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DESENVOLVIMENTO DE REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT DE 
LEITE DE CABRA 

DeveIopment oflight requeijão eIaborated with goat miIk 

RESUMO 

Rita Vieira Garcia! 
Antônio Eustáquio Rezende Travassos2 

Ricardo Targino Moreira2 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um requeijão cremoso light com leite de 
cabra usando uma mistura dos hidrocolóides guar e xantana bem como avaliar suas 
características físico-químicas. Foram elaboradas quatro formulações de requeijão cremoso 
de leite de cabra: um requeijão integral (I), usado como controle e três requeijões light: LI, 
L2 e L3, fabricados mediante a adição de 1, 2 e 3% da mistura dos hidrocolóides. O processo 
de elaboração consistiu na recepção, filtragem e desnate do leite; seguido de pasteurização, 
resfriamento, acidificação direta e precipitação. A seguir, realizou-se a dessoragem, lavagem 
e fusão da massa. Cada ensaio foi repetido quatro vezes e as análises físico-químicas (pH, 
acidez, proteína, gordura, umidade e cinzas) foram realizadas em triplicata. Nos valores 
médios de pH, acidez, proteína e cinzas não houve diferença significativa (p>0,05). 
Entretanto, nos teores de gordura, umidade, EST (Extrato Seco Total) e GES (Gordura no 
Extrato Seco), o requeijão integral apresentou diferença significativa (p<0,05) em relação 
às versões ligh t. Os requeijões com teor reduzido de gordura apresentaram composição 
química similar, podendo ser considerados como produtos light, segundo a legislação atual. 

Palavras-chave :  leite de cabra, requeijão, hidrocolóides, substituto de gordura. 

1 IN TRODUÇÃO 

A conscientização sobre uma alimentação 
saudável tem aumentado o interesse dos 
consumidores por alternativas de alimentos 
tradicionais. Os novos produtos devem ter baixo 
teor de gordura e conservar as propriedades 
sensoriais dos tradicionais (MUIR et ai., 1997). 
Assim, torna-se um desafio desenvolver produtos 
com baixo teor de gordura ou light. O termo light 
pode ser utilizado para designar produtos com uma 
redução mínima de 25% em gorduras totais e 
diferença maior que três gramas de gordura/100g 
de sólidos em relação ao produto tradicional 
(BRASIL, 1998). 

É possível reduzir o teor de gordura em 
queijos com melhoria de suas propriedades 
sensoriais por modificações no processamento, 
emprego de cultura lática selecionada e de substituto 
de gordura. Entretanto, nenhuma dessas técnicas 
substitui completamente as propriedades e funções 
da gordura (DRAKE e SWANSON, 1995). 

O substituto de gordura deve apresentar as 
propriedades sensoriais das gorduras, como: 
estabilidade térmica, emulsificação e aeração, 
lubricidade; contribuir com sabor, cor e a capacidade 
de espalhar (CÂNDIDO e CAMPOS, 1996); ser 
seguro à saúde e apresentar baixo teor calórico. 
Porém, não existe um substituto ideal; mas a correta 
combinação e proporção dos produ tos existentes 
permitem desenvolver diversos alimentos 
(CÂNDIDO e CAMPOS, 1996; ADA, 2005). 

As gomas e os concentrados protéicos são 
os principais substitutos de gordura (BUCIONE, 
1999). Gomas são hidrocolóides com propriedades 
espessantes, geleificantes e não-calóricas 
(W ILLIANS, 2000). As gomas mimetizam a 
cremosidade e maciez da gordura nos alimentos 
light, principalmente pela retenção de umidade, 
aumento do volume de sólidos e da viscosidade 
(LINDSAY, 1996). Nos queijos processados a 
goma guar confere redução da sinérese e textura 
macia, e, quando associada à goma xantana produz 
alta viscosidade (PENNA, 2000). 

Programa de Pós-Gradua ção em Tecnologia de Alimentos (UFPR), Setor de Tecnologia - Jardim das Américas 
Caixa Postal 19011 - CEP: 81531-990, Curitiba - PRo E-mail: granatod@gmail.com 
to whom the correspondence must be addressed 
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o requeijão cremoso é obtido da fusão de 
massa coalhada, dessorada e lavada, obtida por 
coagulação ácida e/ou enzimática do leite, com 
adição de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura 
anidra de leite e/ou butter o i!; podendo conter 
condimentos, especiarias e/ou outras substâncias 
alimentícias. Deverá apresentar consistência 
untável, textura cremosa, cor e odor característicos, 
S'lbor suave de creme levemente ácido e 
opcionalmente salgado e conter: no mínimo, 55% 
(m/m) de Gordura no Extrato Seco e no máximo 
65% (mim) de Umidade (BRASIL, 1997). 

O requeijão cremoso típico apresenta cerca 
de 45% de umidade, 30% de gordura, 23% de 
proteína, 2% de sal e pH de 5,3 a 5,5. É classificado 
como queijo de massa fundida porque as 
características de sua massa revelam uma 
completa destruição da estrutura original do 
coágulo (OLIVEIRA, 1986). No mercado nacional 
encontram-se diversos tipos de requeijão cremoso 
elaborado a partir de retentado obtido por 
ultrafiltração de leite nas modalidades tradicional, 
light, zero de gordura e com sabores; sendo uma 
alternativa tecnológica a fabricação de produtos 
com 9 a 12% de gordura e cerca de 70% de umidade 
(VAN DENDER, 2000). 

O leite de cabra apresenta alto valor 
nutritivo, características terapêuticas e dietéticas 
(HAENLEIN, 2004). Em relação ao leite bovino 
apresenta características especiais para fabricação 
de queijos: possui menores glóbulos de gordura 
que favorecem um desnate natural mais lento; não 
tem â-caroteno; apresenta duas vezes mais ácidos 
graxos de cadeia curta, o que confere o 
pronunciado sabor e aroma; em geral possui menor 
teor de proteínas (em média 2,82% contra 3,20%), 
sendo menor a quantidade de caseínas (2,33% 
contra 2,70%) e maior de substâncias nitrogenadas 
não-protéicas (cerca de 0,27 % contra 0,16 %); 
possui ligeiramente maior teor de cálcio (1,35 g/ 
I contra 1,25 g/l). As micelas protéicas são menos 
hidratadas e o maior teor de soroproteínas e de 
cálcio conferem menor estabilidade térmica 
(CIÊNCIA DO LEITE, 2005). 

Sabendo da essencial função da gordura nos 
alimentos, das propriedades nutricionais do leite 
de cabra e atendendo às mudanças nos padrões de 
consumo da população, esse trabalho objetivou 
desenvolver um requeijão cremoso integral e light 
elaborados com leite de cabra. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Centro de 
Formação de Tecnólogos da UFPB; utilizando leite 
de cabra recém ordenhado, oriundo de um rebanho 
mestiço das raças Parda Alpina, Saanen e Anglo 
Nubiana; creme do desnate do próprio leite de 

fabricação; solução de ácido lático a 85%; sais 
fundentes a base de polifosfatos; sal comum 
refinado e uma mistura de hidrocolóides composta 
por guar e xantana da CNBrasil. O leite de cabra 
utilizado no processamento apresentou as se
guintes características químicas: 3,34% de 
lipídeos, 2,08% de proteína, 88,12% de umidade, 
0,15% de compostos ácidos expressos como ácido 
lático e pH 6,39. 

O requeij ão integral foi elaborado mediante 
adaptação da metodologia proposta por Munk e 
Dutra (2000), na qual considera-se o Extrato Seco 
Total (EST) da massa, a Gordura no Extrato Seco 
(GES) e a Gordura do Creme. O requeijão integral 
foi elaborado conforme a seqüência de cálculos 
expressa na Figura 1. 

i) Enrai.s- T�aloi.M __ (M) 
M.c(M .... xES1)+(I,iI ... ax·,<J)+(I,iI",nS.Jfun60.nl» 
2) Gordun .to C"".., (GC) 
OES .. , .. "",.�� 

(M'l-GC-') 
3)Cr .. ".(C) C ·  � % Gotdút�do.C:CC\é 
4) ProdllÇio pl�risk (1') 
p-� ESTdi,,� 
5) Quallt!'( ... ""qu. (A) A "[(Pi.600/0)':' (ágú.a.'M,;,. +;;gu. dúr""")l 

Onde: 
Ma::&'1.S6i;r, 9C, C, p.�m�· E3T, GES" tnl p�cent�fn 

Figura I CálculoteÓt'.co da formulação do requeijão cremoE(r integral de leite de cabra 

A partir de testes preliminares estabeleceu
se a seguinte composição do requeijão integral: 
58% GES, 60% umidade; 2% sal comum e 2% sal 
fundente. Os teores de sal foram calculados em 
relação à massa básica. No cálculo da quantidade 
de água foi considerado a umidade contida na massa 
e no creme. 

Para elaborar as versões ligh t subtraiu-se 
40% da quantidade de gordura do produto integral 
e adicionou-se a mistura das gomas. A quantidade 
de água (270%) e goma foram calculadas em 
relação ao somatório da massa básica e da gordura, 
observando a consistência do produto final. Dessa 
forma, obtendo-se os produtos: L I  - requeijão 
light com 1 % de hidrocolóide, L2 - requeijão light 
com 2% de hidrocolóide e L3 - requeijão light 
com 3% de hidrocolóide. 

O processamento, conforme na Figura 2, 
consistiu na recepção, filtração, pesagem e 
desnate do leite. Em seguida, o leite desnatado foi 
pasteurizado a 65°C/30min., resfriado a 56°C e 
precipitado por acidificação direta a quente (0,3% 
de solução de ácido lático a 85%). Retirou-se o 
soro e a massa dessorada foi submetida a lavagens 
sucessivas em água aquecida (45° C), até se obter 
na água de lavagem 0,02 a 0,08% de compostos 
ácidos expressos como ácido lático. A massa foi 
aquecida e agitada na presença do creme 
previamente pasteurizado (80°C/30 min.) e dos 
sais. O processo de aquecimento e fusão durou 
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cerca de 8 min., finalizando quando a mistura 
atingiu 90° C. O envase foi realizado a quente em 
potes de polietileno e armazenado em refrigerador 
a 5°C. Nos requeijões light, após a adição dos sais, 
adicionou-se a mistura dos hidrocolóides dissolvida 
no volume de água pré-estabelecido. 

Figura 2. Fluxograma do processamento do requeijão 
ctemoso integral e do requeijão tipo light de leite de cabta 

Os diferentes produtos «I, L I ,  L2 e L3) 
foram preparados a partir de uma única massa 
(matéria-prima do requeijão). C ada ensaio foi 
repetido quatro vezes e as análises físico-químicas 
foram realizadas em triplicata no segundo dia da 
elaboração. As análises de pH; acidez; proteína; 
cinzas; gordura e umidade foram realizadas 
conforme Brasil (2006). O EST foi calculado 
através da diferença do valor da umidade (EST = 

100 - Umidade) e o GES, da divisão do teor de 
gordura pelo extrato seco, multiplicado por 100. 
Os resultados foram avaliados por meio de Análise 
de Variância (ANOVA) e as médias comparadas 
ao teste Tukey (p<0,05). 

I Ll 
I
L2 
L3 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores 
médios das avaliações físico-químicas dos 
requeijões e o resultado estatístico. 

Nos produtos avaliados não houve diferença 
significativa (p>0,05) nos valores médios de pH, 
acidez, proteína e cinzas; demonstrando que a 
redução no teor de gordura e adição da mistura das 
gomas guar e xantana não influem nessas 
características uma vez que são polissacarídeos 
estáveis ao calor, pouco afetados pelo pH e que 
apresentam a propriedade de reter moléculas de 
água, aumentando o volume de sólidos. Entretanto, 
os teores de gordura, umidade, EST e GES 
apresentam diferença significativa (p<0,05) entre 
o produto integral e as versões light. 

Os valores de pH dos produtos elaborados 
(6,16 a 6,28) são próximos aos encontrados por 
diversos autores: nos produtos light, o pH varia 
de 5,68 a 5,75 (SILVA e VAN DENDER, 2003); 
6,06 a 6,12 (QUEIROZ, 200 I ); 6,18 a 6,42 
(HOFFMAN et aI., 2001) e no requeijão integral 
o pH varia de 5,7 a 5,9 (FURTADO e LOURENÇO 
NETO, 1994; MUNK e DUTRA, 2000). 

