ° dia de 
armazenamento, os tratamentos II e IV (0,44 e 
0 ,44) foram significativamente maiores que o 
tratamento I (0 ,35) .  No entanto, o tratamento 
com adição de 2 ,5% de soro de leite em pó não 
diferiu significativamente dos demais. 

Os valores da acidez titulável da presente 
pesquisa foram inferiores aos encontrados por 
SABOYA et ai. ( 1 9 98)  ao avaliarem os efeitos 
fisico-químicos da adição de 0%, 1 0%, 20% e 40% 
de leite reconstituído ao leite in natura na 
fabricação de queijos "Minas Frescal", quando 
obtiveram para a acidez titulável médias de 0,56 1 8; 
0,4643 ; 0 ,5938 e 0,6448 no primeiro dia pós
processamento e 0,9975; 0,8860; 0,9000 e 1 ,0093, 
no 1 4° dia após o processamento respectivamente. 
Os valores da acidez titulável deste experimento 
foram semelhantes aos encontrados por SILVA & 
ISEPON ( 1 998), que estudando a influência do tipo 
de salga nas características físico-químicas e 
aceitabilidade de queijos "Minas Frescal", obtiveram 
médias de acidez titulável de 0,24; 0 ,25 e 0,36 
gramas de ácido lático/I OO g de queijo aos O,  7 e 1 4  
dias de armazenamento. Fato também semelhante 
ao ocorrido no presente experimento foi observado 
por ALMEIDA et ai. (200 I ) , que ao avaliarem 
bebidas lácteas fermentadas e preparadas com soro 
de queijo "Minas Frescal", observaram que a acidez 
elevou de maneira mais acentuada nos sete 
primeiros dias de armazenamento, e aumentou em 
todos os tratamentos durante o período de 
armazenamento. 

Na Tabela 7 estão expressos os resultados 
médios para o teor de gordura dos queijos. Os 

valores de F (Tabela 2) foram significativos para 
tratamento, tempo de armazenamento e para a 
interação tratamento dentro de tempo de 
armazenamento. 

Para os valores médios de tratamento dentro 
de tempo, observa-se que no 1 ° dia de arma
zenamento o tratamento com leite integral ( 1 9,07) 
foi significativamente maior que os tratamentos 
II ( 1 7,38), III ( 1 1 ,7 1 )  e IV ( 1 0,57). O tratamento 
com desnatagem parcial  foi significativamente 
maior que os tratamentos com adição de 2,5 e 5% 
de soro de leite em pó, e estes não diferiram entre 
si. No 5° dia de armazenamento os tratamentos I 
( 1 7 ,94) e II ( 1 9 ,07)  foram significativamente 
maiores que os tratamentos IH ( 1 3 ,79)  e I V  
( 1 2 ,08) .  No entanto, a o s  9 e 1 3  dias d e  
armazenamento houve u m  comportamento 
semelhante dentro dos tratamentos avaliados, pois 
os tratamentos com leite integral e leite 
parcialmente desnatado diferiram significativa
mente dos tratamentos com 2,5% e 5% de soro de 
leite em pó. 

Os valores médios do teor de gordura dos 
tratamentos com adição de 2,5% e 5% de soro de 
leite em pó do presente experimento, no I ° dia 
após a fabricação, foram semelhantes ao obtido 
por S O UZA et ai. (2002),  que avaliaram a 
composição fisico-química de amostras de queijo 
"Minas Frescal Light", e obtiveram média de 
I i  ,02% de gordura. No presente experimento 
foram obtidos valores inferiores aos observados 
por SPADOTI  & OLIVEIRA ( 1 999) ,  que 
avali aram a utilização de leite reconstituído na 
fabricação de mozarela com níveis de 0%, 1 0% e 
20% de leite reconstituído adicionado ao leite in 
natura e obtiveram, 26 ,97%; 24,60% e 23,35% 
de gordura; CAMACHO et ai .  ( 1 9 9 1 ) ,  que 
avaliaram queijos artesanais de leite de cabra, 
observaram média 23,70% de gordura e ALVES et 
ai. ( 1 999), avaliando a fabricação de queijo prato 
a partir de leite reconstituído com níveis de 0%, 
1 0% e 3 0 %  de substituição, obtiveram como 
resultados da gordura 29,8 1 %; 26,50% e 24,3 1 %. 
Va lores semelhantes aos da presente pesquisa 
foram obtidos por ISEPON et ai. (2002),  que 
aval iaram as características fisico-qu ímicas de 
amostras de queijos "Minas Frescal" no comércio 
local de Ilha Solteira - SP., e observaram média 
de 1 6, 3 3 %  de gordura para os queijos inspe
cionados e 1 6,93% para clandestinos. 

Segundo GILLES & LAWRENCE ( 1 9 8 1 ), 
perdas de gordura, durante o processamento de 
queijos fabricados a partir da mistura de leite 
reconstituído e leite in natura não seriam maiores 
do que as observadas em queijos elaborados 
somente a partir de leite in nalllra, desde que seja 
feita uma homogeneização eficiente da mistura. 
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No presente experimento a homogeneização da 
mistura leite in natura + soro de leite em pó foi 
realizada manualmente como no experimento 
realizado por SPADOTI & OLIVEIRA ( 1 999) .  
No entanto, observou-se no presente experi
mento perdas muito signifi cativas de gordura, 
certamente por ter sido a adição realizada 
diretamente no leite. Segundo ALMEIDA et ai. 
(200 1 ) ,  ao elevar a proporção de soro em relação 
ao leite, o teor de gordura das bebidas lácteas 
adicionadas de soro de queijo "Minas Frescal" 
diminuiu. Entretanto, OTERO et ai. ( 1 995),  ao 
estudarem bebidas lácteas feitas com leite diluído 
em soro de queij o  e água, observaram que os 
valores médios de gordura encontrados para as 
bebidas elaboradas com soro foram ligeiramente 
superiores aos elaborados com água. 

Na Tabela 8 estão representados os valores 
médios da proteína bruta. Os valores de F (Tabela 
2) foram significativos para tratamento, tempo 
de armazenamento e tratamento dentro de tempo 
de armazenamento. 

No I ° dia de armazenamento, o tratamento 
com desnate parcial ( 1 9,53)  apresentou teor de 
proteína bruta significativamente maior que os 
tratamentos testemunha ( 1 5,9 1 ), com 2,5% de soro 
de leite em pó (1 6,75) e 5% de soro de leite em pó 
( 15 ,37).  Aos 5 dias, os· tratamentos I ( 1 9 ,64) e 1 1  
( 1 9,42) não diferiram significativamente entre si, 

porém, foram significativamente maiores que os 
tratamentos III ( 1 7,58) e IV ( 1 5,03) ;  o tratamento 
lU foi significativamente maior que o tratamento 
IV. Já aos 9 dias de processamento, o teor de proteína 
bruta do tratamento I (20,23) resultou em efeito 
significativamente maior quando comparado com 
os tratamentos H ( 1 8,64), III ( 1 6,49) e IV ( 1 6,24); 
o tratamento com leite parcialmente desnatado foi 
significativamente maior que os tratamentos III e 
IV, e estes não diferiram entre si.  No 1 3° dia o 
tratamento II ( 1 9,35) não diferiu significativamente 
do tratamento I ( 1 8,02), porém foi signifi
cativamente maior que os tratamentos III ( 1 7,46) e 
IV ( 1 6, 1 4);  o tratamento I foi significativamente 
maior que o tratamento IV, porém não diferiu do 
tratamento IH. 

Para o teor de proteína bruta, os valores do 
presente experimento foram inferiores aos 
observados por CUNHA et  ai. (2002), que 
obtiveram 22,05%; 23,92% e 24,0 1 %  de proteína 
bruta, para queijos "Minas Frescal" de baixo teor 
de gordura, BERNARDI et a(. (2000), que 
observaram 23 ,79% e 2 1 , 1 5 %  de proteína bruta 
para queijos Mozarela de leite de :búfala fabricados 
pelos métodos tradicional e de acidificação direta 
e SPADOTI & OLIVEIRA ( 1 999) ,  avaliando as 
características fisico-químicas de queijos Mozarela 
fabricados com 0%, 1 0% e 20% de leite 
reconstituído, obtiveram 2 1 ,52%; 20,62% e 
20,09% de proteína bruta, respectivamente. Os 

Tabela 7 - Gordura expressa em gramasll OOg de queijo. Média de 3 repetições. 

Tratamentos Tempo de Armazenamento (dias) Médias 
5 9 1 3  

I 1 9 ,07a  1 7 ,94a 1 8 , 8 8 a  1 8 ,70a 1 8 ,65a  
I I  1 7 ,3 8 b  1 9 ,07a 1 8 , 1 3 a 1 8 ,69a 1 8 ,32a 

l I !  1 1 , 7 1  c 1 3 ,79b 1 4 ,54b 1 4 , 1 6b 1 3 ,55b 
IV 1 0 , 5 7 c  1 2 ,08c  1 3 ,22b 1 3 ,5 0b 1 2 ,34c  

D.M.S. 5% = 1 , 1 4 1 73 - D.M.S. 1 % = 1 ,56263 
Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p < 0,05). 

Tabela 8 - Proteína Bruta expressa em gramasll OOg de queijo. Média de 3 repetições. 

Tratamentos 

I 
I I  

I I I  
IV 

1 
1 5 ,9 1 b 
1 9 ,53 a 
1 6,75b  
1 5 ,37b  

Tempo de Armazenamento (dias) 

5 9 1 3  
1 9,64a 
1 9,42a 
1 7 ,58b 
1 5 ,03e  

20 ,23a  
1 8 ,64b 
1 6 ,49c 
1 6 ,24c 

1 8 ,02ab 
1 9,35a  

1 7,46bc 
1 6, 1 4c 

D.M.S. 5% = 1 , 1 5588  - D.M.S. 1% = 1 ,58200 

Médias 

1 8 ,45a 
1 9,23a  
1 7 ,07b 
1 5 , 6 9 c  

minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste d e  Tukey a 5 %  de 
probabilidade (p < 0,05). 
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valores do tratamento III do presente experimento 
foram semelhantes aos observados por ISEPON 
et ai. (2002) que obtiveram 1 7 ,48% e 1 7,62% de 
proteína bruta para queijos inspecionados e 
clandestinos respectivamente. Valores de proteína 
bruta semelhantes aos do presente estudo foram 
observados por CAMACHO et ai. ( 1 9 9 1 ) , ao 
avaliarem a composição fisico-química de queijos 
fabricados artesanalmente, obtiveram 1 8,70% de 
proteína bruta e 1 9,86% para queijos fabricados a 
partir de leite cru + coalho comercial .  Valores 
inferiores aos do presente experimento foram 
encontrados por SABOYA et ai. (1 99 8 ) ,  que 
analisaram os efeitos fisico-químicos da adição de 
leite reconstituído na fabricação de queijo "Minas 
Frescal", obtiveram 1 5,76%; 1 4,98%; 1 4,83% e 
1 3,93% de proteína bruta para queijos um dia após 
a fabricação processados com 0%, 1 0%", 20% e 
40% de reconstituição, respectivamente. O teor 
de proteína bruta tende a diminuir em função da 
proteólise que ocorre nos queijos conforme 
aumenta o período de armazenamento. ROSSI et 
ai. ( 1 998) confirmou tal fenômeno ao avaliar a 
proteólise e durabil idade de queijos "Minas 
Frescal". Segundo FURTADO & LOURENÇO 
NETO ( 1 994) devido a sua composição protéica, 
as micelas do leite de cabra são menos hidratadas 
que as do leite de vaca. Este fator, aliado ao maior 
teor de soroproteínas e de cálcio, conferem ao 
leite de cabra uma menor estabilidade térmica. 

As médias expressas de proteína solúvel 
estão relacionadas na Tabela 9. Os valores de F 
(Tabela 2) foram significativos para tratamento, 
tempo de armazenamento e tratamento dentro 
de tempo de armazenamento. 

Qu anto ao tempo de armazenamento, no 
I ° dia o teor de proteína solúvel no tratamento 
com adição de 5% de soro de leite em pó ( 1 , 1 8) 
foi significativamente maior quando comparado 
aos tratamentos com desnate parcial ( 1 ,0 I )  e leite 
integral (0,82), não diferindo do tratamento com 
2,5% de soro de leite em pó ( 1 ,05). O tratamento 
com 2 ,5% de soro de leite em pó foi 
significativamente maior que o tratamento I, não 
diferindo do tratamento 1 1 .  Aos 5 dias de 
armazenamento, o tratamento com desnate 
parcial ( 1 ,2 1 )  foi significativamente maior que o 
tratamento com 2 , 5 %  de soro de leite em pó 
( 1 ,0 1 )  não diferindo dos tratamentos testemunha 
( 1 , 1 4) e com 5% de soro de leite em pó ( 1 ,06). 
Os tratamentos I ( 1 ,22) ,  I I  ( 1 ,37)  e III  ( 1 ,30)  
aos 9 dias de processamento foram signi
fi cativamente maiores do que o tratamento IV 
( 1 ,02) .  Aos 13 dias de armazenamento o 
tratamento II ( 1 , 67 )  não diferiu signi
fi cativamente do tratamento IV ( 1 ,52) ,  porém 
foi significativamente maior que os tratamentos 
I ( 1 ,42) e III ( 1 ,32) ,  o tratamento IV foi 

significativamente maior que o tratamento IH, 
não diferindo significativamente do testemunha. 

Para o teor de proteína solúvel, os 
médios do presente experimento foram maiores 
que os observados por ISEPON et ai. (2002), que 
avaliaram a composição de amostras de queijos 
"Minas Frescal" e obtiveram 0,55% e 0,66% de 
proteína solúvel para queijos inspecionados e 
clandestinos respectivamente. Os valores do 
presente experimento nos primeiros dias 
armazenamento foram semelhantes aos obti dos 
por PEREIRA ( 1 999), que obteve médias de 0,85% 
e 1 ,0 1  % para queijos "Minas Frescal" elaborados 
com leite de vaca e cabra, respectivamente. 
Valores semelhantes aos do presente experimento 
também foram encontrados por ISEPON ( 1 989), 
que obteve 0 ,75%;  1 , 1 3 %; 1 ,43% e 1 ,67% de 
proteína solúvel para leite não pasteurizado e 
0,69%; 1 , 1 2%; 1 ,37% e 1 ,56% de proteína solúvel 
para leite pasteurizado aos O ,  5 ,  9 e 1 3  dias, 
respectivamente. 

N a tabela 1 0  encontram-se os resu ltados 
médios do índice de proteólise. Os valores de F 
(Tabela 2) foram significativos para tratamento, 
tempo de armazenamento e tratamento dentro 
de tempo de armazenamento. 

Para o tempo de armazenamento no 1 °  
dia, o efeito do tratamento com adição de 5 %  de 
soro (7,70) foi significativamente maior quando 
comparado ao efeito dos tratamentos testemunha 
(5 ,23 ), com desnate parcial (5 , 1 8) e 2,5% de soro 
de leite em pó (6 ,29) .  Aos 5 dias de arma
zenamento, o tratamento IV (7,04) não diferiu 
significativamente do tratamento I I  (6 ,24), 
porém fo i significativamente maior que os 
tratamentos I (5,80) e I I I  (5,74). O tratamento 
II não diferiu significativamente dos tratamentos 
I e I I ! .  No 9° dia, o tratamento com adição de 
2,5% de soro de leite em pó (7,90) não diferiu 
significativamente do tratamento com desnate 
parcial (7,34). No entanto, foi significativamente 
maior que os tratamentos testemunha (6,04) e 
com adição de 5% de soro de leite em pó (6,29). 
O tratamento II  não diferiu signi ficativamente 
dos tratamentos com adição de 5% de soro de 
leite em pó e testemunha. No 1 3° dia de fabricação 
o tratamento IV ( 9 ,4 1 )  não diferiu significa
tivamente do tratamento II (8 ,65) ,  porém foi 
significativamente maior que os tratamentos I 
(7,90) e III (7,54); o tratamento II não diferiu 
significativamente dos tratamentos I e II! .  

O s  resultados do índice de proteólise 
presente pesquisa foram superiores aos 
por PEREIRA ( 1 999),  que obteve média de 
para queij os "Minas Frescal" de leite de vaca 
5,04 para queijos " Minas Frescal" de leite 
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ISEPON e t  ai. (2002), que obtiveram médias de 
3 , 1 3  e 3 , 8 3  para amostras de queij os "Minas 
Frescal". Valores semelhantes aos do presente 
experimento foram observados por I SEPON 
( 1 989) ,  que avaliou o índice de proteólise de 
queijos "Minas Frescal" fabricados com o uso de 
leite não pasteurizado e pasteurizado e obteve 
média de 4,79; 7,30; 8,87 e 1 0,29, aos O,  5,  9 e 
1 3  dias, respectivamente e ISEPON ( 1 994), que 
obteve média de 3 ,8 1 ;  5,58 e 7,67 para o índice 
de proteólise aos O, 6 e 12 dias de armazenamento, 
respectivamente. 

rendimento maior naqueles queijos fabricados 
somente com leite para a obtenção de queijo 
Prato, e por SABOYA et ai. ( 1 998), que relatam 
que a transição maior de sólidos se deve à maior 
transição de gordura e à maior incorporação de 
soroproteínas na coalhada, resultante da desna
turação, produzindo mais gramas de sólidos totais 
com menos litros de leite. 

Tabela 11 - Rendimento dos queijos expresso em 
Iitrosl kg de queijo "Minas Frescal". 

Os valores médios do rendimento dos 
queijos nos 4 tratamentos estão representados 
na Tabela I i  e não foram submetidos a nenhuma 
anál ise estatística, porém, evi denciaram uma 
diminu i ção na quantidade de  le i te  para a 
obtenção de um kg de queijo com o aumento da 
adição de soro. Entre os tratamentos sem adição 
de soro, o tratamento com desnate p arcial  
apresentou melhor rendimento (5,3 1 li tros/kg) 
que o tratamento com leite integral (5 ,45 Iitrosl 
kg) ; no entanto, entre os tratamentos com 
adição de soro de leite em pó; o tratamento 
com adição de  5 % de soro de  l e ite em pó 
apresentou melhor rendimento (3 ,77  li tros/kg) 
que o tratamento com 2,5% de soro de leite em 
pó (4,57  l i tros/kg). Os resultados da presente 
pesqu isa concordam · com os obtidos por 
JULIANO et ai. ( 1 9 8 7 ), que observaram 

Tratamentos 
Média II I I I  IV ��--�--����---5 ,4 5  5 ,3 1 4 , 5 7  3 , 7 7  

Segundo FURTADO ( 1 999) o reHdimento 
médio do queij o  "Minas Frescal" é bastante 
variável, mas pode-se considerar que o normal 
seria em torno de 6,0 a 6,5 litros de leite por 
quilo de queijo, apesar de que, em casos isolados, 
se observem fabricações em que se obtêm entre 
5,5 e 5,9 litros/kg de queijo. 

Na Tabela 1 2  estão representados os 
resultados da análise de variância da avaliação 
sensorial. 

Os valores médios da avaliação sensorial 
estão expressos na Tabela 1 3 .  De acordo com a 
avaliação sensorial, os prova dores preferiram as 

Tabela 9 - Proteína Solúvel expressa em gramasll OOg de queijo. Média de 3 repetições. 

Tratamentos 

II  
I I I  
IV 

Tempo de Armazenamento (dias) 
5 9 1 3  

0,82c 1 , 1 4ab 1 ,22a 1 ,42bc 
1 ,0 1 b  1 ,2 1 a  1 ,37a  1 ,67a 

1 ,05ab 1 ,0 1 b  1 ,30a 1 ,32c  
1 , 1 8a 1 ,06ab 1 ,02b 1 ,52ab 
D.M.S. 5% = 0,1 3478 - D.M.S. 1% = 0, 1 8447 

Médias 

1 , 1 5b 
1 ,32a 
1 , 1 7b 

1 ,20ab 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 %  de 
probabilidade (p < 0,05). 

Tabela 10 - Valores médios do índice de proteólise. Média de 3 repetições. 

Tratamentos 

I 
II  

I I I  
IV 

Tempo de Armazenamento (dias) 
5 9 1 3  

5,23b 5,80b 6,04c 7,90b 
5 , I 8b  6,24ab 7 ,34ab 8,65ab 
6,29b 5,74b 7,90a 7,54b 
7,70a 7,04a 6,29bc 9,4 l a  
D.M.S. 5% = 0,92993 - D.M.S. 1 % = 1 ,27276 

Médias 

6,24b 
6 ,8 5ab 
6,86ab 
7,6 1 a  

minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 %  de 
probabilidade (p < 0,05). 
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amostras dos tratamentos com adição de 2,5% de 
soro de leite em pó (6,83) e 5% de soro de leite 
em pó (6,72),  embora não tenham ocorrido 
diferenças signifi cativas nas avaliações. Com 
relação ao tempo de armazenamento, não houve 
diferenças significativas, porém, os provadores 
preferiram as amostras armazenadas por 5 (6,82) 
e 9 (7, 1 5 )  dias. 

BERNARDI et ai. (2000) não observaram 
diferença significativa na avaliação sensorial das 
amostras para o método de acidificação direta e 
método tradicional na elaboração de mozarelas de 
leite de búfala.  Conforme MANGUEIRA et ai. 
(2002), ao avaliarem amostras de queijo de coalho 
com teor de gordura e tipo de ferro diferenciados, 
os provadores detectaram diferenças estatísticas 
para os atributos aroma, aspecto geral, cor e'textura, 
não havendo diferença estatística para o sabor, 
ocorrendo o mesmo no presente experimento, 
onde os provadores não conseguiram detectar 
diferenças significativas para o parâmetro sabor. 
ROSSI et ai. ( 1 998) obtiveram vida de prateleira 
média para o queijo "Minas Frescal" de 8 dias, 
sendo, logo após, os mesmos eram rejeitados pelos 
consumidores, fato também constatado no presente 
experimento, onde as amostras tiveram melhor 
aceitação aos 5 e 9 dias de armazenamento. 

4 CONCLUSÕES 

Conforme a pesquisa quanto maior a adição 
de soro de leite em pó, maior foi a diminuição do 
teor de gordura e proteína dos queijos. 

Os queijos apresentaram melhor aceita
bil idade quando armazenados até os 9 dias de 
fabricação e conforme diminuiu o teor de gordura. 

A utilização do soro de leite em pó pode ser 
recomendada para mascarar o sabor característico 
do leite de cabra na fabricação de queijos. 

ABSTRACT 

The present work had as objective to study 
the physico-chemical quality and acceptability 
of cheeses elaborated with goat milk, with 
increasing leveis of addition of powder milk whey. 
The experiment was carried out at UNESP -
Campus de I lha Solteira on Laboratório de 
Biotecnologia de Alimentos. The cheeses were 
elaborated according to the standard technique of 
the cheese "Minas Frescal" from Instituto de 
Laticínios "Cândido Tostes", and the following 
parameters were evaluated: pH, titrable acidity, 
density, fat, moisture, dry maUer, rude protein, 
soluble protein and proteolysis indexo It was 
adopted an entirely randomly experimental 

Tabela 12 - Resumo da análise de variância da avaliação sensorial. 