A substituição parcial da gordura pelas 
gomas guar e xantana não interfere na acidez 
titulável dos produtos. As gomas não contribuem 
para alterar a acidez titulável dos produtos; são 
compostos que dissolvem-se ou dispersam-se na 
água modificando a reologia dos produtos. Os 
valores da acidez (0,33 a 0,39%) foram inferiores 
aos registrados por Hoffman et aI. (2001) no 
requeijão cremoso tradicional (0,93%) e ligh t 
(1,06%). Esta menor acidez do requeijão cremoso 
de leite de cabra pode estar associado a acidez 
verificada na matéria prima que apresenta menor 
acidez que o leite de vaca - matéria prima dos 
requeijões comparados bem como uma excessiva 
desacidificação da massa básica na lavagem e ainda 
a presença dos sais fundentes empregados para 
conferir uniformidade na estrutura do produto. 

Os valores de proteína (13,52 a 14,71%) 
foram superiores aos mencionados por Queiroz 
(2001): 10,7; 12,1 e 11,7% e por Baroni el a to 
(1999): 11,03; 13,20; 11,88 e 13,32% nos 

GES 
g/lOOg 

i 55,OOa 
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produtos light e 8,20; 10,74; 11,57 e 10,53% 
nos integrais. Os valores de proteína não 
apresentam diferença significativa (p>0,05) entre 
os tratamentos. Entretanto, o teor de proteína 
do EST nos requeijões light apresenta uma maior 
quantidade de proteína devido a redução no teor 
de gordura desses produtos. 

O teor médio de proteína no EST no 
requeijão integral foi 33,39% e nos produtos L I ,  
L 2  e L3 foram 44,67; 44,58 e 43,30% 
respectivamente. A proteína confere rigidez ao 
sistema pela formação de uma rede mais ou menos 
elástica devido ao pH, força iônica e composição; 
a água e a gordura, em menor proporção, facilitam 
o deslizamento das cadeias de proteínas (BARONI 
et al.,1999). 

Os teores de cinzas deste estudo foram 
superiores aos relatados por Baroni et ai. (1999): 
0,95; 1,20; 1,66 e 1,40% (produtos integrais) e 
1,23; 1,76; 1,55 e 1,41% (produtos light); porém, 
foram valores próximos aos encontrados por 
Queiroz (2001): 2,03; 2,49; 2,29%. 

O teor médio de gordura do produto integral 
foi 24,25%. Nas versões light, o teor de redução 
em gorduras totais, em relação ao produto integral, 
foi de aproximadamente 50%. Essa diferença é 
atribuída à redução na quantidade do creme 
adicionado. Segundo Sampaio e Brandão (1995), o 
creme de leite é responsável pelo elevado teor de 
gordura no requeijão cremoso. Para Munk e Dutra 
(2000) o teor de gordura do produto integral deve 
ser 28 a 30%. Queiroz (2001) encontrou 33,88% 
no requeijão cremoso padrão e 16,25 e 14,98% 
nas versões light. Baroni et ai. (1999) encontraram 
para requeijão integral e light, respectivamente, 
os seguintes valores: marca A (34,72 e 21,29%), 
marca B (27,01 e 17,27%), marca C (23,61 e 
12,64%) e marca D (23,96 e 11,6 7%). Em 
requeijões light, Silva e Van Dender (2003) 
encontraram 10,23; 10,44; 1 1,13 e 1 1 ,19%. 
A redução média de 50% no teor de gordura totais 
e diferença média de 15,95g de gordura/ l 00g de 
sólidos nos produtos ligh t, atendem ao estabelecido 
pela Portaria 27 (BRASIL (1998). 

O. requeijão integral obteve 55,94% de 
umidade e 55% de GES, o que atende às 
especificações do Regulamento técnico para fixação 
de identidade e qualidade do requeijão cremoso 
(BRASIL, 1997). Contudo, as versões light não 
atendem aos padrões mínimos EST; os teores de 
umidade foram superiores a 65% (67,94 a 68,77%) 
e a legislação estabelece no máximo de 65%. Os 
produtos light apresentam um aumento, em torno 
de 22%, no teor de umidade. A relação inversa 
existente entre o teor de gordura e o de umidade 
também foi constatada por Baroni et ai. (1999) 
quando avaliaram marcas comerciais e verificaram 
uma maior quantidade de água nas amostras light. 

O aumento da umidade apresenta vantagem 
econômica devido ao maior rendimento. 

O emprego das gomas guar e xantana na 
substituição parcial da gordura do requeijão afetou 
os teores de EST (31,22 a 32,06%) e GES (38,72 
a 39,56). Estes valores são semelhantes aos 
registrados por Silva e Vander (2003) quando 
estudaram diferentes formulações elaboradas com 
concentrado protéico de soro e encontraram 
29,97 a 31,71% de EST e 34,13 a 36,18% de 
GES. Com a redução da quantidade de gordura nos 
produtos ligh t ocorre uma redução no EST e 
conseqüentemente na GES. 

4 C O N CLUSÃO 

Com o leite de cabra foi possível elaborar 
um requeijão cremoso integral de acordo com os 
requisitos físico-químicos estabelecidos na 
legislação para leite de vaca. A substituição parcial 
da gordura pela mistura das hidrocolóides guar e 
xantana associado a adição de um maior volume 
de água resultou em um requeijão com baixo teor 
de gordura e composlçao físico-química 
semelhante ao produto integral, exceto no teor 
de gordura e umidade. Os produtos com teor 
reduzido de gordura atendem a legislação para 
produtos light  embora o teor de umidade 
apresentou-se um pouco mais elevado. Nas 
versões light, além do menor teor de gordura e 
conseqüente redução do valor calórico e do 
colesterol foram preservados os teores de proteína 
e de cinzas do produto integral. 

5 SUMMARY 

The objective of this work was to develop 
a light requeijão with goat milk using a mixture 
of hydrocolloids guar and xanthan and to assess 
its physicochemical characteristics. Four 
requeijões formulations were developed: whole 
requeij ão (I), used as a control and three light 
requeij ões: L I ,  L2 and L3, manufactured through 
the addition of 1, 2 and 3 % of the hydrocolloid 
mixture. The elaboration process consisted of 
reception, filtering and milk skimming; followed 
by pasteurization, cooling, direct acidification and 
precipitation. Following, the removal of the whey, 
washing and fusion of the mass processes were 
conducted. Each test was repeated four times and 
the physicochemical analyses (pH, acidity, 
protein, fat, moisture and ash) were performed in 
triplicate. The mean pH, acidity, protein and ash 
values presented no significant differences 
(p>0.05). However, in relation to fat, moisture, 
TDE (Total Dry Extract) and FDE (Fat in the 
Dry Extract) leveIs, the whole requeijão presented 
significant differences (p<0.05) in relation to the 
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light versions. Requeijão with low fat leveIs 
presented similar chemical composition, which 
may be considered as light products, according to 
the legislation in force. 

Keywords: goat milk, light cream cheese, 
hydrocolloids, fat substitute. 
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TECHNOLOGICAL UTILIZATION OF ACROCOMIA ACULEATA 
(ARECACEAE) DEHYDRATED PULP FOR THE DEVELOPMENT OF 

YOGURTS 

Daniel GranatoI * 
Flávia Vilas Boas WiecheteckI 

SUMMARY 

There is no paper published regarding the utilization of Bocaiúva's (A croc om ia 
aculeata) dehydrated pulp (BDP) in dairy products. In this context this work aimed the 
development of yogurts with BDP and the evaluation of their physical-chemistry and 
sensory acceptance by potential consumers. Four formulations were developed containing 
0% (452), 1.5% (925), 2.80% (683) and 9.10% (805) of BPD and then tested sensorially 
by 30 untrained taste panelists. The results showed that the samples presented pH between 
3.66 and 4.30, ashes ranged from 1.29% (452) to 1.44%, total soluble solids from 23 to 
27.25°Brix, proteins from 2.22 to 7.96%, lipids from 0.117 to 2.20% and acidity varied 
from 1.08 to 1.69g% of lactic acid. The sample without addition of BDP (452) showed 
highest scores of taste, flavor, color and overall appearance, while sample 683 presented 
the highest score of texture compared to the other stirred yogurts. On the other hand, the 
sample 925 presented highest scores of taste, texture, acidity, color, overall appearance 
and acceptability compared to the other yogurts samples, showing that set-style yogurts 
are more preferred by the panelists. The index of acceptance of the formulations 452, 683, 
805 and 925 were 63%, 50%, 15% and 95%, respectively. So it can be concluded that the 
production of set-style yogurt containing low concentration of dehydrated pulp of Acrocomia 
aculeata is convenient. The sample that possessed 1.5% of the pulp presented water 
activity of 0.929 and color intensity (C*) of 22.40. 

Keywords: Acrocomia aculeata. Stirred yogurt. Pulp. Food designo 

1 INTRODUCTION 

Fermented milks are products added or not 
of other food ingredients, obtained from 
coagulation and pH reduction of milk or 
reconstituted milk, added or not of other milk 
products, by lactic fermentation by means of 
action of specific bacteria. These ones must be 
viable, active and abundant in the final product 
until the end of its stated period of validity. 
Bacteria strains of Lactob acillus acidoph ilus, 
Lacto bacillus casei, Lactobacillus delbruerckii 
subsp bulgaricus, Streptococcus salivarius subsp 
thermoph ilus and/or other lactic-acid bacteria 
that, for their activity and metabolism, contribute 
for the determination of the sensory, physical
chemical and rheological characteristics of the 
final product (BRASIL, 2007). 

The fermentation of milk by lactic-acid 
bacteria offers sensory advantages such as the 
production of polysaccharides and lipolytic 
enzymes that modify the texture, producing 
desirable flavors like acetaldehyde in the 
fermented products. It also has higher propensity 
of proteolyses besides the reduction of toxic or 
antinutritional compounds such as biogenic amines 
(some are toxic), of lactose (for the intolerants) 
and of fitic acid (sequester of mineraIs) (LEROY 
& DE VUYST, 2004). 

Yogurt is a nutrient-rich fermented food 
made from milk by the protocooperative action 
of Streptococcus salivarius ssp. thermophilus and 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. They 
transform sugar into lactic acid, with small 
amounts of by-products such as organic acids, 
peptones, peptides. The by-products contribute 
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to the specific flavors and aroma of the yogurt. 
The acidification is responsib1e for the process 
of coagu1ation. Caseinate partic1es destabilize at 
pH range of 5 . 3-5.2 and the complete 
precipitation occurs at pH range of 4. 7-4.6 
(RASIC & KURMANN, 1978). 

It has been attributed nutraceutical and 
therapeutic effects (SL OAN, 2001) such as 
digestion enhancement, immune system boosting, 
anticarcinogenic activity, reduction in serum 
cho1esterol (BERTOLAMI, 1999; MILO-OHR, 
2002), probiotic effects (SHAH, 2001) and by 
promoting the proliferation of intestinal lactic
acid bacteria (PARK, KIM & SHIM, 2003). Other 
benefits are the improvement of the absorption 
of mineraIs (Ca, Fe and Mg) in the intestines, the 
modulation of the immunological system, 
antihypertensive effects, antimicrobial activity, 
production of organic acids (lactic, phormical, 
phenylactic and caproic), carbon dioxide, 
hydrogen peroxide, ethanol, flavor compounds 
and bacteriocines (peptides of low molecular 
weight with antimicrobial action) (LEROY & DE 
VUYST, 2004). The vitamins of milk mainly help 
the development of the lactic bacteria that 
produce other B vitamins, increasing the variety 
of nutrients in these fermented products 
(ZACARCHENCO, 2004). 

For some researchers, yogurt had its origin 
in Asia during the 8th century, with the Turkish 
nomads, who called this fermented product as 
'yogurt'. Since then, by attempting and error, 
varying the temperature and time of incubation 
of milk, products with different acidity and 
textures have been developed, resulting in the 
many types of dairy beverages in the world. 
Quantitatively, world-wide, there are, approxi
mately, 400 types of fermented dairy products 
with sensory and chemical similarities among 
them, however, few possess commercial 
importance (FERREIRA, 2005). 

According to the texture, three types of 
yogurts can be manufactured: traditional, stirred 
and fluido Stirred yogurts are produced disrupting 
the acid. gel by stirring up and sieving to give a 
more fluid product which is often used as a base 
for inclusion of fruit pulp (HAQUE, 
RICHARDSON & MORRIS, 2001). Traditional 
or also known as set-style yogurts are made by 
fermenting milk in the retail cartons, giving a 
continuous gelled structure in the final product 
(FERREIRA, 2005). 

In recent years, Brazilian per capita 
consumption of yogurt has increased drastically 
because consumers associate yogurt with good 
health (NUTRITION BUSINESS JOURNAL, 
2002). In Brazil, the average production of 
yogurts is currently of 400 thousand tons per 

year, representing 76% of the total of dairy 
products. However, the consumption is low- 3 kg 
per person/year- when compared to other 
countries such as France, Uruguay and Argentine 
(BOLINI & MORAES, 2004). It has gained wide 
popularity especially among women, children and 
teenagers who consume yogurt as a part of their 
daily diet The healthy image associated with 
yogurt and other dairy products has led to the 
increase in the consumption (HEKMAT & 
MCMAHON, 1997). 

The cerrado region in Brazil is home to 
numerous fruit species, some of them with a 
potential in the market of fruit pulp and nuts, 
such as the piqui, baru and jato bá-do-cerrado 
species. Studies have been conducted with the 
purpose of supplying information that can 
promote commercial sales of such species and 
their larger use by the local population as 
supplementary sources of essential nutrients 
(MATUDA & MARIA NETO, 2005). Many 
species such as mangab a, serigu ela, umbu, 
graviola and caja have already been used to 
produce dairy desserts inc1uding frozen yogurts, 
traditional yogurts and ice creams with high 
acceptance by consumers, showing great 
marketing potential to these types of products 
(ROCHA et aI., 2005). 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. is a paIm 
species that occurs in the mesophitic forest of 
Paraguay, Argentina, Bolivia, South of Brazil, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
and in Ceará States (SCARIOT, LLERAS & HAY, 
1995), and it is popular1y known as bacaiuveira, 
bacaúva, bocaíuva, coco-balão, coco-baboso, 
cocode-catarro, coco-de-espinha, coco-xodó, 
embocaia, macaiba, macaiá, macajá, macajuba, 
macaúba, macaúva, macujá, marcová and mucajá. 
The fruit presents a seed whose almond contains 
high content of dietary fibers and proteins 
(HIANE et aI. 1992) and it can be consumed in 
natura or added in many types of Brazilian typical 
candies such as 'paçoca' (replacing peanuts) and 
'cocada' (replacing coconut) (ALMEIDA et aI. , 
1998). 

The pulp is source of dietary fibers, 
vitamins C and A (TACO, 2006). Moreover, it 
contains high percentage of oil that is used in the 
chemical (biodiesel) and cosmetics (soap and facial 
creams) sectors (ROLIM, 1981; SANTOS et aI., 
2005). The fruit and the heart of the seed are 
edible and wine and vinegar have been also 
developed from the sap (BALICK, 1990). 
However, it  is necessary the development of new 
technological products for better utilization of 
the pulp due to its benefic compounds 
composition and to stimulate the commerce of 
this rich source of nutrients. 
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According to Penna (1999), the deve
lopment of new products is an activity of vital 
importance for the survival of food industries. It 
constitutes a constant chalIenge both in scientific 
and applied subjects, so it is possible to propose a 
better exploration new technologies and raw 
materiaIs such as tropical fruits that have not 
been used commercially by the industries. 

There is no data published regarding the 
utilization of Bocaiúva's (Acrocomia aculeata) 
dehydrated pulp (BDP) in dairy products such as 
yogurts. In this context this work aimed the 
development of yogurts with BDP and the 
evaluation of their physical-chemistry and sensory 
acceptance by potential· consumers. 

2 MATERIALS AND METHODS 

2 . 1  M ateriais 

Dehydrated Bocaiúva 's (A crocomia 
aculeata) pulp (BDP) was obtained in Mato 
Grosso do Sul, Brazil. The lyophilized bacteria 
strains of Lactobacillus delbruerckii s ubsp 
bulgaricus and Strep tococcus salivarius subsp 
thermophilus were acquired at Christian Hansen 
(Valinhos-SP, Brazil). Sucrose (União®), skim 
powder rnilk (Elegê®), passion fruit and strawberry 
powder flavorings (Duas Rodas®), UHT skim milk 
(0% fat; Parmalat®) were obtained on the 
commerce in Curitiba (PR-Brazil). 

2.2  Methods 

2.2.1 Development of yogurts 

Sucrose, the flavoring, skim milk and the 
powdered skim milk were first homogenized using 
a blender and then heated for 15 minutes at 121°C 
under pressure, in order to eliminate possible sources 
of pathogens. The inoculation of the DVS bacteria 
strains (Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 
thermophilus) was carried at 42°C until acidity of 
0.85% in lactic acid. The mass was cooled in a 
refrigerator and the acid gel was disrupted at 10°C 
in a blender for 2 minutes according to the 
methodology proposed by FERREIRA (2005). The 
base formulation for each sample is based on 1 L 
of skim milk and alI the samples contained 10% of 
sucrose, 10% of flavoring and 8% of mi1k powder. 
The sample 452 (control) had no BDP and the 
samples 683 and 805 were added 2.80 and 9.10% 
of BDP, respectively. 

2.2.2 Physical-chemistry analyses 

For the physical-chemical characterization 
of the Bocaiúva 's pulp and yogurts, first they 

were homogenized in accordance with the 
procedures of the Instituto Adolf Lutz (2005), 
following the methodologies: acidity, in terms of 
lactic acid, was determined by titration against 
O.l N  NaOH solution using phenolphthalein 2% 
as indicator, in triplicate (AOAC, 2000). 

The pH was determined, in triplicate, using 
a digital pH meter Micronal, model 320, with a 
glass combined electrodes previously calibrated 
with buffer solution of pH 7 e pH 4 (INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ, 2005). 

The total soluble solids determination was 
carried in accordance with the methodology 
proposed by A OAC (2000), in triplicate, in a 
manual refratometer (ATAGO, model N-1E). The 
results were expressed in degrees Brix at 20°C. 

Total lipids of yogurts were quantified by 
the Gerber technique using lactobuthirometer 
(COELHO & ROCHA, 1977). The lipids from the 
dehydrated pulp were determined by continuous 
extraction with n-hexane using Soxhlet apparatus 
(INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2005). 

The proteins of the yogurts developed were 
calculated from total nitrogen content, using the 
conversion factor 6.38 and for the Bocaíuva 's 
pulp the factor 6.25 was utilized (JONES, 1941). 
The total nitrogen was determined by the 
Kjeldahl method, according to AOAC (2000). 

Moisture was determined by the method of 
drying with air circulation and ashes content was 
determined by incineration in muffle at 550°C 
for 12 hours in accordance with official methods 
of the AOAC (2000), in triplicate. 

Carbohydrates were calculated by the 
difference of 100 and the mean value of proteins, 
moisture, ashes and lipids from each sample. Total 
energy was obtained multiplying the percentages 
of proteins, carbohydrates and lipids by their 
respective Atwater's factors (4, 4 and 9kcallg), 
the total energy was obtained by summing up 
these values (OSBORNE & V OOGT, 1986). 

2.2.3 Sensory evaluation 

Sensory evaluation of the yogurt samples 
was conducted by 3 O untrained taste panelists (19 
females, 11 males) between the age of 18 to 54. 
The samples were placed in disposable plastic cups 
and the sample size was enough to retaste the 
products, if they desired. Panelists were seated in 
individual booths and no verbal communication 
was allowed among them during the evaluation 
process to ensure accurate data collection. 

The profile of characteristics was applied 
to analyze the attributes of appearance, color, 
odor, flavor, acidity and texture of each yogurt. 
The panelists were instructed to judge each 
sample, individually, utilizing a five-point verbal 
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scale (1 = fair, 2= regular, 3= good, 4= very good 
and 5= excellent), using water to c1ear the 'palate 
(DUTCOSKY, 2007). 

The acceptance of the samples was 
evaluated using a nine-point hedonic scale (1 = 
Disliked Extremely, 4= Indifferent and 9= Liked 
Extremely) to indicate how panelists liked or 
disliked the formulations developed (ABNT, 
1993). 

2.2.4 Statistical analysis 

The results from the sensory evaluation 
were initially submitted to Levene's test to check 
the homogeneity of the variances. On second 
step, one-way analysis of variance (ANOVA) was 
carried to determine the existence of statistical 
difference among the samples, followed by 
Tukey's HSD test, at 5% of significance 
(MONTGOMERY, 2000), using the software 
Statistica for windows 7.1 - Stat Soft, Tulsa, OK. 

The index of acceptance of the yogurt 
samples was determined according to the 
methodology proposed by DUTCOSKY (2007) 
and the graphs were elaborated using the 
computational program Microsoft Excel 2003 
(Microsoft Corporation, USA). 

2.2.5 Optimization oi yogurt lormulation 

After sensory and statistical analyses of 
the first three formulations, an optimization for 
a new sample with higher acceptance had been 
proposed. It was verified that panelists did not 
like the texture of the stirred yogurts, so the new 
yogurt sample was prepared in the traditional way, 
with only partial disrupting of the acid gel. The 
formulation adopted was: sucrose (12%), skim 
milk (12%), strawberry flavoring (10%) and 
Bocaiúva's dehydrated pulp (1.5%). The 
incubation of L. bulgaricus and S. thermophilus 
was carried at 42°C until the formation of a 

consistent acid gel with 0.70% of acidity expressed 
as lactic acid. The mass was cooled until 10°C for 
overnight maturation and then put in plastic cups 
for future analyses (FERREIRA, 2005). 

This new sample (coded 925) was 
characterized by the physical-chemistry analyses 
described in the item 2.2.3 and also the Hunter 
CIELAB color parameters - a *, b * and L * - were 
measured with a Hunterlab spectrophotometer 
(Hunter Assoc. Laboratory, model D25L-2, VA, 
USA) (HUTCHINGS, 1999). Color intensity was 
calculated by the formula proposed by HUBINGER 
et ai. (2007): C*= (a*2+b *2)O.5. Measurement of 
water activity (Aw) of the sample at 20°C was 
conducted using an Aw meter (Aqua Lab Model 
Series 3TE, Decagon Devices, Inc., Pullman, WA) 
previously calibrated with a solution of lithium 
chloride (LIN e BEUCHAT, 2007). The 
measurements were carried out in quadruplicate. 

The sensory analysis of the sample 925 
was carried out using a nine-point hedonic scale 
(1 = Disliked Extremely - 9= Liked Extremely) to 
evaluate its acceptance and the profile of 
characteristics was also applied in order to 
compare the resuIts to the other samples. The 
number of panelists used in this test was 60. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

The results from the physical-chemistry 
analyses (Table 1) showed that dehydrated pulp 
possesses high content of total lipids, differing 
from the data published for the raw material 
(TACO, 2006). The moisture content of the 
yogurt samples was inferior to the values found 
in dairy fermented beverages, which may vary 
from 87-91 % according to Cecchi (2005). All 
the formulations presented pH values between 
3.66 and 4.30, which are in accordance with 
V ED AMUTHU (1991) who determined the pH 
range of yogurts as 3.60-4.30 to preserve the cell 
viability of the lactic-acid bacteria strains. 

Table 1 -Results from the physical-chemistry analyses of bdp and yogurt samples. 