Causas de variação 
Tratamento 

Tempo 
Tratamento x Tempo 

Coeficiente de 

** - significativo a 1 %  (p < 0,0 I )  
ns - não significativo 

G.L. 
3 
3 
9 

Q . M .  
1 3 , 8 7 7 8  
3 9 , 3 6 6 7  
2 , 7 5 5 6  

D.M.S. = 0,8507 

Valores de F 
4 ,2866**  
1 2, 1 5 9 6 * *  

ns 
2 7 ,8243 

Tabela 13 - Valores médios da avaliação sensorial ao longo do tempo de armazenamento. 

Tratamentos Tempo de armazenamento (dias) Médias 

I 5 9 1 3  
5 , 5 3  6,40 6,53 4 ,60  5 ,77  b 

II  6 , 8 7  7 , 3 3  6 , 7 3  5 ,27  6,55 ab 
I I I  7, 1 3  7 ,00  7 , 2 7  5 ,93  6,83 a 
IV 6 , 8 7  6 , 5 3  8 , 0 7  5 ,40 6,72 a 

Médias 6,60 a 6,82 a 7, 1 5  a 5,30 b 

Letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (p < 0,05). 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (p < 0,05). 
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delineation, in factorial 4 x 4 (treatments x 
storage time). The cheeses manufactured with the 
addition of powder milk whey had betler 
acceptance, folJowed by the cheeses manufactured 
from partial ly skimmed and integral milk. 
Regarding the period of storage, the ones stored 
for 9 days had a better acceptance. It was possible 
to observe a reduction on cheeses fat content as 
it was increased the addition of powder milk whey 
and the same for the rude protein content. 

Key-words: sensorial analysis, proteolysis, 
minas fresca I cheese, reconstituted milk. 
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UTILIZAÇÃO DE CONCENTRADO DE SORO DE QUEIJO OBTIDO 
POR ULTRAFILTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE IOGURTE 

Renala B. Magenisl 
E/ane S. PrudênciaJ 

Isabel/e D. Prudêncial 
Renala D. de M C. AmbO/liJ 

Hanório D. Benedel2 

RESUMO 

A partir . .  dos retentados de leite (�L) (Fator de Redução Volumétrico (FRV) = 1 ,5 )  e 
?e soro de queiJo (RS) (FRV = 8,0) obtidos do processo de u ltrafiltração, elaborou-se três 
�ogurtes que foram sensorialmente comparados, quanto aos atributos sabor e textura ao 
lO�u:te (4) (�ontrole), com 1 00 % de RL. Foram determinadas as composições físlco
�U1mlcas do leite, soro de queijo, RL, RS, iogurte com 80% de RL e 20% de RS (iogurte 2) e 
IOgurte (4)'0 Comparando-se os iogurtes (2) e (4) observou-se que, os teores de cinzas 
(0,6�:I:?,? 1 Yo mim) e proteínas (3 ,3 1 :1:0, 1 2  % mim) foram menores (p<0,05), enquanto os 
de l tpldlOS (0,56:1:0,.2 0  % mim) foram maiores (p<0,0 5 ) ,  no iogurte (2 ) .  D urante o 
armazenamento (40 dias a 4:1:1 °C), estes iogurtes não apresentaram diferenças com relação 
ao pH e a percentagem de ácido lático. 

1 INTRODUÇÃO 

o iogurte, um gel viscoso com delicado sabor 
característico (Penna, Oliveira, Baruffaldi, 1 997), 
é obtido essencialmente da ação das bactérias ácido
láticas termofilicas LaclobaciIlus delbrlleckii ssp 
bll/gariclIs e SlreplocacclIs salivarills ssp 
Ihermophilus (Ozer el 01. , 1 9 98) ,  no leite 
pasteurizado integral ou desnatado (Ginovart el 01. , 
2002). O consumo de iogurte tem aumentado 
significativamente em muitos países, e no Brasil é 
visto como um mercado com grande potencial de 
crescimento (Santos, 2002).  Vários fatores 
justificam a grande aceitabilidade do iogurte como, 
por exemplo, as propriedades nutritivas, as 
características sensoriais, as propriedades profilá
ticas e terapêuticas e seu custo acessível (Roissart, 
Luquet, 1 9 94 ci tado por Birollo, Reinheimer, 
Vinderola, 2000). Alguns tipos de iogurtes diferem 
de acordo com a composição química, o método de 

.· "'l UU.Uo,;idU. o sabor e o processamento pós-incubação 
Deeth, 1 980). A classificação mais usada 

à estrutura física do coágulo, podendo ser 
batido ou fluido. Da mesma maneira que o 

e o aroma, a consistência do iogurte é uma 
cterística importante para a qualidade desse 

Mestrandas em Ciência dos Alimentos 

produto (Penna, O l iveira, B aruffaldi, 1 9 94).  
Algumas técnicas são utilizadas para aumentar a 
consistência do iogurte, entre elas a correção do 
nível de sólidos totais no leite, principalmente pela 
adição de sólidos em pó, como o leite e o soro de 
queijo, a concentração por evaporação ou por 
membranas (Tamime, Deeth, 1 980; Rattray, Jelen, 
1 996).  O soro de queijo é um liquido opaco, de 
coloração amarelo-esverdeada resultante da 
precipitação e remoção das caseínas do leite durante 
o processo de fabricação de queijos (Quaglia, Orban, 
Patroni, 1 993). A cada quilo de queijo são obtidos 
em média nove l i tros de soro (Brandão, 1 9 94), 
sendo que sua composição varia em função do tipo 
de queijo e do processo tecnológico empregado 
(Quaglia, Orban, Patroni, 1 993) .  Com cerca de 
6,0-6,5% de sólidos totais representados por 
lactose, cálcio, proteínas e vitaminas (Brandão, 
1 994; Siso, 1 996; Pintado, Macedo, Maleata, 200 I ;  
González-Martinez e l  01. , 2002), o soro d e  queijo 
ainda é tratado com um subproduto da indústria 
l áctea e considerado um problema ambiental 
(Brandão, 1 99 4 ;  Siso, 1 996) ,  por apresentar 
Demanda B ioquímica de Oxigênio (DB O) entre 
3 0. 00 0  e 60 .000  mg de O,/L (Brandão, 1 9 94; 
Pintado, Macedo, Maleata, 200 1 ) .  

I 
2 Professores Doutores do Programa de Pós-graduação em Ciência dos Alimentos Departamento de C" 

. 
T I ' d AI '  C " . , lenCla e ecno ogIa e lmentos, entro de Ctenclas Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina Rod . 

Ad Gonzaga, 1346, Itacorubi, Florianópolis, SC, Brasil CEP: 88034-001 _ E-mail: rebongiolo@�ahoo����.b;ar 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 3 8  Rev. Inst Latic. "Cândido Tostes", Mai/Jun, n° 350, §l: 37-45, 2006 

A ultrafiltração (UF) é uma tecnologia de 
separação por membranas, empregada pela 
indústria láctea para a concentração ou a 
separação de constituintes do leite e do soro que 
serão ut i l izados na  elaboração de queijos e 
produtos lácteos fermentados (Fauquant e t  ai., 
1 9 8 5 ;  Jõnsson, Trãgardh, 1 990; Rosenberg, 1 995;  
Rattray, Jelen., 1 996;  Zydney, 1 998) .  De  acordo 
com Rosenberg ( 1 9 9 5 ) ,  o uso desta tecnologia 
para os produtos l ácteos fermentados, permite 
um melhor controle da consistência,  da 
acidificação pós-processo e da extensão da 
sinerese. Broome et ai. ( 1 9 8 2 )  afirmam que a 
incorporação de sól idos do soro em derivados 
lácteos ajuda a indústria a reduzir os problemas 
relacionados com o seu descarte. 

A UF resulta em um retentado ou con
centrado (de partículas de tamanho superior aos 
poros da membrana), que contém proteínas, 
gordura e minerais coloidais em maiores proporções 
do que no leite não submetido ao processo; e em 
um permeado ou filtrado (de partículas de tamanho 
inferior aos poros da membrana) que consiste de 
água, minerais solúveis, lactose, nitrogênio não
protéico e vitaminas solúveis em água (EI-Gazzar, 
Marth, 1 9 9 1 ;  Rosenberg, 1 9 9 5 ;  Rattray, Jelen, 
1 996) .  Porém, a extensão desse fracionamento 
dependerá do tipo elou composição inicial do leite, 
da membrana uti lizada e dos parâmetros de 
operação empregados (Patel, Mistry, 1 9 97) .  A 
eficiência desse processo está relacionada com as 
pressões de entrada (P E) e de saída (P s)'  a vazão 
(Q) ,  a temperatura (T), o tempo (t), o Fator de 
Redução Vo lumétrico (FRV), entre outros (AI
Malack, Anderson, 1 997).  

Visando contribuir para a utilização do soro 
de queijo em alimentos, o objetivo deste trabalho 
foi verificar a maior quantidade de retentado de 
soro proveniente da fabricação de queij o  tipo 
minas frescal (RS) (FRV 8 ,0) ,  que poderia ser 
incorporada na elaboração de iogurtes à base de 
retentado de leite (RL) (FRV 1 ,5)  sem provocar 
diferenças nos atributos sensoriais (textura e 
sabor), quando comparados ao iogurte controle 
( 1 00% de RL). O iogurte sensorialmente similar 
ao controle e com maior quantidade de RS e o 
iogurte controle, bem como o le i te ,  o soro de 
queijo, o RL e o RS, foram caracterizados fisico
quimicamente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2 . 1 .  Material 

Foram utilizados leite, soro de queijo obtido 
da fabricação de queijo minas fresca I, cultura 
láctea termofí l ica  (YC-X l l  Yo F l ex,  Chr. 
H ansen), polpa de morango (MOR PD/FV-C) 

(Borsato Industrial) e sacarose. Todos os reagentes 
utilizados foram de grau analítico (P.A.). 

2.2. Ultrafíltração (UF) 

2.2.1. Preparação das matérias-primas 

Antes de ser submetido ao processo de UF, 
o leite foi previamente desnatado em centrífuga 
e pasteurizado a 72 °C por 1 5  segundos, enquanto 
do soro de queijo foi removida a fração lipoprotéica 
(Fauquant et 01. , 1 98 5 )  a fim de evitar o fO/lling 
(entupimento) da membrana durante a UF. 

2.2.2. Processo de UF 

O leite e o soro de queijo foram submetidos 
ao processo de UF em uma unidade piloto, com 
membrana M ineral (SCT -P 1 94 0  GL) de 
porosidade igual a 50 nm e área fi ltrante útil de 
0,24 m2• Durante o processo, os parâmetros de 
operação empregados foram: (a) pressão de 
entrada (P ) de 2 bar e pressão de saída (P s) de I 
bar, para EO le i te e para o soro de queijo ;  (b) 
temperatura, vazão e velocidade tangencial média 
de 328 °C, 600-700 L.h·1 e 0,75 m.s·l ,  para o leite 
e de 27±8 °C, 700-800 L. h·1 e 0,85 m. S'I, para o 
soro de queijo, respectivamente. Após cada etapa 
de UF o equipamento foi higienizado de acordo 
com as instruções do fabricante. O experimento 
foi repetido, sob as mesmas condições, três vezes. 

2.2.3. Cálc/llo do fl/lxo de permeado (J) 

O fluxo do permeado (J) durante a UF foi 
determinado a cada 1 0  minutos para o leite e a 
cada 1 5  minutos para o soro de queijo e calculado 
de acordo com a seguinte equação: 

J = D x KT 
S x P  

Onde: 
D= Vazão (L.h·l) 

(TIA, 200 1 )  

KT= Coeficiente de correção de temperatura 
S= Superficie da membrana (m2) 
P= Pressão de entrada (P E) - Pressão de saída 
(Ps) I 2 

2.2.4. Cálcl/lo do Fator de Redl/ção 

ValI/métrico (FR V) 

O Fator de Redução Volumétrico (FRV) para 
o leite e para o soro de queijo foram determinados 
utilizando-se a seguinte equação: 

FRV= _______ V._o_lu_m_e __ in_i_cl_·a_l_d_o_l_e_ite�(L_)� __ � Volume do retentado de UF (final) (L) 
(Mehaia, 1 996) 
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2.3. Elaboração dos iogurtes a parti r  
dos retentados de  leite (RL) e soro 
de queij o  (RS) obtidos do processo 
de UF 

Os iogurtes elaborados a partir do retentado 
de leite (RL) e do retentado de soro (RS) foram 
baseados na metodologia citada por Lucey e Singh 
( 1 998)  com modificações conforme descrito na  
Figura I .  