Parameter BPD 4 5 2  6 8 3  805 925 

Lipids (%) 22.14±0,987 0,15±0.0512 0.55±0.0641 2.20±0,0814 0.117±0.0305 

Ashes (%) 0.54±0,124 1,29±0.108 l .34±0.146 1.44±0,157 1.43±0.163 

Proteins (%) 2.36±0,195 2,22±0.210 4.91±0.187 7.96±0,163 2.70±0.213 

Moisture (%) 8.24±0,210 73,22±0.931 73.64±0.944 67.27±1,217 69.23±1.820 

Total Carbohydrates (%) 66.72 23.12 19.56 18.13 26.52 

Total Energy (kcal) 479.58 102.71 102.83 124.16 117.93 

Acidity (% lactic acid) n.a 1.48±0.0142 1,69±0.163 1.25±0.0119 1.08±0.0120 

So1uble Solids (OBrix) n.a 23.00± 0.500 24.75±0.500 27.25±0.500 25.37±0.250 

pH 3.66±0.02 3.64±0.02 3.76±0.03 4.30±0.01 

Lightness (L *) 76.44±0.315 

a * coordinate 21.96±0.158 

b * coordinate 4.42±0.117 

Intensity of color (C*) 22.40±0.197 

Water activity (Aw) 0.929±0.00465 
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The pH value has its importance related to 
tpe visual aspect of the final product during its 
conservation under low temperatures. Industries 
must maintain a rigid control in the refrigeration 
of the final products, so phase separation, sensory 
modifications and high acidity that make them 
look undesirable can be prevented (VINDEROLA, 
BAILO & REINHEIMER, 2000). 

According to resolution nO 46/07 from 
Ministério da Agricultura (BRASIL, 2007), the 
titrable acidity of yogurts must be between 0.6-
1.5g of lactic acid/l 00g. Hence, the samples 452, 
925 and 805 were in accordance with the 
legislation, but the sample 683 presented higher 
quantity of acid, probably due to the organic acids 
contained in the pulp. The ash content varied 
from 1.29% to 1.44%. These resuIts are superior 
to the ones determined by Rodas et ai. (2001) 
who analyzed 8 different yogurts containing 
tropical fruit pulp. 

The determination of the total soluble solids 
content (TSS) through refratometry, expressed 
in Brix scale, constitutes an accepted method 
among the academic community. Therefore, as 
described by Moraes (2006), the degrees Brix of 
dairy products including yogurts is very similar 
to the real concentration of sugars. In this way, 
the average of TSS in the yogurts varied from 23 
to 27.25. Cunha Neto et ai. (2005) developed 
yogurts with buffalo milk that presented superior 
values of pH (4.07-4.31), inferior quantity of 
lactic acid (1.12-1.17%) and total soluble solids 
(10.8-16°Brix) compared to the yogurts prepared 
with Bocaiúva dehydrated pulp. 

Moreira et ai. (1999) analyzed commercial 
yogurts and they verified that the samples 
possessed high values of pH (4.39) and low acidity 
(around 0.70% as lactic acid). Almeida, Bonassi 
& Roça (2001), when developing dairy beverages 
containing milk serum, varying from 30 to 50%, 
fermented by probiotic bacteria such as L. 
acidophilus, L. bulgaricus, S.  thermophilus and 
Bifidobacterium longum found values of pH 
between 4.5 and 5.0 and index of acceptance 

above 70%. Yogurt with addition of avocado pulp 
(Persea gratissima) presented sensory index of 
acceptance of 85% and inferior mineral content 
(0.80gl l OOg) and higher amount of proteins 
(13.2gIl 00g) compared to the yogurts with 
addition of Bocaiúva pulp (GRANATO et aI. ,  
2006). 

Rocha et aI. (2005) developed yogurts 
fermented by Lactobaci/lus b u lgaricus and 
Streptococcus thermoph ilus , with addition of 
different tropical fruits' pulp and they found 
values of pH between 3.55 and 4.24 and acidity 
between 0.42-0.85 (% acid lactic per 100 grams), 
which are similar to the values found in this study. 
The same authors verified by the sensory analysis 
that the samples containing fruits commonly 
found in the N ortheast part of Brazil increased 
the acceptability of yogurts samples. Rodas et aI. 
(2001) evaluated histologycal quality, cellular 
viability of lactic-acid bacteria and the nutritional 
composition of 136 samples of yogurts and other 
ready-to-drink dairy products containing in their 
composition at least one Brazilian tropical fruit 
marketed in Brazil and they found higher pH 
values (3.89-4.08) compared to the ones 
developed with Bocaiúva's dehydrated pulp. 

It can be observed in Table 2 that the sample 
without addition of BDP (452) showed highest 
scores of taste, flavor, color and overall 
appearance, while sample 683 presented the highest 
average score of texture compared to the other 
stirred yogurts. On the other hand, the optimized 
yogurt, sample 925, presented highest scores of 
taste, texture, acidity, color, overall appearance 
and acceptability compared to the other yogurts 
samples, showing that set-style yogurts are more 
preferred by the panelists. The only parameters 
considered acceptable (score above 2.5) from 
sample 805 were appearance and color. 

From the analysis of variance and the 
comparison of the means, it can be observed that 
there is no significant difference (p<0.05) in taste, 
texture, acidity, acceptability, color and overall 
appearance between the samples 452 and 683. 

Table 2- Results (means ± standard deviation) from the five-point verbal scale and from the nine
point hedonic scale (anova and tukey's tests). 

Parameter 452 (O%BDP) 683 (2,80%BDP) 805 (9,1O%BDP) 925 (1%BDP) 

Taste 3.067 ± 1.172" 2.567 ± 1.278" 1.633 ± 0.808b 3.733 ± 0.918< 
Texture 3.067 ± 1.201" 3.300 ± 1.055" 2.267 ± l .311b 3.853 ± 1.05< 
Flavor 4.000 ± 0.982" 3.067 ± 1.258b 2.100 ± 1.296< 3.717 ± 1.07b 

Acidity 2.800 ± 1.349" 2.667 ± 1.268a 2.200 ± 0.996a 3.800 ± 1.00b 
Color 3.900 ± 0.959" 3.900 ± 1.029a 3.367 ± 1.377a 4.050 ± 0.891" 

Appearance 3.567 ± 1.073" 3.533 ± 1.042" 2.900 ± 1.348b 3.970 ± 0.973< 
Acceptability 5.867 ± 2.046" 4.700 ± 2.020" 2.433 ± 1.695b 7.267 ± 1.16< 

Index of acceptance 63.0% 50.0% 15.0% 95.0% 

NOTE: Mean ± standard deviation. Means in the same Jine with different letters are significantly different (p < 0.05). 
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Product developers need to know the 
degree of overall liking and what people like �nd 
dislike about a specific food product before startmg 
to market then, and how these attributes might 
be changed to increase acceptance (DUTCOSKY, 
2007) .  In this context, the profile of 
characteristic is a good option to establish a pro file 
of the population evaluated and the analysis of 
the sensory data of the trials can lead to the 
improvement of the formulation in order to 
obtain the optimum features. 

In order to visualize the sensory differences 
evaluated among the yogurt samples (appearance, 
color, acidity, taste, flavor and texture) a 
histogram had been effected, so the sensory 
differences among the yogurt samples could be 
visualized (Figure 1 ) .  

4,5 
4 

3,5 
3 � 2,5 

:3 2 
ti) 1,5 

I 
0,5 

o 

SenSOl}' p=ters 

Figure 1 - Profile of characteristics of the 
yogurts developed. 
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The sample 805 was the least preferred by 
the panelists (Figure 2), getting more votes for 
score 1 (Disliked Extremely), its acceptability is 
between 'Disliked Much' and 'Disliked Moderately'. 
However, sample 452 obtained more votes for the 
score 'Liked Extremely' and its acceptability was 
between 'lndifferent' and 'Liked Slightly'. The 
sample 683 obtained votes from score 2 (Disliked 
Much) to 7 (Liked Moderately) and its acceptability 
was between 'Disliked Slight1y' and 'Indifferent'. 
The sample 925, presented 77% of the votes 
between 'Liked Moderately' and 'Liked 
Extremely' .  From the Tukey's test it can be 
concluded that there is no significant acceptance 
diffetence between the formulation 452 and 683, 
while they differ significant1y from the sample 
805 at 5% of probability, and the most preferred 
sample was 925. 

The index of acceptance of the 
formulations 452, 683 and 805 are 63%, 50% 
and 1 5%, showing that either the addition of BDP 
in these concentrations was unacceptable 
sensorially or the way the yogurt was prepared 
(stirred) was not acceptable. N otwithstanding, 
panelists recommended the development of 
traditional instead of stirred yogurt due to the 
final texture of the product. The optimized 

formulation (925) presented an index of 
acceptance of 95% in the test, showing that small 
addition of BPD generates higher product 
acceptance. 

30 
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Figure 2 Results from the acceptance test of 
the yogurts. 

4 C O N C L USION 

T h e  data suggest that t h e  formulations 
containing less concentration of dehydrated pulp 
(trial 925) presented better sensory scores and 
acceptance by the panelists. Stirred yogurts did 
not present good sensory acceptance by panelists 
and, on the other hand, the traditional yogurts 
presented the highest sensory scores of taste, 
color, overall appearance and acidity. Research 
must be carried out in order to produce new 
products containing BPD and test different 
concentrations in many other fermented products 
to analyze its utilization as source of specific 
nutrients. 

5 SUMÁRIO 

Não há nenhum dado publicado a respeito 
da utilização da polpa desidratada de Bocaiúva 
(Acrocomia aculeata) (BDP) em produtos lácteos. 
Neste contexto este trabalho objetivou o 
desenvolvimento dos iogurtes com BDP e a 
avaliação de seus parâmetros físico-químicos e 
sensoriais por consumidores em potencial. Quatro 
formulações foram desenvolvidas contendo 0% 
(452), 1 .5% (925), 2.80% (683) e 9.1 0% (805) 
de BPD e testadas sensorialmente por 30 
panelistas não treinados. Os resultados mostraram 
que as amostras apresentaram um pH entre 3.66 e 
4.30, cinzas variaram de 1.29% a 1. 44%, sólidos 
solúveis totais compreenderam a faixa de 23 a 
27.25°Brix, conteúdo de proteínas de 2.22 a 7.96%, 
dos lipídeos de 0.1 1 7  a 2.20% e a acidez variou de 
1 .08 a 1 .69g% em ácido láctico. A amostra sem 
adição de BDP (452) apresentou as maiores notas 
para os atributos de gosto, sabor, cor e aparência 
global, enquanto que a amostra 683 apresentou 
escore mais elevado de textura comparada aos 
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outros iogurtes batidos. Por outro lado, a amostra 
925 apresentou as notas mais elevadas de gosto, 
textura, acidez, cor, aparência e aceitabilidade 
comparada às outras amostras dos iogurtes, 
mostrando que o iogurte tradicional foi preferido 
pelos panelistas. Os índices de aceitação das 
formulações 452, 683, 805 e 925 foram 63%, 
50%, 1 5% e 95%, respectivamente. Pôde-se 
concluir, portanto, que a produção de iogurte do 
tipo tradicional com adição de baixa concentração 
da polpa desidratada de Acrocomia aculeata é 
conveniente. A amostra adicionada de 1 .5% da 
polpa apresentou atividade de água de 0.929 e 
intensidade de cor (C*) igual a 22.40. 

P alav ras-chav e :  A crocomia aculeata. 
Iogurte batido. Polpa. Desenvolvimento de 
produto. 
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AVALIAÇÃO DO MÉTODO PRÁTICO DE DETERMINAÇÃO DE 
VISCOSIDADE POR ESCOAMENTO E SUAS CORRELAÇÕES COM 

A COMPOSIÇÃO DO LEITE CONDENSADOl 

Evaluation of the routine viscosity determination method using flow behavior principie 

and its correlation with the composition ofthe sweetened condensed milk 

Ítalo Tuler Perrone2 
Paulo Henrique Fonseca da Silva3 

Paula Isabelita Reis Vargas4 
Lívia Beatriz Almeida Fontes4 

Larissa Mara Gomes Chagas de Faria 4 

RESUMO 

o aprimoramento da tecnologia de lácteos  concentrados e desidratados está l igado 
aos avanços na ciência dos al imentos e ao desenvolvimento tecnológico das indústrias .  
M étodos analíticos u ti li zados em l inhas de  processamento nas indústrias necessitam de 
rapidez e s impl ic idade de  execução .  Entretanto,  estes métodos devem apresentar boa 
correlação com os de referência, j á  que diversas tomadas de decisão dependem da informação 
extraída destes .  O obj etivo deste trabalho foi determinar a relação entre a viscosidade 
medida em Pa.s ,  o tempo de escoamento e deste último com características físico-químicas 
de 25  amostras de leite condensado. A análise estatística dos dados foi realizada por meio de 
correlação paramétricas de Pearson e aju ste do modelo matemático empregando a regressão 
l inear. A estimativa prática da viscosidade  do  leite condensado, por meio do  tempo de 
escoamento em recipiente de dimensões padronizadas, correlaciona-se com a viscosidade 
medida em Pa . s  pelo método empregando viscosímetro rotatório. C onclui-se que é p ossível 
estimar a viscosidade do leite condensado a partir da medição do tempo de escoamento. 
Os  teores de proteínas, lactose e sólidos não-gordurosos são determinantes para o tempo de 
escoamento do  leite  condensado,  por conseguinte,  são variáveis  importantes para a 
composição da viscosidade final do produto. O método prático de determinação da viscosidade 
pe lo  tempo de  escoamento apresenta-se como uma a lternativa viável p ara o controle da 
viscosidade durante o processamento do leite condensado. 