Os  iogurtes ( I ), (2), (3)  e (4) correspondem 
as seguintes formulações: iogurte ( I )  com 70% de 
RL e 30% de RS; iogurte (2) com 80% de RL e 
20% de RS; iogurte (3) com 90% de RL e 1 0% de 
RS e iogurte (4) com 1 00% de RL (controle). Os 
iogurtes foram elaborados sob as mesmas 
condições, três vezes. 

2.4. Análise microbiológica 

Os iogurtes ( 1 ) ,  (2),  (3)  e (4) foram 
submetidos à análise de coliformes a 45°C de acordo 
com metodologia descrita pela APHA (200 I ) .  
Todas a s  análises foram realizadas e m  triplicata. 

2.5. Análise sensorial 

A análise sensoria'l dos iogurtes foi realizada 
através do Teste de D i ferença do Controle 
(Meilgaard, Civile, Carr, 1 99 1 ) , por uma equipe 
de 10 ju lgadores treinados em três repetições, em 
dias alternados, iniciando 5 dias após a elaboração 
dos iogurtes. Os julgadores, 6 mul heres e 4 
homens, entre 20 e 45 anos, foram selecionados 
e treinados através de Testes D i scriminativos 
(Duo-Trio, Triangular e Diferença do Controle) 
com amostras de sucos, iogurtes comerciais de 

(RL) (FRV=I ,5) 
... 

Adição de sacarose 1 0  %(mlm) do 
volume total de RL e RS 

... 

consistência firme e com os iogurtes elaborados. 
Os atributos avaliados foram a textura e o sabor, 
sendo solicitado a cada julgador que comparasse 
as amostras de iogurtes ( 1 ) ,  (2) e (3) em relação 
ao controle ( iogurte (4)),  ut i lizando fi chas 
independentes para cada atributo, com escala de 
grau de diferença de 9 pontos ( 1 - extremamente 
melhor que o controle; 5- nenhuma diferença do 
controle; 9- extremamente pior que o controle) 
(ABNT, 1 995) .  As amostras foram codificadas 
utilizando-se números de três dígitos aleatórios, 
com diferentes codificações para cada teste e 
foram servidas em copos descartáveis de 50 mL 
em temperatura de aproximadamente 5°C, sempre 
2 horas antes ou após as refeições. A apresentação 
das amostras foi em delineamento de blocos 
completos balanceados. Todos os iogurtes foram 
adicionados de polpa sabor morango. Os resultados 
foram expressos como média  da diferença em 
relação ao controle. 

2.6.  Análise físico-química 

O leite, o soro de queijo, o RL, o RS, o 
iogurte com maior teor de RS e sensorialmente 
similar ao controle e o iogurte (4) (controle) 
foram submetidos as seguintes análises físico
qu ímicas: umidade % (mIm); cinzas % (mIm); 
l ipídios % (mIm); proteínas % (mIm) e sól idos 
totais (ST) % (mIm) (AOAC, 1 998) .  Os valores 
de carboidratos % (mIm) foram obtidos por 
diferença (Brasil, 200 I a). Foram determinados 
no 1 ° , 1 5° ,  30° e 40° dias,  do período de 
armazenamento (40 dias), os valores de pH e da 
aci dez em ácido lático % (mIm) (AOAC, 1 9 98) 
do iogurte selecionado na análise sensorial e do 
iogurte controle, mantidos a 4 ± 1°C. As medidas 
de pH foram realizadas utilizando pHmetro (MP 

(RS) (FRV=8,O) 
... 

Tratamento ténnico 
(65 cC/30 minutos) 

... 
Tratamento ténnico da mistura 

(95 cCl5 minutos) 
... Resfriamento dos retentados a 42 cC 

... 
Elaboração os iogurtes ( I), (2), (3) e (4) 

... 
Adição de cultura láctea 

... 
Incubação a 42 cC até pH 4,5 

... 
Resfriamento a 4 cC 

... 
Quebra do coágulo 

... 
Adição de polpa (4 % mim) 

... 
Annazenamento a 5 °C 

Fluxograma de elaboração dos iogurtes a partir de retentado de leite (RL) e de retentado de 
soro (RS). 
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2 2 0  Metler Toledo). Todas as análises foram 
realizadas em duplicata. 

2.7. Análise estatística 

Médias, desvio padrão, análise de variância 
e teste de Dunnet (5% de significância) foram 
realizados com auxílio do software Statistica 
versão 6.0 (200 1 ). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 .  Ultrafiltração (UF) 

Com um J médio para o leite de 45 ± 4 L.h· 
l .m·2 e para o soro de queijo de 1 1 7 ± 1 6  L.h�l.m-
2 realizou-se a UF até que o FRV para o leite e �ara o soro de queijo  fossem 1 ,5 e 8 ,0 ,  
respectivamente. Esses valores de FRV foram 
uti lizados a fim de  aumentar os valores d�. ST 
tanto para o leite quanto para o soro de .quelJo e 
assim, obter iogurte com consistência maiS firme. 
Fischbach-Greene e Potter ( 1 9 86) observaram que 
o leite concentrado até FRV igual a I ,5 retev� 
maior teor de ST do que o leite concentrado ate 
FRV igual a 2,0. 

O comportamento do J durante o processo 
de UF do leite diferiu significativamente (p<0,05) 
do soro de queijo (Figura 2 (a e b». � J para o 
leite aumentou nos primeiros dez mInutos do 
processo e manteve-se posteriormente co��tante 
(Figura 2a), enquanto para o soro de queiJo o J 
decresceu com o tempo (Figura 2b) .  Estes 
comportamentos foram similares aos encontrados 
por Rao (2002),  que também afirma. que o J do 
soro inicialmente é maior do que o leite, porque o 
soro apresenta menor teor de ST, proteínas e 
minerais, acarretando em um menor fouling da 
membrana. O foulil1g durante o processo de UF 
deve-se à contínua deposição de partículas nos 
poros da membrana e a compactação das camadas 
de polarização, devido ao aumento da 
concentração de sólidos (K.rstic' et ai., 2002). 

d 
.., 

15 3) 45 ffl 75 9) 1(1) 12) 135 
lClll" (ninutoo) 

(a)  

3.2 .  Anál ise  microbiológica 

A anàlise microbiológica dos iogurtes foi 
realizada antes de serem submetidos à análise 
sensorial.  Os resultados (Tabela 1 )  indicam que os 
mesmos estavam microbiologicamente de acordo 
com os padrões determinados pela RDC n01 2, do 
Ministério da Saúde, que limita coliformes a 450 C 
em 1 0  NMP.g-1 de produto (Brasil, 200 I b) .  

Tabela 1 - Resultados da análise microbiológica 
das amostras de iogurte ( I ), (2), (3) 
e (4). 

Amostras' Coliformes a 45°C 
(NMPg-l) 

Iogurte ( 1 )  < 3 
Iogurte (2) < 3 
Iogurte (3) < 3 
Iogurte (4) < 3 

• Iogurte ( 1 )  com 70% de retentado de leite 
(RL) e 30% de retentado de soro (RS); 
Iogurte (2) com 80% de RL e 20% de RS; 
Iogurte (3) com 90% de RL e 1 0% de RS e 
Iogurte (4) com 1 00% de RL (controle). 

3.2. Análise sensorial  

Os resultados da análise sensorial (Teste de 
Diferença do Controle) estão apresentados na T�b�la 
2. Através da análise de variância e teste de medias 
de Dunnet, pode-se verificar que o atribu�o tex:ura 
somente apresentou diferenças sigmficatlvas 
(p<0,05) entre os iogurtes ( I ), com 30% de �S.e (4) 
(controle), sem RS. Esses resultados são sl1�l1l�res 
aos observados por alguns autores, que substltumdo 
o leite por até 25% de RS de queijo Cheddar com 
12,8% de ST (Broome et ai., 1 982) na el.aboração 
de iogurtes, também diminuíram as diferenças 
existentes com relação á textura. 

Já o atributo sabor, dos iogurtes ( I ), (2) e 
(3), não diferiu significatívamente (p<0,05) do 

.., 

10 2J 
1/!IqD (nioutos) 

(b) 

Comportamento do fluxo de permeado (J) durante o processo de UF (a) do leite (FRV = 1 ,5) Figura 2 -
e (b) do soro de queijo (FRV = 8,0). 
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controle. Esse comportamento foi diferente do 
obtido por Broome et ai. ( 1 982), que verificaram 
que houve diferença significativa com relação a� 
sabor quando a substituição de leite por RS fOI 
superior a 25%, na elaboração de iogurte. 

Tabela 2 - Resultados do teste de diferença do 
controle das amostras de iogurte com 
diferentes proporções de retentado 
de leite (RL) e retentado de soro (RS). 

Amostras Atributo Atributo 
Sabor . .  Textura .. 

Iogurte ( 1 )  5 ,00±1 ,60' 5 ,93± I ,3 7  b 
Iogurte (2) 4 ,75±I ,26' 5 , I 8± I , I 7  ' 
I ogurte (3 ) 4,83± I , I 7 " 4,98±0,83  • 
Iogurte (4) 5 ,03±0,53 " 5 ,0 5±0,3 9  " 

• Iogurte ( 1 )  com 70% de retentado de leite 
(RL) e 30% de retentado de soro (RS); 
Iogurte (2) com 80% de RL e 20% de RS; 
Iogurte (3) com 90% de RL e 1 0% de RS e 
Iogurte (4) com 1 00% de RL (Controle). 

•• Médias com letras iguais na mesma coluna 
não diferem entre si (p<0,05 ) .  

Dos iogurtes analisados, o que apresentou 
similaridade sensorial ao iogurte controle (4) e 
maior teor de RS, foi. o iogurte (2), o qual foi 
selecionado para as análises fisico-químicas. 

3.3.  Análise físico-química 

Os resu ltados médios das composições 
fisico-químicas do leite e do RL estão apresentados 
na Tabela 3, enquanto os do soro de queijo e do RS 
na Tabela 4. 

A UF do leite e do soro de queijo contribuiu 
para o aumento de sólidos totais (ST) no RL e no 
RS. Pode-se observar que os teores de ST 
encontram-se dentro do estabelecido por Tamime 
e Deeth. ( 1 980),  como o ideal para a fabricação 
de iogurtes, ou seja, entre 9 e 20  %. 

Quando comparados os valores dos 
constituintes do leite e do soro de queijo com os 
dos seus respectivos retentados, observou-se com 
relação aos teores de carboidratos, uma diminuição 
significativa (p<0,05), após o processo de UF do 
leite e um aumento significativo (p<0,05), após 
o processo de UF do soro de queijo. A diminuição 
no teor de carboidratos do RL foi também relatada 
por EI-Gazzar e Marth ( 1 99 1 ) ,  Rattray e Jelen 
( 1 996)  e McDonough et ai. ( 1 9 7 1  citado por 
Fischbach -Greene et ai. , 1 9 8 6 ) ,  que segundo 
Mehaia ( 1 996), poderia ter ocorrido pois a lactose 
está em seu estado l ivre com baixa massa 
molecu lar, não sendo retida pela membrana. 
Pesquisas similares também têm demonstrado o 

mesmo comportamento com l eite de diferentes 
espécies (Patel,  et  ai., 1 9 9 2 ;  Mehaia,  EI
Khadragy, 1 99 8 ;  Prudêncio et  ai. ,  2003) .  O 
aumento de carboidratos no RS também foi 
observado por Rubin e Nielsen ( 1 9 8 1  citado por 
Broome et ai. , 1 9 82), que associaram o mesmo 
ao aumento do teor protéico. O acréscimo 
observado no teor protéico no RL e no RS de 
acordo com EI-Gazzar e Marth ( 1 99 1 ), Rattray e 
Jelen ( 1 9 9 6 )  e Lawrence ( 1 9 8 9  ci tado por 
Mehaia, 2002) poderia estar relacionado ao 
aumento da inclusão de proteínas do soro nos 
retentados durante a UF, à diminuição da umidade 
e também ao aumento da concentração de caseínas 
(Srilaorkul et ai. , 199 1 ). Observou-se também u� 
aumento significativo (p<0 ,05)  dos demaiS 
constituintes do RL e do RS quando comparados 
com o leite e o soro de queijo, respectivamente. 