Palavras-ch av e :  viscosidade; l eite condensado; tecnologia de lácteos concentrados 
e desidratados.  

1 I N T R O D UÇÃO 

A grande exportação de produtos l ácteos 
concentrados e des idratados nos últimos anos 
motiva a busca por mais informações e 
desenvolvimento de novas tecno logias .  O leite 
condensado destaca-se como um excelente 
produto a exportação devido as suas características 
de conservação,  acondicionamento e preço 

c o mpetitivo . S egundo Walstra et  a I .  ( 2 0 0 1 ) , o 
le i te  condensado é u m  leite  concentrado por  
evaporação a o  qua l  se adiciona sacarose com o 
intuito de produzir uma solução quase saturada de 
açúcar. Uma propriedade importante para a 
tecnologia de a l imentos é a determinação da 
viscosidade dos produtos, j á  que através dela pode
se ter o conhecimento s obre a composição,  a 
quali dade e o t ipo de água p resente nesses 
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alimentos (Bobbio et aI, 1992). O leite apresenta 
viscosidade maior que a da água devido à caseína, 
a gordura e a albumina (Atherton et aI, 1981). De 
acordo com Alais (197 1), os efeitos sobre a 
viscosidade serão proporcionais a modificações 
nos teores de gordura e proteína do leite sendo, 
portanto, fatores que irão provocar o seu aumento: 
a homogeneização, o resfriamento e os processos 
que afetam a hidratação de proteínas. Segundo 
Webb (1974) o leite integral e o leite desnatado, 
não diferem significativamente do compor
tamento de fluidos Newtoniano que, por definição 
são fluidos cujas propriedades dependem somente 
da temperatura, da pressão e da taxa de cisalha
mento. A interferência na viscosidade de um fluido 
pelas interações dos seus constituintes define os 
chamados líquidos não-newtonianos, no qual o 
efeito da temperatura sobre a viscosidade 
dependerá da natureza hidrofóbica dos compo
nentes, nestes sistemas, o coeficiente de vis
cosidade ç é chamado de viscosidade aparente Çap 
(Bobbio et aI, 1992). De acordo com Písecky 
(1997), o leite e os concentrados lácteos são 
fluidos não-Newtonianos e exibem comporta
mento tixotrópico, sendo que a viscosidade destes 
produtos pode ser dividida em básica e estrutural. 
Os componentes da viscosidade estrutural 
desenvolvem-se durante a estocagem (sem 
movimentação), de forma progressiva com a 
temperatura. Da mesma forma Webb (1974) 
afirma que produtos como manteiga, leite 
concentrado, creme e queijos, exibem graus de 
variação do comportamento de fluidos não
newtonianos. Fox & McSweeney (1998), afirmam 
que o leite cru e o creme de leite exibem 
propriedades reológicas não-Newtonianas quando 
são mantidos sobre condições que favorecem a 
aglutinação dos glóbulos de gordura pelo frio 
(abaixo de 40°C e a baixas taxas de cisalhamento), 
sob estas condições, os produtos exibem 
comportamento tixotrópico (espessamento com 
o cisalhamento), a viscosidade aparente é 
inversamente relacionada com a taxa de 
cisalhamento. Os mesmos autores afirmam que o 
aumeQto no teor de gordura ou a redução na 
temperatura favorecem o comportamento não
Newtoniano. Segundo Písecky (1997), o fator 
mais importante para o aumento da viscosidade 
básica é a desnaturação das soro-proteínas, 
ocasionada pelo tratamento térmico. De acordo 
com Fox & McSweeney (1998), os agregados de 
glóbulos de gordura, juntamente com os 
componentes da fase aquosa do leite aprisionados 
em seus espaços intersticiais têm um grande 
volume efetivo, em razão dos seus formatos 
irregulares e que o aumento na taxa de 
cisalhamento intensifica o stress de cisalhamento 
aplicado aos agregados, os quais podem dispersar 

gerando agregados menores ou mais arredondados, 
a desagregação reduz o espaço intersticial entre 
os glóbulos de gordura, consequentemente 
reduzindo o volume da fase lipídica e a viscosidade 
aparente do produto. Segundo Bobbio et a!. a 
medida da viscosidade consiste em determinar a 
resistência ao movimento ( deformação) das várias 
camadas ideais paralelas de um fluido sem 
turbilhonamento, que apresenta movimento 
laminar com um gradiente de velocidade uniforme 
(D), quando está sob a ação de uma força 
deformante (F). De acordo com Barrow (1968), 
as medidas de viscosidade se realizam quase sempre 
com um fluido que escoa por um tubo de seção 
transversal circular. Conforme Písecky (1997), a 
determinação da viscosidade pode ser feita a 40°C, 
a fim de favorecer o controle do processo de 
concentração, pois é uma temperatura fácil de 
ajustar por ser abaixo da temperatura do leite 
concentrado imediatamente após a coleta da 
amostra e em razão da baixa velocidade de 
espessamento do leite concentrado a esta 
temperatura. O objetivo deste trabalho é 
determinar a relação entre a viscosidade medida 
em Pa.s, a viscosidade medida pelo tempo de 
escoamento e desta última com características 
físico-químicas de leite condensado. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Analisaram-se vinte e cinco amostras de 
leite condensado quanto ao teor, de . umidade, pR, 
viscosidade, teor de lactose, s�carose, proteína, 
gordura, teor de sólidos solúveis, atividade de água 
e sólidos não gordurosos. Foram. utilizados dois 
instrumentos para a determinação da viscosidade 
nos produtos. O primeiro baseia-se na determi
nação da viscosidade pela resistência ao 
movimento giratório de um aparato (agulha), 
sendo determinado em viscosímetro rotativo 
microprocessado modelo Q860M21, marca 
Quimis. O segundo método fundamenta-se na 
determinação do tempo de escoamento de um 
volume especificado do produto, sendo realizado 
em recipiente de aço inoxidável com fundo cônico 
com comprimento interno de 9,1 cm e diâmetro 
de 5 cm para escoamento empregado por indústria 
de leite condensado da região da Zona da Mata de 
Minas Gerais (Figura 1). Buscou-se correlacionar 
o tempo de escoamento com as características 
físico-químicas analisadas e determinar a 
correlação entre as viscosidades encontradas nos 
dois métodos empregados. A análise estatística 
dos dados foi realizada por meio de correlação 
paramétricas e ajuste do modelo matemático 
empregando a regressão linear, com auxílio do 
software SAEG (2007). 

, /  
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Visão frontal 
5,O em 
.....--, 

9,1 em 

12,9 em 

Visão 
superior 

5,0 em diâmetro 
0,8 em diâmetro 

Figura 1 - Modelo do recipiente empregado 
para determinação do tempo de 
escoamento do leite condensado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise estatística descritiva dos 
resultados de viscosidade média empregando (i) o 
viscosímetro digital e (ii) do tempo de escoamento 
utilizando o recipiente de aço inoxidável são 
apresentados na Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 - Resultados de viscosidade em Pa.s e 
do tempo de escoamento em 
segundos para leite condensado 
(n=25). 

Estatística descritiva Viscosidade 

Valor médio 
D esvio-padrão 
Erro padrão da média 
Coeficiente variação (%) 
Valor máximo 
Valor mínimo 

6,092 (Pa .s) 
2,640 
0,518 
43,3 

12,00 (Pa .s) 
2,80 (Pa.s) 

Tempo de 
escoamento 

170,6 (segundos) 
66,2 
13,2 
38,8 

324 (segundos) 
83 (segundos) 

Pela análise paramétrica de correlação foi 
obtido coeficiente estatisticamente significativo 
entre a viscosidade e o tempo de escoamento do 
leite condensado (r=0,9184; a=O,OOO). Disto 
depreende-se que existe uma excelente correlação 
entre o tempo de escoamento e a viscosidade 
medida em Pa.s. Este resultado reveste-se especial 
importância prática para a indústria de lácteos 
concentrados, que vem rotineiramente 
empregando o método do tempo de escoamento 
para controle de processo. Foi determinado o 
ajuste matemático da relação entre o tempo de 
escoamento e a viscosidade em Pa.s. O gráfico e a 
equação que representa o modelo matemático de 
melhor ajuste são apresentados na Figura 2 abaixo. 

Os valores de viscosidade obtidos por meio 
do método de escoamento foram analisados 
quanto à sua correlação com a composição físico
química das amostras de leite condensado (n=25). 
Os resultados do estudo de correlação são 
apresentados na Tabela 2. 

��� ,---------------------, 12.0 11.0 -;;;- 10.0 
f �� � 6,0 § 5.0 ;; 4,0 3.0 2.0 1.0 0,0 +--��-___r--__r--�--__r_-____J 

Tempo de escoamento (s) 

Figura 2 -Viscosidade (Pa.s) do leite condensado 
em função do tempo de escoamento. 

Tabela 2 - Significância estatística da correlação 
entre tempo de escoamento e com
posição físico-química de leite 
condensado (n=25). 

Constituinte 

Umidade 
pH 

Lactose 
Sacarose 

Glúcides totais 
Proteínas 

Gordura 
Brix 

Atividade de água 
Sólidos não-gordurosos 

Nível de significância 

0,0780 
0,3059 
0,0332 
0,4899 
0,2123 
0,0405 
0,4433 
0,2913 
0,4526 
0,0413 

São considerados, no escopo deste trabalho, 
os coeficientes de correlação cujo nível de 
significância seja igual o menor do que 0,05. Desta 
forma, a viscosidade estimada pelo tempo de 
escoamento apresentou correlação significativa 
com os teores de lactose, proteínas e sólidos não
gordurosos. A influência da lactose no tempo de 
escoamento do leite condensado pode advir da 
sua capacidade de hidratação e, possivelmente, 
também pelo atrito gerado a partir dos 
microcristais que são abundantes no produto. A 
capacidade de absorção de água das proteínas 
lácteas é uma propriedade reconhecida e desejada 
no leite condensado, o que corrobora com o 
resultado obtido neste trabalho. Os efeitos 
conjuntos da lactose e das proteínas refletiram na 
significância da correlação encontrada para os 
sólidos não-gordurosos. 

4 CONCLUSÕES 

D e  acordo com os resultados obtidos neste 
trabalho, conclui-se que: 

. A estimativa prática da viscosidade do 
leite condensado, por meio do tempo de 
escoamento em recipiente de dimensões 
padronizadas, correlaciona-se com a viscosidade 
medida em Pa.s pelo método empregando 
viscosímetro rotatório. 
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· É possível estimar a viscosidade do leite 
condensado a partir da medição do tempo de 
escoamento. 

· Os teores de proteínas, lactose e sólidos 
não-gordurosos são determinantes para o tempo 
de escoamento do leite condensado, por 
conseguinte, são variáveis importantes para a 
composição da viscosidade final do produto. 

· O método prático de determinação da 
viscosidade pelo tempo de escoamento apresenta
se como uma alternativa viável para o controle 
da viscosidade durante o processamento do leite 
condensado . 