O teor de cinzas superior do RL deve-se ao 
fato de que partes dos minerais do leite encontram
se associados às proteínas, sendo também retidos 
pela membrana (Brule, Maubois e Fauquant, 1 974; 
Srilaorkul et ai. ( 1 989 citado por St-Gelais, Haché, 
Gros-Louis, 1 992». O teor de cinzas no RS foi 
diferente do obtido por Wong, LaCroix e 
McDonough ( 1 9 7 8 ) ,  que concentrando o soro 
doce entre 80 e 90 % obtiveram redução nos 
valores de minerais. 

O diâmetro médio dos poros da membrana 
empregada (50nm) pode ser um dos fatores 
responsáveis pela concentração da fração lipídica 
verificado no RL e no RS, pois os glóbulos de gordura 
apresentam, de acordo com Fennema (2000),  
tamanhos que variam de 2000 a 6000 nm. 

Os valores de pH dos RL e RS permane
ceram inalterados quando comparados ao leite e 
ao soro, respectivamente. Brule et ai. ( 1 974 citado 
por Mehaia et ai., 1 99 8 )  relataram que a 
concentração do leite e do soro pela UF, aumenta 
a concentração de minerais proporcionalmente à 
quantidade de proteínas e esses componentes 
exercem efeito tamponante no retentado. 

A partir dos resultados médios das com
posições químicas dos iogurtes (2) e (4) (Tabela 5), 
pode-se verificar que os teores de cinzas e proteínas 
foram significativamente maiores (p<0,0 5 )  no 
iogurte (4) .  Tal resultado foi influenciado pelos 
teores de cinzas e proteínas encontrados para o 
RL. Já, a incorporação de RS no iogurte (2) 
influenciou no aumento significativo (p<0,05) da 
fração lipídica. 

A obtenção dos iogurtes (2) e (4) com RL 
e/ou RS contribuiu para a obtenção de derivados 
lácteos com maiores teores de proteínas e 
menores teores de lipídios. Com relação aos teores 
de proteínas esses iogurtes estão de acordo com a 
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RDC n° 5, do M inistério da Agricultura e do 
Abastecimento (Brasil ,  2000) ,  que estipula o 
mínimo de 2,9 % (mim) de proteínas lácteas para 
le ites fermentados. Ainda conforme essa 
Resolução, em relação aos teores de l ipídios 
(matéria gorda láctea), o iogurte (2) poderia ser 
caracterizado como tipo "parcialmente des
natado", pois o mesmo apresenta valores para 
matéria gorda láctea entre 0,6 e 2,9 % (mim), 
enquanto o iogurte (4) poderia ser denominado 
"desnatado" por apresentar percentagem média 
de lipídios menor que 0,5% (mim). 

o aumento da percentagem de ácido lático (Figura 
3 a) ficou situado dentro do limite estabelecido 
também pela RDC n° 5 do Ministério da 
Agriéultura e do Abastecimento (Brasil, 2000),  
que fixa entre 0,6 e 1 ,5 % de ácido lático para 
iogurtes. Resultados similares foram observados 
por Kosikowski ( 1 979),  utilizando RL com 3 ,3 a 
4,6  % (mim) de proteínas em iogurtes ar
mazenados por 42 dias e González-Martinez et 
ai. (2002),  substituindo o leite por soro em pó 
(até 33 %) em iogurtes armazenados por 2 8  dias, 
onde os valores de acidez variaram entre 0,9 a 
I ,  I % e 0 ,5  a 0 ,8 % de ácido l át i co, res
pectivamente. 

Durante o período de armazenamento (40 
dias) dos iogurtes (2) e (4), pôde-se verificar que 

Tabela 3 _ Resultados da composição físico-química média do leite e do retentado de leite (RL). 

Análises 
ST"°O % (mim) 

Carboidratos % (mim) 
Proteínas % (mim) 

Cinzas % (mim) 
Lipídios % (mim) 
Umidade % (mim) 

pH 

LeiteO 
8 ,77±0, 1 0" 
4,80±0, 1 0 " 
3 , 1 6±0,03 " 
0 ,7 1 ±0 ,03 " 
0 , 1  O±O,OO " 

9 1 ,23±0, 1 0 · 
6,43±0,02 " 

RetentadoO (FRVoo= I ,5)  
9,68±0,3 1 b 
4,59±0, 1 2  b 
4 , 1 8±0, 1 9  b 
0 ,8 1 ±0,04 b 
0 , 1 4±0,02 b 
90,27±0,34b 
6,49±0,04 " 

o Médias seguidas com a mesma letra na horizontal ( linha) não diferem estatisticamente (5% de 
significância), oOFRV= Fator de Redução Volumétrico; oooST= Sólidos Totais. 

Tabela 4- Resultados da composição físico-química média do soro e do retentado de soro (RS). 

Análises 
ST"°'% (mim) 

Carboidratos % (mim) 
Proteínas % (mim) 

Cinzas % (mim) 
Lipídios % (mIm) 
Umidade % (mim) 

pH 

SoroO 
6,06±0,22 " 
4,3 2±0, 3 7  " 
0 ,86±0,03 " 
0,5 3±0,02 " 
0,3 6±0,06 " 
93 ,94±0,22" 
6 , 1 7±0,04 " 

Retentado' (FRVOO-8 ,0) 
9,480,63 b 

4,74±0,2 1 b 
2,9 1 ±0,33 b 
0,5 8±0,04 b 
1 ,25±0, 1 2  b 

90,52±0,56 b 
6 , 1 2±0,02 " 

o Médias seguidas com a mesma letra na horizontal (l inha) não diferem estatisticamente (5%de 
significância), oOFRV= Fator de Redução Volumétrico; oooST= Sólidos Totais. 

Tabela 5 _ Resultados médios das composições químicas dos iogurtes (2) e (4) . 

Análíses 
STOO% (mim) 

Carboidratos % (mim) 
Cinzas % (mim) 

Proteínas % (mim) 
Lipídios % (mim) 
Umidade % (mim) 

Iogurte (2)0 
1 6,9 1±0,2 1 "  
1 2,3 6±0,29" 
0 , 6 8±0,0 I"  
3 , 3 1 ±0, 1 2" 
0 ,5 6±0,20" 
8 3 , 1 0±0,2 1 "  

Iogurte (4)" 
1 6,93±0 , 1 3 " 
1 2, 3 6±0,26" 
0 , 7 1 ±0 ,02b 
3 ,54±0 , I Ob 
0,46±0, 1 6b 

8 3 , 0 7±0 , 1 2" 

o Iogurte 2: iogurte com 80% de RL e 20% de RS e Iogurte 4: iogurte com 1 00% de RL; R�
Retentado de leite· RS = Retentado de soro; Médias seguidas com a mesma letra na hOrizontal 
(linha) não difere� estatisticamente (5%. de significância), oOST: Sólidos Totais. 
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No decorrer do período de armazenamento 
também não foram observadas d iferenças 
significativas (p<0,05)  entre os valores do pH 
dos iogurtes (2) e (4) (Figura 3 b). Os valores de 
pH encontram-se na faixa recomendada por Moon 
e Reinbold ( I 9 7 6  ci tado por Penna, Ol iveira, 
Baruffaldi, 1 994) ,  que indicam como sendo ideal 
para iogurtes valores entre 3,8 e 4,6. Estes valores 
coincidem também com os determinados por 
Gurgel e Oliveira ( 1 995),  que mantendo iogurtes 
comerciais em temperatura em torno de 4 ±I °C 
por 2 1  dias, conseguiram uma variação para o pH 
entre 3,8 e 4, 1 .  

Portanto, a concentração do soro de queijo 
pela UF, em substitu ição aos processos con
vencionais de desidratação, representaria uma 
a lternativa para o aproveitamento do soro de 
queijo na elaboração de iogurtes. Convém 
salientar, que uma nova dinâmica de fi ltração 
poderia acarretar em resultados diferenciados. 

4 CONCLUSÕES 

A UF do leite e do soro de queijo contribui 
para o aumento nos teores de ST, proteínas, cinzas 
e lipídios no RL e no RS e de carboidratos no RS. 
O uso de até 20 % de RS na elaboração de iogurtes 
elaborado com RL não influencia significativa
mente (p<0 ,05) nos atributos sensoriais sabor e 
textura, quando comparados ao iogurte elaborado 
somente com RL. Com relação à composição 
físico-qu ímica, o iogurte elaborado com RL 
apresenta maiores teores de cinzas e proteínas e 
menores teores de l ipídios do que o iogurte 
elaborado com 20% de RS. Os teores de sólidos 
totais, umidade e carboidratos não diferem entre 
os iogurtes. O iogurte (2) pode ser classificado 
como "parcialmente desnatado" e o iogurte (4) 

;;-} 0,9 
� 
� 0,8 
:s 
.g 0,7 
'0 .'" 
� 0,6 

15" '!JJ' 

Tempo (dias) 

(a)  

como "desnatado". Os iogurtes (2)  e (4), durante 
o período de armazenamento (40 dias a 4 ± I OC), 
não apresentam diferenças com relação aos 
valores de pH e ácido lático. 
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SUMMARY 

From milk retentates (MR) (Volume 
Reduction Factor (VRF) = 1 .5)  and from cheese 
whey (WR) (VRF = 8.0) obtained by ultrafiltration, 
three kinds of yogurt were prepared and compared 
in taste and texture to the control (yogurt (4) = 
1 00% MR). The physico-chemical compositions 
of milk, cheese whey, MR, WR, 80% MR and 20% 
WR yogurt (yogurt 2) and the composition of the 
control yogurt (yogurt 4) were determined. When 
compared, yogurt (2) proved to have lower 
(p<0 . 0 5 )  ash (0 .68±0 . 0 1  % mim) and protein 
(3.3 1±0 . 1 2% mim) content, but higher (p<0.05) 
lipid content (0.56±0.20% mim). During storage 
(40 days at 4±l oC),  both pH and lactic acid 
percentages presented no difference (p<0.05).  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APHA. American Public Health Association. 
Washington, 200 I. 

AL-MALACK, M . H . ;  ANDERSON, G.K. 
Crossflow microfi l tration with dynamic 

4,6 .,....,.,.".,..,...-,....."-=-�.,..,.,.-..,--...,,,...--. 

4,5 -j-,--'..;.;.;.,..;.;.;.,..,.:n.��=,c 

:a 4,4 

4,3 

4,2 .J=�"'T-'���="�� 
15" :n' 

TeIqlO (dias) 

(b) 

Figura 3 - Percentagem de ácido lático (mim) (a) e variação do pH (b) durante o armazenamento ( I ,  
1 5, 3 0  e 40 dias) dos iogurtes (2) (80%RL e 20% RS) (-+-) e (4) ( IOO%RL; padrão) (-@-) 
mantidos sob refrigeração a 4 ±I oCo 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



44 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Mai/Jun, n° 350, Qi: 37-45, 2006 

membranes. Water Research. v. 3 1 ,  p. 1 9 69-
1 97 9 ,  1 99 7 .  

ASSOCIAT ION OF OFFICIAL ANALYTICAL 
CHEMIST S.  O ffieial methods o f  analysis of 

the Association Analytical Chemists. 1 4  Ws. 
Washington, DC: AOAC, 1 99 8 .  

ASSOCIAÇÃO B RASILEIRA D E  N O RMAS 
TÉCNICAS. Teste de comparação múltipla em 
análise sensorial de  alimentos e b ebidas, 
NBR 1 3256, São Paulo:  ABNT, 1 995.  

BIROLLO, G.  A.;  REINHEIMER, J .  A.;  
VINDEROLA, C.a. Viability of lactic acid microflora 
in different types of yoghurt. Food Research 
International, v. 33, p. 799-805,  2000. 

B RANDÃO, S .  C .  Soro:  u m  desafio para as 
fábricas de queijos. Leite e Derivados, n. 1 5, p. 
1 3 - 1 8 , 1 9 94.  

BRASIL. (2000). Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento. Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal. Resolução nO 5, de 1 3  
d e  novembro d e  2000.  Diário Oficial da 
República do Brasil, Brasília, DF. Disponível em: 
www.agricultura.gov.br. Acesso em: 28 jun 2004. 

BRASIL. (200 I a). Ministério da saúde. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 
n040, de 08 de fevereiro de 200 I .  Diário Oficial 
da Rep ública do Brasil ,  Brasíl ia ,  DF. 
Disponível em: http://www.anvisa.gov.br. Acesso 
em: 1 3  fev 2003.  

BRASIL. (200 I b) .  Ministério da saúde. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 
n0 12,  de 2 de janeiro de 200 1 .  Diário Oficial da 
República do Brasil, Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br. Acesso em: 25 jun 2003. 

BROOME, M.C.;  WILLMAN, N. ;  ROGISNSKI, 
H . ;  HICKEY, M.W. The use of cheese whey 
protein concentrate in the manufacture of  skim 
milk yoghurt. Tlle AlIstralian JournaI of Dairy 
Technology, v. 37, n. 4,  p. 1 39 - 1 42,  1 982.  

B RULE, G.  ; MAUBOIS, 1 .L. ;  FAUQUANT, 1 .  
Etude de la  teneur em éléments minéraux dês 
produits obtenus lors de I 'ultrafiltration du lait 
sur membrane. Le Lait, n .  5 3 9- 5 4 0 ,  p .  6 0 0-
6 1 5 , 1 974.  

EL-GAZZAR, F.E.; MARTH, E.H.  Ultrafiltration 
and osmosis reverse in dairy technology: a review. 
Journal of Food Protection, v. 4, n. 1 0, p. 80 1 -
809, 1 99 1 .  

FAUQUANT, 1 . ;  VIECO, E. ;  B RULE, G.; 
MAUBO I S, J .L .  C larification des lactosérums 
doux par agrégation thermocalcique de la matiere 
grasse résiduelle. Le Lait, n. 65, p. 1 -20, 1 9 85.  

FENNEMA, O .  R.  Química de  los alimentos. 
2.  ed. Zaragoza: Acribia, 2000. 

FISCHBACH-GREEN, L.; POTTER, N.N. Effects 
of u l trafiltration on retention of minerais and 
other components of milk.  Journal o f  Food 
Science, v.  5 1 , n. 2 ,  p. 3 45-347, 1 9 86.  

GINOVART, M . ;  LÓPEZ, D. ;  VALLS, J . ;  
SILBERT, M. Simulation modelling of bacterial 
growth in yoghurt. International Journal  o f  
Food Microbiology, v. 7 3 ,  p .  4 1 5-425, 2002. 

GONZÁLEZ-MARTINEZ, C . ;  BECERRA, M . ;  
CHÁFER, M.;  ALBORS, A . ;  CAROT, L M . ;  
CHIRALT, A .  Influence o f  substituing milk powder 
for whey powder on yogurt quality. Trends in 
Food Seience and Technology. v.  1 3 , p. 3 3 1 -
340,  2002.  

GURGEL, M. S. C. C.; OLIVEIRA, A.  J. Avaliação 
das características físico-químicas do iogurte. 
Leite e Derivados, n. 22, p. 3 8-43 , 1 99 5 .  

JÕNSSON, A. ; TRÃGÁRDH, G. Ultrafiltration 
applications. Desalinatio n. v. 7 7 ,  p. 1 3 5 - 1 7 9 ,  
1 9 9 0 .  

KOSIKOWSK.I, F.V. Low lactose yogurt and milk 
beverage by ultrafiltration. Jo urnal of D airy 
Seience, v. 62, p. 4 1 -46, 1 979.  

KRSTIC ',  D.M.;  TEKIC' M.N . ;  CARIC' ,  M.D. ;  
MILAN OVI C ' ,  S .D .  The effect of turbulence 
promoter on cross-fIow microfi ltration of skim 
milk. Journal of Membrane Seience, v. 208 ,  
p. 303-3 1 4,  2002.  

LUCEY, J.A.; SINGH, H .  Formation and physical 
properties of acid milk gels: a rewiew. Food Research 
International, v. 30, n. 7, p. 529-542, 1 99 8. 

MEHAIA, M.A. Chemical composition of camel 
skim mi lk  concentrated by u l trafi ltration. 
International  Dairy Journal ,  v. 6, p .  74 1 -
7 5 2 ,  1 99 6 .  

MEHAIA, M.A. Manufacture o f  fresh soft white 
cheese (Domiati-type) from ultrafiltered goat's 
milk. Food Chemistry, v. 79, p. 445-452, 2002. 

MEHAIA, M.A. ;  EL-KHADRAGY, S .M. 
Physicochemical characteristics and rennet 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Mai/Jun, n° 350, Qi: 37-45, 2006 Pág. 45 

coagulation time of ultrafiltered goat milk. Food 
Chemistry, v. 62,  n.  3 ,  p. 257-263 , 1 99 8 .  

MEILGAARD, M .  ; CIVILLE, G. V. ; CARR, B .  
T .  Sensory Evalution Techniques, Boca Raton, 
FL.: CRC Press, 1 999.  

OZER, B. H.; ROBINSON, R.K.; GRANDISON, A.S.; 
BELL, A.E. Gelation properties of milk concentrated 
by different techniques. International Dairy 
Journal, v. 8,  p. 793-799, 1 998.  

PATEL, R.S.; GUPTA, V.K.; SINGH, S.; RETTER, 
H. Ultrafiltration behavior of buffalo and cow 
milk. Indian Journal D airy Science,  v. 6 ,  n. 
45, p. 322-325 ,  1 992.  

PATEL, R.S.; MISTRY, V.v. Physicochemical and 
structural properties of ulrafiltered buffalo milk 
and milk powder. Journal of Dairy Science, v. 
80,n.  5 ,  p. 8 1 2-8 1 7 ,  1 997.  

PENNA, A.L. B . ;  O LIVEIRA, M.N. ;  
BARUFFALD I ,  R.  Análise de consistência de 
iogurte: correlação entre medida sensorial e 
instrumental. Ciência e Tecnologia de  
Alimentos, v.  1 7, p. 98- 1 0 1 ,  1 99 7 .  

PENNA, A.L.B.; OLIVEIRA, M.N.; BARUFFALDI, 
R. Aval iação da qualidade de iogurtes. Leite e 
Derivados, n. 1 6, p. 1 4- 19 ,  1 994. 

PINTADO, M.E.; MACEDO, A.C.; MALEATA, F.X. 
Review: technology, chemistry and microbiology of 
whey cheeses. Food Science Technology 
International, v.7, n. 2,  p. 1 05-1 1 6, 200 1 .  

PRUDÊNCIO, E.S.;  FALCÃO, L.D.;  MAGENIS, 
R.B. ;  MAHAUT, M.; LUIZ, M.T.B.;  HAMAD, 
A.LS. Avaliação do retentado obtido da 
ultrafiltração do leite de búfala (BlIballls bllbalis) 
desnatado e pasteurizado. Revista do I nstituto 
de Laticínios Candido Tostes, v. 5 8 ,  n. 3 30, p. 
45-49, 2003 . 

QUAGLIA, a. B. ;  ORBAN, E.;  PATRONI, E. Le 
proprietá funzionali-tecnologiche dei siero di 
latte. Industrie Alimentari, v. 32, n .  3 1 4,  p. 
3 3 7-345, 1 9 93.  

RAO, H.G.R. Mechanisms of flux decline during 

ultrafiltration of dairy products and influence of  
pH on fIux rates of whey and buttermilk.  
Desalination, v.  1 44, p. 3 1 9-324, 2002.  

RATTRAY, W. ; JELEN, P.  Protein 
standardization of  milk and dairy products. 
Trends in Food Science e Technology, v. 7, p. 
227-234,  1 99 6 .  

ROSENBERG, M. Current and future applications 
for membrane processes in the dairy industry. 
Trends in Food Science e Technology, v. 6, n. 
1 ,  p. 1 2- 1 9, 1 995 .  

SANTOS, LA. Tendências em iogurtes: 
ingredientes que dão um diferencial ao produto. 
Leite e D erivados, n.63, p. 48-53,  2002. 

SISO, M.I .G. The biothechnological u tilization 
of  cheese whey: a review. Bioreso u rce 
Technology, v.  5 7 ,  p. I - l I ,  1 996 .  

SRILAORKUL, S . ;  OZIMEK., L . ;  O ORAIKUL, B.; 
HADZIYEV, D . ;  WOLFE, F. Effect of 
ultrafiltration of skim milk on casein micelle size 
distribuition in retentate. Jou rnal of D airy 
Science, v. 74, p. 50-57, 1 99 1 .  

ST-GELAIS, D. ;  HACHÉ, S.; GROS-LOUIS, M. 
Combined effects of temperature, acidification, 
and diafiltration on composition of skim milk 
retentate and permeate. Jou rnal of D airy 
Science, v. 75, p. 1 1 67- 1 1 72, 1 992. 

T.l .A. Tech niques Industrielles Appliquees. 
Dossier Tec hnique:  unite uItrafiltration 
mineral et organique 0,2 m2/5,8 m2, affaire E 
094. Rennes, France: TIA, 2 00 1 .  

TAMIME, A.Y. ;  DEETH, H . C .  Yogurt: 
technology and biochemistry. Jo urnal of Food 
Protection, v. 43,  n. 12,  p. 93 9-977, 1 98 0 .  

WONG, N.P.; LACROlX, D.E.; MCDONOUGH, F.E. 
Minerais in whey and whey fractions. Journal of 
Dairy Science, v. 6 1 ,  n. 1 2 ,  p.  1 700- 1 703, 1 978.  

ZYDNEY, A.L.  Protein separations using 
membrane filtration. New opportunities for whey 
fractionation. International D ai ry Jo urnal, v. 
8, p. 243-25 0, 1 99 8 .  