5 SUMMARY 

The evolution of concentrated and 
dehydrated milk technology is linked to the 
progresses in the food science and to the dairy 
industries technological development. Analytical 
methods used in processing lines demands speed 
and simplicity. However, these methods should 
present good correlation with the references 
methods, since severa I decisions depend on the 
information extracted from their results. The aim 
of this work was to determine the relationship 
between the viscosity measured in Pa.s and time 
of flow and the relationship between the time of 
flow and physiochemical characteristics of 25 
samples of sweetened condensed milk. The 
statistical analysis of the data was accomplished 
through Pearson parametric correlation and the 
mathematical model adjustment using linear 
regression. The practical estimate of the 
sweetened condensed milk through the time of 
flow in container with standardized dimensions, 
is correlated with the viscosity measured in Pa.s 
by the method using rotating viscosimeter. Is 
possible to estima te the viscosity of the sweetened 
condensed milk from the measurement of the 
time of flow. The proteins, lactose and solids
not-fat contents are the ma in factors that 
determine the time of flow and the viscosity of 
the sweetened condensed milk. The practical 
method of measurement of time of flow is a viable 
alterna tive for the viscosity control during the 
sweetened condensed milk processing. 

Keywords:  viscosity, sweetened condensed 
milk; concentrated and dehydrated milk 
technology. 
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DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DE VISCOSIDADE, TEOR DE 
SÓLIDOS SOLÚVEIS E ATIVIDADE DE ÁGUA EM LEITE 

CONDENSADO! 

Determination and evaluation ofviscosity, soluble solids content and water activity in 
sweetened condensed milk 

Paulo Henrique Fonseca da Silva2 
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RESUMO 

o leite condensado é obtido pela eliminação parcial da água do leite adicionado de 
sacarose, por meio da evaporação a vácuo .  O obj etivo deste trabalho foi determinar a 
viscosidade, o teor de sólidos solúveis (graus Brix), a atividade de água de 22 amostras de 
leite condensado e estudar a correlação entre estas variáveis, assim como, a interferência do 
tempo na análise de viscosidade. A leitura da viscosidade do leite condensado, medida em 
Pa . s  pelo método empregando v i scosímetro rotatório, pode ser realizada em diferentes 
tempos, segundo modelo matemático proposto. Os valores de viscosidade refletiram grande 
variação entre as amostras e marcas analisadas, enquanto os resultados de teor de sólidos 
solúveis (graus Brix) e de atividade de água retrataram comportamentos semelhantes, com 
baixa variabilidade. Os resultados encontrados apresentaram valores de atividade de água 
com pequena faixa de variação entre diferentes marcas de leite condensado encontradas no 
mercado brasileiro, mostrando que estes produtos assemelham-se quanto à durabilidade, à 
presença de constituintes solúveis (graus Brix) e capacidade de se hidratarem. Os sólidos 
solúveis são importantes agentes de redução do teor de água disponível nos a limentos, 
sendo que estes sólidos apresentaram uma correlação com a atividade de água, o que é de 
grande aplicabilidade, visto que se trata de variáveis importantes para a qualidade final do 
leite condensado. 

Palavras-chave :  viscosidade, atividade de água, B rix, leite condensado, tecnologia 
de lácteos concentrados e desidratados. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo o RIISPOA ( 1 952) entende-se por 
leite condensado ou "leite condensado com açúcar" 
o produto resultante da desidratação em condições 
próprias do leite adicionado de açúcar. São fases de 
fabricação do leite condensado: seleção do leite, 
padroriização dos teores de gordura e de sólidos 
totais, pré-aquecimento, adição de xarope (solução 
de sacarose ou glicose), condensação, refrigeração, 
cristalização e enlatamento.  De acordo com o 
mesmo regulamento o leite condensado deve 

satisfazer às seguintes especificações : apresentar 
características sensoriais próprias ;  apresentar 
acidez em ácido lático, entre 0,08 e 0, 1 6%, quando 
na diluição de uma parte do produto para 2,5 (duas 
e meia) partes de água; apresentar na reconstituição, 
em volume, uma parte do leite para 2,25 (duas e 
vinte e cinco) partes de água, teor de gordura que 
atinja  o l imite padrão de leite de consumo 
correspondente, tendo 28% (vinte e oito por 
cento), no mínimo, de extrato seco total do leite 
e, no máximo, 45% (quarenta e cinco por cento) 
de açúcar, excluída a lactose. Segundo Bobbio et aI 
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( 1 992), o teor de água presente em um alimento é 
dado pelo valor obtido na determinação de água 
total nele contida. Dessa forma, a água se apresenta 
de duas formas diferentes: a água livre, que está 
fracamente ligada ao substrato, funciona como 
solvente, é meio para reações químicas e 
désenvolvimento de microrganismos e é mais 
faci lmente el iminada e, a água combinada, que 
possui l igação mais forte com o substrato, não 
desenvolve papel de solvente, uma vez que não 
permite o crescimento de microorganismos e 
dificulta as reações químicas e é mais difícil de ser 
eliminada, portanto é através da atividade de água 
(Aw) que se expressa o teor de água livre presente. 
De acordo com Fox ( 1 9 9 7 ) ,  a importância da 
determinação da atividade de água está no fato 
dela ser uma das variantes que pode promover a 
estabi l idade e a segurança nos a l imentos e, em 
produtos lácteos, a atividade de água pode variar 
de 0 , 1  a 0 ,3  em a limentos desidratados a 0 ,995 
para l eite e soro,  mas a maioria dos derivados 
apresentou valor superior ao encontrado em leite 
condensado, cujo valor varia entre 0,77 e 0 ,85 .  De 
acordo com Walstra et a I .  (200 1 ) , o l eite 
condensado possui um valor de atividade de água 
de aproximadamente 0 , 8 3 ,  o que não impede o 
crescimento de todos os microorganismos 
contaminantes. Uma propriedade importante para 
a tecnologia de al imentos é a determinação da 
viscosidade dos produtos, já que através dela pode
se ter o conhecimento sobre a composição, a 
qualidade e o tipo de água presente nesses alimentos 
(Bobbio et aI, 1 992). O leite apresenta viscosidade 
maior que a da água devido à caseína, a gordura e a 
albumina (Atherton et aI, 1 9 8 1 ) . De acordo com 
Alais ( 1 9 7 1 ), os efeitos sobre a viscosidade serão 
proporc ionais às modificações nos teores de 
gordura e proteína do leite sendo, portanto, fatores 
que Ira o provocar o seu aumento : a 
homogeneização, o resfriamento e os processos 
que afetam a hidratação de proteínas. 

Segundo Wal stra et a I .  (200 1 ) , o l eite 
condensado apresenta uma elevada viscosidade, 
aproximadamente mil vezes maior do que o leite 
in natura, devido adição de açúcar e ao processo 
de evaporação ao qual é submetido . Este é 
considerado um fluido não-N ewtoniano 
dependente do tempo, já  que apresenta mudança 
na sua viscosidade em função do tempo sob 
condições constantes de taxa de cisalhamento 
(Tetra Pak, 1 99 6 ) .  

O objetivo deste trabalho foi determinar a 
viscosidade, o teor de sólidos solúveis (graus Brix), 
a atividade de água de 22 amostras de leite 
condensado e estudar a corre lação entre estas 
variáveis, assim como, a interferência do tempo 
na análise de viscosidade. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram rea lizadas análi ses de viscosidade, 
atividade de água e teor de sólidos solúveis (graus 
Brix) em 22 amostras de leite condensado, 
provenientes de oito marcas comerCIa I S  
disponibilizadas no mercado de  Juiz de  Fora, Minas 
Gerais .  Para determinação de viscosidade foi 
utilizado o viscosímetro rotativo microprocessado 
modelo Q860M2 1 ,  marca Quimis. A atividade de 
água foi medida no equipamento Aqualab série 3, 
marca Decagon. A determinação do teor de sólidos 
solúveis (graus Brix) foi realizada com auxílio de 
refratômetro digita l automatizado modelo AR 
200, marca Reichart. Conduziu-se um experimento 
a fim de determinar o tempo de leitura padrão de 
viscosidade, empregando-se os intervalos de l O s, 
20 s, 30  s, 60 s, 1 20 s e 1 80 s em cinco amostras 
de leite condensado. O rotor ut i l izado na 
determinação da viscosidade foi escolhido de 
acordo com a viscosidade da amostra utilizada e a 
especificação de leitura do equipamento (a leitura 
deve se aproximar da escala em 50%) .  A análise 
estatística dos resu ltados foi conduzida por 
intermédio do software SAEG (2007) .  

3 RESULTAD OS E DISCUSSÃO 

O efeito do tempo sobre a l eitura da 
viscosidade é apresentado na Figura 1 .  

y = ·O,0234x + 6,5468 

. .  

Terrpo (s) 

Fi g u r a  1 - Efeito do tempo de anál ise sobre o 
valor de vi scosidade em leite con
densado. 

O modelo matemático que representa o 
ajustamento da relação entre tempo empregado 
na análise e resultado de viscosidade é y = -0,0234 
x + 6,5468 (a < 0,05) .  O tempo estabelecido como 
padrão para a le itura das amostras foi de 2 5  
segundos, e m  conformidade com a s  instruções do 
fornecedor do equ ipamento. Contudo, a análise 
pode ser satisfatoriamente realizada em outros 
períodos de tempo, desde que em acordo com o 
modelo matemático descrito acima. O estudo das 
características físico-químicas de 22 amostras de 
leite condensado, contemplando viscosidade, 
atividade de água e teor de sólidos solúveis (graus 
Brix) é consolidado por meio da Tabela 1 .  
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Depreende-se que os resultados de 
viscosidade refletem considerável falta de 
uniformidade desta característica dentre as 
amostras e marcas de leite condensado analisadas. 
Algumas variáveis tecnológicas que afetam a 
viscosidade do leite condensado são sintetizadas 
por Wasltra et aI. (200 1 ) , a saber: estação do 
ano, fase de lactação do animal, pré-aquecimento 
do leite, adição de açúcar, fator de concentração 
empregado na evaporação, presença de sais  
estabilizadores e temperatura de armazenamento. 
O fato de existirem diversos fatores tecnológicos 
que afetam a viscosidade, bem como a inexistência 
de um regulamento técnico específico para este 
produto, podem ser atribuídos como as principais 
causas para a grande variação observada na 
viscosidade. A atividade de água, por sua relação 
com o potencial de deterioração dos alimentos, é 
uma característica que pode ser explorada com 
perspectivas de obterem-se informações 
relevantes para o leite condensado, particu lar
mente pelo emprego de sacarose em sua 
formulação . O s  valores encontrados neste 
trabalho estão em conformidade com a literatura 
(Fox, 1 9 9 7 ;  Walstra, 2 0 0  I ) .  Estes resultados 
expressam valores de atividade de água contidos 
em pequena faixa de variação, o que remete a 
uma perspectiva de terem-se, no mercado 
brasi leiro de leite condensado, produtos que se 
assemelham quanto à presença de constituintes 
solúveis e capazes de se hidratar·, bem como na 
durabilidade, avaliada sob o aspecto da atividade 
de água. Por sua vez, o teor de sólidos solúveis, 
estimado pela refratometria em graus Brix,  
conduziu a baixo coeficiente de variação e pequena 
amplitude dos resultados. Tal assertiva é 
promissora, visto tratar-se de uma variável de 
processo usualmente empregada nas indústrias  
processadoras de leites concentrados . O teor de 
sólidos solúveis depende da formulação empregada 
no processamento, mas principalmente do fator 
de concentração adotado durante a evaporação a 
vácuo. As principais modificações causadas pela 
concentração, segundo Wasltra et aI. (200 1 ) ,  são 
as alterações no equilíbrio salino, mudanças na 
conformação protéica e variações em diversas 
propriedades físico-qu ímicas .  D esta forma, as 
modificações causadas pela concentração podem 
ser estimadas por meio da determinação do teor 

de sólidos solúveis do produto final ,  caracte
rizando-o como uma importante ferramenta de 
controle tecnológico.  A análise de correlação 
entre as três variáveis estudadas mostrou haver 
correlação estatisticamente significativa (p = 
0 ,0 1 6 1 )  somente entre a atividade de águ a  e o 
teor de sólidos solúveis (graus Brix) . Esta 
constatada correlação vem ao encontro do 
esperado, sob o ponto de vista teórico, visto serem 
os sólidos solúveis importantes agentes de redução 
do teor de água disponível nos alimentos, o que, 
em última análise, é estimado pela atividade de 
água. Ao mesmo tempo, nota-se, em conformidade 
com os resultados apresentados na Tabela 1 ,  que a 
correlação acompanha a razoável uniformidade 
dos valores tanto de teor de sólidos solúveis quanto 
de atividade de água, nas amostras e marcas 
analisadas. De posse da significativa correlação, 
foi viável propor um modelo matemático que 
promovesse o ajustamento dos pontos 
representa tivos dos valores respectivos de teor 
de sólidos solúveis e de atividade de água, como se 
observa na Figura 2 ,  o que resultou na equação de 
regressão linear y = -0 ,00698  x + 1 ,3 1 7 . 
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Figura 2 - Regressão linear entre graus Brix e 
atividade de água em leite condensado 
(n = 22) .  