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 46 Rev. lns!. Latic. "Cândido Tostes", MailJun, n° 350, §l: 46-52, 2006 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE QUEIJOS 
COLONIAIS COMERCIALIZADOS EM FEIRAS LIVRES DE 

PELOTAS/RS PRODUZIDOS EM 2000 E 2005 

Letícia Sopeiia CASARlN/ 
Vanessa 'Pires da ROSA/ 

Nelisa Lamas de SOUZA/ 
Raqllel ROHDEN/ 

Edllardo Cesar rONDO]' 
Ana Pallla V/E/RA/ 

RESUMO 

Com o objetivo de identificar perigos biológicos e respectivas medidas de controle nos processos de 
fabricação de queijos coloniais comercializados em feiras livres de Pelotas/RS, 12 amostras de queijo colonial 
foram coletadas e analisadas micro biologicamente. As amostras foram coletadas em dois periodos (2000 e 
2005), a fim de comparar possíveis diferenças na carga microbiológica. Os resultados demonstraram que todas 
as amostras apresentaram coliformes totais e fecais em níveis de 9,2x I 0' a 4,6x l O'NMP/g e 0,3x 10' a 4,6x I 0' 
NMP/g, respectivamente. As contagens de bolores e leveduras variaram de 1,0xI0' UFC/g até 9,5x l O' UFC/ 
g e todas as amostras demonstraram a presença de Slaphy/ococclIs allrellS em quantidades que variaram

. 
de 

4,Oxl O' UFC/g a 1,4x l O' UFC/g. Apesar da maioria das contagens das amostras coletadas em 2005 terem Sido 
maiores que as contagens das amostras de 2000, não houve diferença significativa (P>0,05) entre as médias dos 
dois periodos. A análise dos resultados sugere a necessidade de melhores condições nas boas práticas de 
fabricação e a aplicação de um tratamento térmico no leite cru, a fim de reduzir as contagens microbianas e 
inatívar mi crorganismos potencialmente patogênicos. 

Palavras-chave: qualidade microbiológica, queijo colonial, Pelotas/RS 

INTRODUÇÃO 

o queijo é um dos derivados lácteos de maior 
consumo mundial, devido principalmente, ao seu 
valor nutritivo, sua longa vida de prateleira e seu 
paladar característico. As técnicas de fabricação 
e modos de consumo dos queijos variam 
significativamente de região para região de acordo 
com fatores históricos, geográficos e econômicos 
(PROUDLOVE, 1 996).  

No Rio Grande do Sul, devido a colonização 
por imigrantes europeus, houve a incorporação de 
diversos hábitos alimentares aos costumes locais, 
dentre eles a fabricação e consumo de queijo 
colonial. Nesse estado, os queijos coloniais são 
freqüentemente comercializados em feiras livres, 
sendo distribuídos para diversos segmentos da 
população. Muitas vezes, tais produtos são 
fabricados em pequena escala dentro de propriedades 

rurais sem acompanhamento técnico adequado, o 
que dificulta o seu controle de qualidade. 

Existem muitos relatos de Doenças Veiculadas 
por Alimentos (DVA) causadas pelo consumo de 
queijos contaminados por microrganismos pato
gênicos (BONE et 01. , 1 989;  CARMO & 
BERGDOLL, 1 990;  HEDBERG et aI. , 1 992; 
MAGUIRE et 01., 1 992; D'AOUST, 1 994; 
DESENCLOS et 01., 1 996; PINTO et 01., 1 996; 
DJURETIC et 01., 1 997; CONEDERA, et 01., 2004). 
Em vista disso, a avaliação da qualidade micro
biológica de queijos coloniais assume grande 
importância, principalmente quando os mesmos são 
fabricados com leite cru e significativa manipulação. 

Com base nestes fatos, este trabalho teve 
como objetivo avaliar a qualidade microbiológica 
e os processos de fabricação de queijos coloniais 
comercializados em feiras livres de Pelotas/RS, 
em dois períodos diferentes (2000 e 2005). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2 . 1  D eterminação do fluxograma de 
produção 

Com o objetivo de identificar as principais 
etapas de fabricação dos queijos coloniais 
produzidos no município de Pelotas/RS, foram 
realizadas entrevistas com os produtores presentes 
nas feiras livres onde os queijos estavam sendo 
comercializados. As entrevistas foram realizadas 
com diferentes produtores, em três feiras livres, 
após prévia identificação dos entrevistadores. Após 
a coleta de dados, um fluxograma de produção, 
abrangendo as principais operações realizadas pela 
maioria dos produtores foi elaborado e analisado. 

2 .2  Coleta de amostras 

Foram coleta das 6 amostras de queijos 
coloniais (500g) em janeiro de 2000 e outras 6 
amostras em março de 2005, em três feiras livres 
do município de Pelotas/RS. Em cada feira foram 
coletadas duas amostras, em cada período. As 
amostras foram compradas d iretamente dos 
feirantes, colocadas em sacos plásticos estéreis 
identificados e transportadas imediatamente, em 
condições isotérmicas, até o Laboratório de 
Microbiologia do Departamento de Ciência dos 
Al imentos, UFPEL. Uma vez recebidas no 
laboratório, as amostras foram conservadas sob 
refrigeração (7°C) até o momento das análises. 

2 .3 Análises microbio lógicas 

Em condições assépticas, as amostras foram 
retiradas dos sacos plásticos, submetidas a diluições 
decimais em água peptonada 0 , 1  % (MERCK, 
Darrnstadt, Alemanha), e então semeadas em meios 
de cultura específicos para cada grupo de micror
ganismos. As amostras foram analisadas quanto a 
contagens de coliforrnes totais e coliforrnes fecais, 
bolores e leveduras e StaplzylococclIs allreus, 
segundo métodos preconizados por SIQUEIRA 
( 1 995) .  Todas as amostras foram analisadas em 
duplicatas, sendo a média aritmética das contagens 
expressa em Unidades Formadoras de Colônias 
(UFC/g) ou Número Mais Provável (NMP/g, no caso 
dos coliformes). 

3 RESULTADOS 

3.1  D eterminação do fluxograma de 
produção 

Com base nas informações obtidas com os 
produtores e feirantes, identificou-se o fluxograma 
de produção apresentado na Fígura I .  O processo 

de fabricação do queijo colonial foi descrito da 
seguinte forma: Uma vez recebido ou coletado na 
propriedade rural, o leite cru é aquecido a 3 5°C e 
então adicionado de coalho animal.  Após a 
formação do coágulo, o soro de leite é retirado, 
vertendo-o em uma panela. Em seguida, a massa 
(coágulo) é colocada em um pano, enformada em 
fôrmas plásticas e prensada. Depois de prensada, 
a massa é retirada das fôrmas e recebe uma fina 
camada de sal, passando para o processo de 
maturação, em local fresco e arejado, durante 3 a 
8 dias. O período de maturação pode variar 
conforme o produtor ou demandas de mercado. 
Logo após a maturação o queijo é comercializado. 

LEITE CRU 

AQUECIMENTO (3 5°C) 

� 
ADIÇÃO DE COALHO 

COAGULAÇÃO 
(40-50 min.) 

REMOÇÃO DO SORO 

ENFORMAGEM 

PRENSAGEM 

DESENFORMAGEM 

ADIÇÃO DE SAL 

MATURAÇÃO 
(3 a 8 dias) 

COMERCIALIZAÇÃO 

Figura 1 .  Fluxograma de produção dos 
queijos coloniais comercializados em feiras livres 
do município de Pelotas - RS. 

3 .2  Avaliação Microbiológica dos 
Queij os  Coloniais 

Os resultados das análises microbiológicas 
dos queijos coloniais analisados nesse trabalho 
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estão apresentados na Tabela I .  Os resultados 
demonstraram quantidades expressivas dos 
microrganismos testados em todas as amostras 
analisadas. As contagens de coliformes totais 
variaram de 9,2x l 0' NMP/g até 4,6x 1 0' NMP/g, 
enquanto que os col iformes fecais foram 
encontrados em quantidades de 0 ,3xl 0 1 NMP/g 
até 4, 6 x l 0' N MP/g. Fato importante a ser 
ressaltado é que 1 0  das 1 2  amostras (83 ,3  %) 
apresentaram mais de 1 ,Ox l 04  N MP/g de 
co l i  formes fecais. 

As contagens de bolores e leveduras variaram 
de I ,Oxl 04 UFC/g até 9,5xl 0' UFC/g, sendo que 7 
(58,3%) das 1 2  amostras demonstraram contagens 
superiores a I , 3 x l  06 UFC/g. As contagens de S. 
aurells demonstraram níveis de contaminação 
variando entre 4,Oxl 04 UFC/g e I ,4xl O' UFC/g e 5 
(4 1 ,7%) das 1 2  amostras demonstraram contagens 
superiores a 1 ,3x l 06 UFC/g. 

Quando as contagens microbianas das 
amostras coletadas em 2000 foram comparadas 
com as contagens das amostras coletadas em 
2 0 0 5 ,  houve um aumento no número de 
microrganismos na maioria das amostras 
analisadas, embora a média das contagens não 
tenha diferido estatisticamente (P>0,05) .  P or 
exemplo, em 2000,  a maior contagem de 
coliformes totais verificada foi de 2 , l x l 05UFCI 
g, enquanto que, em 2 0 0 5 ,  3 das 6 amostras 
apresentaram contagens iguais ou acima deste 
valor. Quanto aos coliformes fecais, nas amostras 
coletadas em 2000, todas apresentaram quantida
des inferiores a 3 ,5x I 04UFC/g. No entanto, no 
ano de 2005 , 5 das 6 amostras apresentaram 
val ores maiores que esse. Com relação às 
contagens de bolores e leveduras, foi observado 
que, em 2000, apesar de terem sido verificadas 2 
amostras com valores superiores a 2,OxI O'UFCI 
g, as demais continham aproximadamente 
1 04U FC/g, enquanto que, em 2005 ,  5 das 6 
amostras demonstraram quantidades superiores a 
1 ,3xI 06UFC/g. Apenas as contagens de S. aureus 
pareceram ter sido menores em 2005,  pois, em 

2000,  apenas 1 das 6 amostras apresentou 
contagem inferior a 1 05UFC/g, enquanto que nas 
amostras coletadas em 2 0 0 5 ,  4 das 6 demons
trar�m quantidades menores do que essa. 

4 DISCUSSÃO 

É sabido que os derivados làcteos podem 
conter contagens microbianas e levadas, princi
palmente se elaborados a partir do leite cru, como 
foi o caso dos queijos coloniais analisados neste 
trabalho. Processos de fabricação semelhantes ao 
aqui ident ifi cado foram descritos por demais 
autores, sugerindo ampla utilização desse processo 
de elaboração do queijo colonial (BEHMER, 1 984; 
ALENCAR, 1 993) .  

Muitos trabalhos têm demonstrado que altas 
contagens de microrganismos podem ser encontradas 
no leite cru devido a deficiências de higiene na 
ordenha, manutenção e desinfecção inadequadas de 
equipamentos, refrigeração ineficiente, saúde do 
animal e mão de obra desqualificada (STEELE et 
ai., 1 997; NUSSINOVITCH et ai., 2000; SANTANA 
et aI., 200 1 ;  GRAN et ai., 2003). Além dos micror
ganismos deteriorantes, diferentes gêneros e espécies 
de microrganismos patogênicos têm sido verificados 
no leite cru, como por exemplo Staphylococcus 
aureus (GOMES & GALLO, 1 995), Escherichia 
co/i 01 57:H7 (WANG et ai., 1 997), Bácilllls cereus 
(ODUMERU et ai., 1 997), Yersinia enterocolitica 
(KUSHAL & ANAND, 1 999), Salmone/la spp. e 
Listeria monocytogenes (VASAVADA, 1 988). Uma 
das maneiras mais eficientes para el iminar 
microrganismos patogênicos e diminuir as 
contagens microbianas do leite cru é o emprego de 
calor por processos comumente conhecidos como 
pasteurização e ultra-pasteurização. Na pasteuri
zação, normalmente o leite é aquecido a 65°C 
durante 3 0  minutos ou a 72°C por 15 segundos, 
enquanto na ultra-pasteurização o leite é tratado 
termicamente a aproximadamente 143°C por 3 a 
5 segundos (RYNNE et ai. , 2004) .  S egundo 
depoimentos levantados neste trabalho, o leite 

Tabela 1 - Resultados das análises microbiológicas de queijos coloniais comercializados em feiras livres 
do município de Pelotas-RS, no ano de 2000 e 2005 . 

Amostra Coliformes Totais Coliformes Fecais Bolores e Leveduras S. allrellS 

(MNP/g) (MNP/g) (UFC/g) (UFC/g) 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 
3,4 x l O· 2,4 X l O· 2,7 X l O· 1 ,5 X l O' 2,5 X l O· 1 ,3 X l O· 4,7 X l O' 5,2 xl0· 

2 4,5 x l O· 9,0 X l O· 3,5 X l O· 1 ,5 X lO'  ND* 2,8 x l O· 2,3 X l O· 1 ,4 X l O' 
3 5,3 X l O· 4,6 X l O' 2,4 X l O· 4,6 X l O' 9,5 X l O' 2,3 X l O· 1 ,5 X l O· 1 ,3 X l O· 
4 2,1 X l O' 1 ,0x l O· 3,4 X l O· 1 ,0 X l O· 2,0 X l O' 1 ,0 X l O' 7,8 X l O· 4,0 X l O· 
5 9,2 x 1 0' 4,0 X l O· 3,6 X l O '  4,0 X l O· 1 ,0 X l O· 1 ,3 X l O· 8,3 X l O· 6,9 X l O· 
6 9,2 x 1 0' 2,1 X l O' 0,3 X l O' 2,1 X lO'  1 , 1  X l O· 2,5 X l O· 1 ,4 X l O' 8,3 X l O· 

*ND: não detectado 
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util izado na fabricação dos queijos coloniais não 
foi aquecido até temperaturas de pasteurização ou 
ultra-pasteurização, uma vez que tal aquecimento 
prej udicaria a textura do produto final.  Mesmo 
assim, em um manual sobre a transformação caseira 
de produtos derivados do leite, a Federação da 
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul 
(FARSUL) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) recomendam o aquecimento do leite 
cru até 73°C, por 2 minutos para a fabricação do 
queijo colonial (FARSULI SENAR, 1 9 96). Devido 
a alta probabilidade de presença e multiplicação de 
microrganismos patogênicos no leite cru, essa 
parece ser uma medida bastante necessária à 
fabricação do queijo colonial. Além disso, o 
aquecimento desse leite certamente reduziria as 
contagens microbianas do produto, possibilitando 
o aumento da vida de prateleira e a conservação de 
padrões de identidade e qualidade. 

As análises realizadas nesse trabalho de
monstraram altas contagens de coliformes totais 
e fecais em todos os queijos analisados. Fazem 
parte dos coliformes totais, principalmente, os 
gêneros Klebsiel/a. Citrobactel; Enterobacter e 
Escherichia, enquanto que os co li formes fecais 
têm como principal representante a Escherichia 
colí (JAY, 2005) .  Assume-se que a limentos que 
contenham col iformes fecais, tenham sido 
contaminados por matéria fecal, enquanto aqueles 
que apresentam coliformes totais provavelmente 
foram contaminados por material de origem fecal 
ou ambiental. Neste trabalho, 83,3% das amostras 
anal isadas apresentaram coliformes fecais em 
níveis superiores àqueles permitidos pela 
Resolução RDC n° 1 2  de 2 de janeiro de 200 1  da 
ANVISA (BRASIL, 200  I ) , a qual preconiza 
contagens máximas de 5 ,O x 1 03 NMP/g e 5 ,Ox I O' 
NMP/g para queijos de alta e muito alta umidade, 
respectivamente, como podem ser classificados 
os queijos coloniais. Resultados similares foram 
apresentados por KOLTTWITZ & G UIMARÃES 
(2003), os quais demonstraram que 3 3 %  das 1 2  
amostras de queijo colonial produzidos no interior 
do Estado do Paraná continham coliformes fecais 
acima de 1 03 NMP/g. Do mesmo modo, LÜBECK 
et ai. (200 I )  analisaram 5 amostras de queijo 
colonial fabricados sob I nspeção Municipal em 
Francisco Beltrão/PR, e encontraram contagens 
de coliformes totais e fecais maiores que 2,4x 1 03 
NMP/g em todas as amostras. 

Se o fluxograma de fabricação do queijo  
colonial for analisado, pode-se supor que  a adição 
do coalho, a enformagem, a prensagem e a desen
formagem seriam as etapas mais propícias para a 
contaminação do queijo por coliformes, princi
palmente se a qualidade higiênico-sanitária do 
coalho, dos utensílios e do pano não forem 
adequadas. As demais etapas poderiam aumentar 

esse tipo de contaminação, principalmente devido 
a problemas de Boas Práticas de Fabricação 
referentes aos manipuladores. Contudo, conside
rando que a quantificação dos coliformes é, muitas 
vezes, utilizada como critério de qualidade do leite 
cru, uma vez que essas bactérias são freqüente
mente encontradas nessa matéria-prima, o leite 
sem tratamento térmico adequado continua sendo 
a fonte mais provável dessa contaminação (AAKU 
et ai., 2004). 

N este trabalho, altas contagens de bolores 
e leveduras foram identificadas em quase todas as 
amostras analisadas. Muitos fungos podem 
produzir micotoxinas, as quais têm sido identi
ficadas como possíveis responsáveis pelo desen
volvimento de câncer em humanos e animais 
(GÜRBAY et ai. ,  2006). Segundo PREMENDRA 
et ai. (2004) a lgumas micotoxinas já foram 
identificadas no leite e em queijos, contudo não 
há valor máximo estipulado de bolores e leveduras 
para queijos na legislação brasileira vigente. Os 
bolores e leveduras estão presentes no leite cru e 
amplamente distribuídos no ambiente, contudo são 
facilmente inativados por tratamentos térmicos 
acima de 60°C (JAY, 2005). Em vista disso, além 
do aquecimento, ambientes de produção livre de 
correntes de ar ou excesso de poeira podem 
colaborar com a diminuição das contagens desses 
microrganismos nos al imentos. 

Conforme demonstrado na Tabela I ,  altas 
contagens de S. aureus também foram verificadas 

'em todas as amostras de queijo colonial  
anal isad as. É sabido que o S. allreus é 
freqüentemente encontrado no leite cru e queijos, 
uma vez que há altas taxas de mastite clínica e 
sub-clínica no rebanho leiteiro (VILLARD et ai. , 
2005). A contaminação do leite e seus derivados 
por S. aurells é de grande importância, haja vista 
que tal bactéria é uma das principais causas de 
DVA no RS (RIO GRANDE DO SUL, 2000) e em 
muitos lugares do mundo (ACCO et ai. , 2003). A 
intoxicação al imentar estafi l ocócica é causada 
pela ingestão de enterotoxinas produzidas por 
muitas l inhagens de S. aurells. Atualmente, já 
foram i dent i fi cadas mais de 2 0  enterotoxinas 
estafilocócicas (MARTIN et ai., 2004), as quais 
são consideradas termo-resistentes. Além do fato 
de que o S. aurells é freqüentemente encontrado 
no leite cru, tal microrganismo pode pertencer a 
flora permanente de humanos, sem causar 
nenhum sintoma, facilitando a contaminação de 
a l imentos, devi do a manipulação inadequada 
(ACCO et ai., 2003). Sendo assim, as principais 
etapas do fluxograma de preparação do queijo  
colonial que poderiam estar envolvidas nesse tipo 
de contaminação específica seriam aquelas que 
apresentam maior manipulação,  ou sej a, a 
enformagem, prensagem, desenformagem e 
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adição de sal.  Atenção deve ser dada as altas 
contagens de S. allrells verificadas nas amostras 
analisadas. Segundo padrões franceses, leite cru 
ou queij os com mais de 1 04 UFC/g são 
freqü entemente considerados insatisfatórios. 
Com relação a legislação brasileira, segundo a 
RDC n° 1 2/200 1 ,  os queijos de alta ou muito alta 
umidade devem conter no máximo 1 03 UFC/g e 
5 , Ox l 02 UFC/g, respectivamente, de estafi
lococos coagu lase positivos (BRASIL, 2 00 1 ) . 
Segundo tais  padrões, nenhuma das amostras 
analisadas estaria de acordo com essas legislações. 
Além disso, é comumente aceito que 1 05 UFC/g 
de S. allrells podem produzir quantidades de en
terotoxinas suficientes para provocar surtos 
a l imentares (MARTIN et ai., 2004) ,  de
monstrando significativo potencia l  toxigênico 
dos queij os a nali sados. Outros pesquisadores 
também encontraram contagens significativas de 
S. allrells em queijos coloniais. LÜBECK et ai. 
(200 1 )  demonstraram contagens variando de 
1 ,4x l 0s UFC/g a 9,8x l 0s UFC/g em 5 amostras 
de queijos coloniais produzidos no município de 
Francisco Beltrão/PR. Já KOTTWITZ & 
GUI MARÃES (2003)  demonstraram contagens 
de 1 , 7 x l 03 UFC/g a 5 ,O x l 04 UFC/g em 1 2  
amostras de queijo colonial produzidas no estado 
do Paraná. 

Outro fator que pode ter contribuído com 
as altas contagens microbianas encontradas em 
queijos coloniais é o curto período de maturação 
aplicado. Segundo o fluxograma anal isado, o 
período de maturação dos queijos variou de 3 a 8 
dias, dependendo do produtor entrevistado. 
Períodos de maturação maiores podem propiciar 
a inativação de patógenos alimentares devido ao 
meta bolismo de bactérias lácticas, as quais 
produzem vanos fatores antimicrobianos 
(WILIAMS et aI., 2002). Segundo SOUZA et ai. 
(2003) um período de maturação superior a 30  
d ias  é importante para estabil ização micro
biológica dos queijos. Em um estudo que avaliou a 
evolução das características microbiológicas e 
fisico-químicas durante a elaboração e maturação 
de queijo serrano do RS, estes mesmos autores 
observaram que a maioria dos grupos microbianos 
atingiram contagens máximas no queijo aos sete 
dias de maturação, diminuindo progressivamcnte 
até o final da maturação. No entanto, conforme 
verificado pelo presente trabalho, a utilização de 
períodos de maturação mais longos pode ser 
dificultada pela necessidade de rápida comer
cialização e pela preferência dos consumidores 
por queijos menos maturados. 

Com base na comparação das contagens 
microbianas das amostras coletadas em 2000 e 
2005, pode-se constatar que grande quantidade de 
microrganismos foram verificadas em ambos 

períodos, sugerindo necessidade de ações que 
contribuam com a diminuição destas contagens. 

5 CONCLUSÃO 

Em vista dos resultados apresentados neste 
trabalho e dos aspectos culturais e sociais, que 
oferecem certa resistência a períodos mais longos 
de maturação, sugere-se a adoção de hábitos 
higiênico-sanitários rigorosos e o aquecimento do 
leite cru até temperaturas de aproximadamente 
74°C na produção de queijos coloniais do RS. 

ABSTRACT 

With the purpose of hazard identification 
and the establishment of control measures in the 
production of colonial cheese commercialized in 
popular fairs of Pelotas/RS, Southern Brazil, 1 2  
samples of colonial cheese were collected and 
submitted to microbiological analysis. Sample 
collection were performed in two distinct periods 
(2000 and 2005) to compare possible differences 
in microbial counts. The results demonstrated that 
all samples were contaminated by total and fecal 
coliforms, with populations of 9.2x 1 02 to 4.6xl 01 
MPN/g and 0 .3 x l 0 1  to 4.6x l 04 MPN/g, 
respectively. Yeasts and molds were detected in 
leveis of I .Ox l 04 CFUlg to 9.5x1 01 CFUlg, while 
StaphylococclIs allrells were detected in ali samples 
with counts ranging from 4.0x 1 04 CFUlg to 1 .4x l 01 
CFU/g. Even though the majority of the samples 
col lected in 2005 presented counts higher than 
counts observed in samples collected in 2000, there 
was no significant difference (P>0.05) between 
mean counts verified in both periods. The analysis 
of the results suggested the necessity of 
improvements in good manufacturing practices 
during cheese production, and a thermal treatment 
of raw milk to reduce microbial population and 
inactivate potential pathogenic microorganisms. 

Key-words:  microbiological quality, 
colonial cheese, Pelotas/RS 
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