4 CONCLUSÕES 

De acordo com os  resultados obtidos neste 
trabalho, conclui-se que: 

• a leitura da viscosidade do leite con
densado, medida em Pa.s pelo método empregando 
viscosímetro rotatório ,  pode ser realizada em 
diferentes tempos, segundo modelo matemático 
proposto ; 

• os valores de viscosidade refletiram grande 

Tabela 1 - Propriedades físico-químicas e indicadores de estatística descritiva do leite condensado 
(n=22 ) .  

Propriedade físico- Valor D esvio- Erro pa drão Coeficiente de Valor máximo Valor mínimo 

química médio padrão da média variação (%) (%m/m) (%m/m) 

Viscosidade (Pa .s) 1,998 1,514 0,3 22 75,78 6,44 0,31 

Atividade de água 0,813 0,031 0,007 3 ,787 0, 862 0,755 

Graus Brix 71,82 1,84 0, 3 9  2,56 75,10 68,60 
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variação entre as amostras e marcas analisadas, 
enquanto os resultados de teor de sólidos solúveis 
(graus Brix) e de atividade de água retrataram 
comportamentos semelhantes, com b aixa 
variabilidade; e 

• o teor de sólidos solúveis (graus Brix) e a 
atividade de água mostram correlação entre si, o 
que é de grande aplicabilidade, visto tratarem-se 
de variáveis importantes para a qualidade final do 
leite condensado. 

5 SUMMARY 

The sweetened condensed milk is obtained 
by the partial remova I of water from milk with 
sucrose, through the vacuum evaporation .  The 
aim of this study was to determine the viscosity, 
the leveI of soluble solids (degrees Brix) ,  the 
water 's  activity of 22  samples of sweetened 
condensed milk and study the correlation between 
these variables, as well as the interference of time 
in the analysis of viscosity. The measured of the 
sweetened condensed milk's viscosity, in Pa.s ,  by 
the method employing the rotary viscosymeter 
can be realized in different times, according to 
mathematical model proposed.  The values of 
viscosity reflected wide variation between brands 
and samples analyzed, while the results of soluble 
solids content (degrees Brix) and water 's activity 
portray similar behaviour, with low variability. 
The found results showed values of water's activity 
with small range of variation between different 
brands of condensed mi1k found in the Brazilian 
market, showing that these products resemble 
itself on the durabi lity, the presence of soluble 
constituents (degrees Brix) and abil ity to 
moisturize. The soluble solids are important agents 
of reducing the amount of water available in food, 
and they had a correlation with the water 's  
activity, which i s  of great applicability, as  they 
are important variables for the final quality of 
sweetened condensed mi1k. 

Keywords : viscosity, water 's activity, brix, 
condensed mi1k, technology of concentrated and 
dehydrated mi1ky. 
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ASPECTOS SENSORIAIS DE QUEIJO DE COALHO OBTIDO DE 
LEITE DE BÚFALAl 

Sensorial aspects of coalho cheese obtained from buffalo milk 
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Fernando Antônio Resplande Magalhães4 
Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior5 

RESUMO 

o queijo de coalho fabricado com leite de vaca é um dos mais populares na reglao 
Nordeste do Brasil e, a cada ano, vem se popularizando em outras regiões do país. Por isso, 
sua produção está expandindo e tornando viável a utilização de leite de outras espécies para 
sua fabricação. Desse modo, o objetivo principal deste trabalho foi aval iar as características 
sensoriais e de aceitação de queijo de coalho a partir de leite de búfala. Os diversos atributos 
sensoriais avaliados por provadores treinados indicaram bons resultados, o que foi confirmado 
pelo teste de aceitação realizado com consumidores potenciais desse novo produto. 

Palavras-chave: laticínios, fermento lático, salga na massa, pasteurização por injeção 
direta de vapor. 

1 INTROD UÇÃO 

O queijo de coalho fabricado com leite de 
vaca é um dos mais difundidos e fabricados na 
região Nordeste do Brasil, no qual se destaca entre 
os principais queij os artesanais de fabricação e 
consumo. É um produto muito consumido assado 
na brasa ou mesmo frito, que foi comprova
damente incorporado à cultura regional de tradição 
secular, transferida por gerações. (Munck, 2004). 

Em função do grande consumo desse queijo 
fabricado com leite de vaca,  o Mini stério da 
Agricultura definiu um Regulamento Técnico de 
Identidade e Qua l idade de Queij o de Coa lho,  
Instrução Normativa n030, de 26 de junho de 200 1 
(Brasil,  200 1 ) . Esse regulamento o define como 
um queijo que se obtém por coagulação do leite 
por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes 
apropriadas, complementada ou não pela ação de 
bactérias lácteas selecionadas e comercial izado, 
normalmente, com até 10 dias de fabricação. O 
queij o deve apresentar consistência semi-dura, 
e lásti ca,  textura compacta (sem o lhaduras 
mecânicas) ou aberta com olhaduras mecânicas, 

cor branca amarelada uniforme, odor ligeiramente 
ácido de coalhada fresca, casca fina e não muito 
definida, formato e peso variáveis .  Pode ser 
comercializado na forma de "palito" (queijo com 
palito já  espetado) ou em barras. O leite para a 
fabricação pode ser integral ou padronizado e deve 
ser obrigatoriamente pasteurizado (Brasi l ,  200 1 ) . 

Como esse queij o é consumido habitual
mente assado ou frito, algumas características são 
observadas quando o mesmo é aquecido, como a 
resistência ao derretimento e o escurecimento não 
enzimático . A primeira característica refere-se à 
pouca capacidade de derretimento, permitindo que 
o queijo continue com seu formato original (sem 
derreter) durante o tempo necessário de exposição 
ao calor. O derretimento é a capacidade das 
partículas dos queijos fluirem e formar uma fase 
uniformemente derretida,  que é direcionada 
inicia lmente pela evaporação da água e 
fluidificação da gordura (Wang & Sun, 2002).  

Para evitar o derretimento no queijo coalho 
é necessário controlar o pH do mesmo durante a 
fabricação, para que não se apresente inferior a 
5 , 7 .  Isso porque, a valores de pH 5 , 1 ,  o queijo 

1 Parte de trabalho de tese da I a autora para obtenção do título de Doutor em Ciência dos Alimentos/DCA/FLA 
2 Pesquis adora/Professora, DsC Tecnologia de Queijos - EPAMIG CT/ ILCT - renata.costa@epamig.br 

Pesquisador/Professor titu lar DCA/ UFLA, PhD. lrabreu @ufla.br 
4 Pes quis ador/Pro fessor, DsC - Análise Sensorial  de le ite e deri vado s  - EPAMI G  CT / I L C T  -
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apresentará elevado grau d e  desmineralização, o 
que fará que derreta e se deforme quando submetido 
ao calor (Munck, 2 0 0 4 ) .  Esse declínio do pH 
deve-se à função primária da cultura lática, que é 
a de converter a lactose em ácido lático .  Esse 
último auxilia na eliminação de soro durante o 
processo de fabricação e na fase inicial de cura do 
queij o .  Durante o processo de fermentação da 
massa, ocorre uma série de reações,  sendo a 
primeira logo após o término da coagulação, com 
a massa a inda fresca, com baixo teor de ácido 
lático e alto teor de cálcio coloidal (paracaseinato 
bicálcico). O cálcio estabelece uma ligação entre 
as micelas de paracaseína após a coagulação e 
mesmo dentro da micela.  O lactato solubiliza o 
cálcio coloidal na forma de lactato de cálcio,  
desmineralizando o paracaseinato bicálcico em 
paracaseintao monocálcico, à medida que a 
fermentação prossegue (Kosikowski, 1 97 8 ) .  Essa 
transformação garante que a massa do queijo ,  ao 
ser exposta ao calor, possa derreter, o que não é 
desej ável no queij o  de coalho. 

Outra característica verificada no queijo de 
coalho, quando assado ou frito, é o escurecimento 
não enzimático, que ocorre devido a reações 
induzidas pelo calor, iniciada com a reação entre 
o grupamento carbonila ou cetona do açúcar 
redutor e o grupo amino de aminoácidos,  
peptídeos ou proteínas. Como resultado da reação, 
verificam-se pigmentos escuros denominados 
melanoidinas (Araújo, 1 995) .  A galactose parece 
ser muito mais reativa nas reações térmicas do 
que a glicose e muito mais do que a lactose. No 
queij o, ocorrendo o processo de proteólise 
promovida pelas enzimas do coalho e culturas 
láticas, e havendo acúmulo de açúcares, como a 
lactose e galactose, cria-se potencial para a reação 
de Maillard (Bley et aI . ,  1 9 8 5 ;  Furtado, 1 997) .  

Por  isso, o objetivo principal desse trabalho 
foi verificar algumas características sensoriais e 
de aceitação do queijo de coalho obtido de leite de 
búfala da forma como ele é habitualmente 
consumido, ou sej a ,  frito em frigideira,  com 
emprego de manteiga de garrafa. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

As fabricações do queijo de coalho fabricado 
com leite de búfala  foram realizadas nas 
dependências do Laticínio Bom Destino, situado 
na zona rural de Morro do Ferro, distrito de 
Oliveira, MG. Os queijos foram fabricados segundo 
tecnologia proposta por C osta (2007) ,  
representada pelo fluxograma (Figura 1 ) , com 6 
repetições (fabricações). 

A análise descritiva quantitativa modificada 
(ADQM) e o teste de aceitação foram realizados 
no laboratório de análise sensorial do Centro 

Tecnológico/Instituto de Laticínios C ândido 
Tostes (CT/ILCT) da EPAMIG, situado em Juiz 
de Fora, MG. 

Os queijos de coalho fabricados com leite 
de búfala foram submetidos à análise sensorial 8 
dias após a fabricação, em cada repetição, para 
avaliação dos seguintes atributos: aspecto global, 
cor externa, odor característico, resistência ao 
derretimento, textura, ranger ao  mastigar, gosto 
salgado, gosto ácido e sabor, ut i l izando-se de 
escala não-estruturada,  seguindo a Análise 
Descritiva Quantitativa Modificada, conforme 
Figura 2 (Stone et aI . ,  1 974).  

Para a avaliação dos citados atributos,  
formou-se uma equipe de dez ju lgadores ,  
selecionados por aptidão aos  atributos que foram 
definidos segundo a relevância do produto. Eles 
foram treinados quanto aos critérios de avaliação, 
por meio de reuniões, discussões e simulações, 
quanto aos atributos de interesse do trabalho. 

Leite integral pasteurizado por injeção direta de vapor (65"C/30 
minutos) 

Fennento lático mesofilico liofilizado lAclococcus lactis subesp. cremoris e 
Laeloeoeell.laelis subesp. laelis (116 da dose recomendada pelo fabricante) 

Adição de coalho (50% da dose recomendada pelo fabricante), cloreto de cálcio 50% 
(40 mUIOOL) e cloreto de sôdio (500g para 100L) 

Coagulação (40 min), corte da coalhada (grão 2) e repouso (3 min) 

Primeira Mexcdura ( 12  min) 

Aquecimento indireto (até 42"C - elevação de I"C/2-3 min) e mexedura 

I Ponto da Massa (grãos secos e firmes) I 
1) 

Dessoragem e salga da massa (I kg NaCUIOOL leite) 

Pré-prensagem (dobro de peso da massa) em formas de 
queijo prato de 2 kg 

Enformagem e prensagem (2,07 bar) por 30min , viragem e 90 mino 
1) 

Refrigeração (l0-12"C/12 h) 

Fracionamento e embalagem a vácuo 

Estabilização (I 0-12"C / 8  dias) 

Estocagem (5"C) 

Figura 1 - Fluxograma da fabricação do queijo 
de coalho de leite de búfala (Costa, 
2 0 0 7 )  

Os  j ulgadores receberam a s  amostras em 
cabines individuais, as quais foram codificadas com 
três dígitos a leatórios para serem apresentadas 
aos provadores. O traço vertical ,  na ficha de 
resposta referente à nota de cada julgador, foi 
transformado em escore, medida em cm, do 
comprimento da l inha assinalada na ficha de 
resposta (escala de 15 cm ou 15 pontos) .  

Com base nos atributos de qualidade 
analisados no queijo de coalho fabricado com leite 
de búfala foi realizada uma análise de correlação 
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linear simples (correlação de Pearson), utilizando
se o program.a Windows Excel (Microsoft) . 

PERFIL SENSORIAL POR ADQ (ANÁLISE DESCruTlVA QUI\N11TA TlV A) 
QUEIJO DE COALHO PRODuzroo COM LEITE DE BUFALA 

Código da runoStr.1: __ Da"" __ _ 
N_,,�� ___ � __ �_�� 
Analise cada amostra e preencha as repostas na seqGência em que aparecerem na sua 

ficha. fazendo um !raço vertical na posição (ponto) que melhor reflita seu julgamento. 

Prove quantidade suficiente de amostra e dislX'nha do tempo necessário para avaliar as 

características. Por favor, enxágüe a boca entre as avaliações de cada amostra. 

Figura 2 - Modelo de ficha-resposta da análi se 
descritiva quantitativa modificada 
(ADQM) do queijo de coalho de leite 
de búfala, em escala não-estruturada 
de 1 5  pontos 

Também foi conduzido o teste de aceitação 
do produto obtido, após 8 dias de fabricação, 
mediante o uso de uma escala hedônica de nove 
pontos (Jones et aI . , 1 9 5 5 ) ,  conforme ficha
resposta (Figura 3). Nesse teste foram utilizados 
provadores não treinados e selecionados 
aleatoriamente, representados por pessoas que 
consomem e gostam de queijo obtido de leite de 
búfala e de queij o de coalho e que estariam dispostas 
a experimentar o novo produto. Foram realizadas 
100  avaliações para cada fabricação. As respostas 
dos provadores foram transformadas em valores 
numéricos para tabulação e análise dos resultados. 

ESCALA IIEOÔNICA 
Nomc:' __________ Data: _I_I_ 

Por fa'o'or, avalie a amoslm usando n cscnla abaixo paradcscrcvcr o qlli1nt o você g0510U ou desgostou 

do produto. Marque a posição da escala que melhorrcllita scujulgamcnto. 

Código da amostra: __ _ 

( ) Gostei extremamente 

( ) Gostei muito 

( ) Gostci modcradamcntc 

( ) Gostei ligciramente 

( ) Indifcrcnte 

( ) Dcsgostei ligeiramcnte 

( ) Dcsgostei moderndamcntc 

( } Desgosleimuito 

( ) DesgosleicxtreJIlllmCnle 

Figura 3 - Modelo da ficha-resposta do teste de 
aceitação (escala hedônica de nove 
pontos) para o queij o de coalho de 
leite de búfala. 

Na análise sensorial, tanto para a ADQM 
quanto para o teste de a ceitação, o queij o  foi 
oferecido na forma como é normalmente 
consumido, ou sej a, frito em frigideira,  com 
emprego de manteiga de garrafa .  Essa mesma 
forma de apresentação foi util izada no 
treinamento dos provadores.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados nas análises 
sensoriais, sejam na análise descritiva quantitativa 
modificada (ADQM) como no teste de aceitação, 
são descritos a seguir. 

1 Aspecto global 
A primeira característica sensorial avaliada 

pelos provadores, na ADQM, foi o aspecto global 
do queij o de coalho,  no qual o produto foi 
considerado como típico ou atípico . O queijo  de 
coalho de leite de búfala apresentou um escore 
médio de 9 , 8 6 ,  em uma escala de 1 5  pontos ,  
apresentando va lores ml111mo e maXlmo, 
respectivamente, de 7 ,9  e 1 3 ,6 .  O produto novo 
apresentou-se próximo às características típicas 
do queij o de coa lho . Provavelmente, o que 
influenciou nesse requisito foi a cor externa do 
queijo, que é mais branca devido às características 
inerentes do leite, como a ausência quase total de 
b-caroteno (pró-vitamina A) em sua gordura e ,  
portanto, se  apresentar muito mais branco quando 
comparado ao leite bovino (Benevides, 1 99 8 ) .  

Outro fator que pode ter influenciado neste 
escore foi a textura que no queijo de coalho típico, 
é bem aberta, pois ele não é prensado e, no queijo 
de coalho de leite de búfala, apresentou pequeno 
número de olhaduras mecânicas, devido à pré
prensagem e à prensagem realizadas na fabricação. 

2 C o r  externa 
A cor externa do queijo foi definida entre 

clara e escura e, para o queijo de coalho de leite de 
búfala, o escore médio foi de 9 ,07 ,  aproximando
se da cor escura . Os va lores mínimo e máximo 
obtidos neste requisito foram respectivamente, 
7,9 e 1 0 ,7 .  

Essa cor externa do  queijo quando frito foi 
devido à reação de Maillard. O queijo de coalho, 
por ser um queij o  de massa não lavada e com 
baixa fermentação, apresenta alto teor de lactose 
e, quando ele é frito ou assado, surgem reações 
induzidas pelo calor que se iniciam com a reação 
entre o grupamento carbonila ou cetona do açúcar 
redutor e o grupo amino de aminoácidos,  
peptídeos ou proteínas. O resultado é a presença 
de pigmentos escuros denominados melanoidinas 
(Araújo, 1 995) .  A hidrólise dos grandes peptídeos 
para peptídeos menores e aminoácidos, que ocorre 
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por meio da ação das culturas láticas inicialmente 
adicionadas ao leite,  tem papel crucial  no 
desenvolvimento das características de 
escurecimento do queij o  (Kindstedt & Guo,  
1 9 9 7 ) . Embora esse queij o com 8 dias  de 
fabricação apresentasse um teor de lactose mais 
baixo comparado ao queijo recém-fabricado, que 
poderia receber escore máximo, essa lactose foi 
envolvida na reação de Maillard, causando uma 
diminuição no seu escore. 

3 O dor caracterís tico 
Os provadores atribuíram escore médio de 

7,43 para o odor característico do queijo de coalho, 
com valores mínimo e máximo, respectivamente, 
de 5 ,3 e 8,6, em uma escala de 15 pontos, no qual 
o extremo era odor muito pronunciado. O odor 
característico foi considerado aproximadamente 
no meio da escala como pronunciado ou normal e 
está de acordo com o Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Queijo Coalho, Instrução 
Normativa n° 3 0 ,  de 26 de junho de 200 1 ,  para 
queijos  elaborados com leite de vaca, que o 
caracteriza como um queijo de odor ligeiramente 
ácido de coalhada fresca (Brasil, 200 1 ). 

4 Resistência ao derretimento 
Uma das características sensoria is  mais 

importantes para o queij o  de coalho e que 
determina a escolha na compra do produto é a 
resistência ao derretimento. O queij o, geralmente, 
é consumido espetado em um palito e assado em 
brasa e, portanto, se ele derreter quando aquecido, 
pode se soltar, o que é indesejável. 

Neste atributo, o escore médio dado foi de 
1 2 , 5 1 ,  em escala de 1 5  pontos, em ·· que a 
extremidade com o maior valor representa a 
resistência ao derretimento definida. Esse valor 
foi devido ao  pH médio do queij o que se 
apresentava em 5 , 8 e,  portanto, dentro do 
recomendado por Munck (2004) ,  para queij o 
fabricado com fermento (pH 5 ,7 ) .  A resistência 
ao derretimento é maior quanto mais elevado o 
pH, o que é alcançado quando o queijo é fabricado 
sem fermento (pH 6 , 3 -6 , 5 )  (Munck, 2 004) .  O s  
escores mínimo e máximo desse atributo sensorial 
foram, respecivamente, de 1 1  e de 1 3 , 7 .  

5 Textura 
Para o atributo textura,  o escore médio 

atribuído pelos provadores treinados foi de 2 , 39 ,  
em uma escala de  1 5  pontos, em que a extremidade 
maior da escala representa a textura aberta e, na 
outra extremidade, a textura fechada. Os escores 
mínimo e máximo desse atributo sensorial foram 
de 1 ,4 e de 3 , 5 ,  respectivamente. 

O Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade de Queijo  de Coalho de leite de vaca 

não define a textura do queijo, que pode ser tanto 
compacta (sem olhaduras mecânicas) como aberta 
com olhaduras mecânicas (Brasil, 200 1 ) .  No caso 
do queijo de coalho de leite de búfala, a tecnologia 
proposta foi para a obtenção de textura aberta,  
com a salga do queijo a seco, pois  a massa seria 
misturada manualmente até que esta resfriasse e, 
posteriormente, apresentasse dificuldade de soldar 
os grãos, no intuito de formar olhaduras mecânicas 
(Munck, 2004).  Esse objetivo foi alcançado, pois 
o queijo apresentou pequenas olhaduras mecânicas, 
que não foram maiores, pois  o queij o  foi pré
prensado e prensado, por isso o escore apresentou
se,  em média,  de 2 , 3 9 .  No queij o de coalho 
fabricado no Nordeste, a massa não é prensada e 
por isso apresenta uma textura bastante aberta. 

Esse atributo apresentou o maior coeficiente 
de variação de 2 1 ,7%.  I sso pode ser explicado 
pela variação no teor de cloreto de sódio do queijo, 
que foi de 1 ,6 0 %  a 2% (mim) , e que pode ter 
causado tal diferença na textura. 

6 Ranger  ao mastigar 
O queijo de coalho apresenta a característica 

de ranger ao mastigar, por ser um queij o 
"borrachento". O escore médio para esse atributo 
sensorial foi de 1 2 ,4 8 ,  em uma escala de 1 5  
pontos, com a extremidade maior da escala 
representada por esta característica ser intensa e 
na outra extremidade ausente. Os escores mínimo 
e maXlmo desse atributo sensoria l  foram, 
respectivamente, de 1 0 ,5 e 1 3 ,5 .  

D e  acordo com a avaliação dos provadores, 
o atributo "ranger ao mastigar" aproxima-se do 
intenso, o que é desej ável neste queij o .  Essa 
característica relaciona-se com a consistência 
semidura e elástica que este queijo deve apresentar 
conforme o Regulamento Técnico de Identidade 
e Qualidade de Queijo de Coalho (Brasil, 2001 ). 

7 Gosto s algado 
O gosto salgado foi outro atributo avaliado 

pelos provadores treinados que apresentou um 
escore médio de 7 , 1 9 , com valores mínimo e 
máximo, respectivamente, de 5 ,8  e 8 , 1 . O gosto 
salgado foi analisado em uma escala de 1 5  pontos, 
no qual a extremidade maior representava o gosto 
salgado forte e, na outra, fraco. 

De  acordo com os provadores, o gosto 
sa lgado foi intermediário, pois o teor médio de 
cloreto de sódio dos queijos foi de 1 ,8 %  (mim) . 
Verifica-se que os queijos de coalho produzidos no 
Nordeste apresentam um teor de cloreto de sódio 
mais elevado, o que causa um gosto salgado mais 
intenso,  provavelmente pelo consumo desse 
queij o como aperitivo nas praias ,  onde é 
l argamente vendido. Por exemplo,  nos queij os 
artesanais produzidos no estado do Ceará, o teor 
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de cloreto de sódio encontrado foi, em média, de 
3 ,3 %  (mim) (Andrade et a I . ,  2005) .  No entanto, 
para a região Sudeste, o teor de cloreto de sódio 
do queij o de coalho de leite de búfala  foi 
considerado normal pelos prova dores, 
provavelmente pelo hábito de consumo de 
produtos com um teor de cloreto de sódio menor 
do que no Nordeste. 

8 Gosto ácido 
O gosto ácido do queij o de coalho foi 

avaliado pelos provadores treinados com escore 
médio de 1 ,94, em uma escala de 15 pontos, com 
a extremidade maior da escala representada pelo 
gosto ácido muito pronunciado e na outra 
extremidade, ausente. Os escores mínimo e 
maXlmo desse atributo sensorial foram, 
respectivamente, de 1 ,4 e 3 ,0 .  

O gosto ácido no queij o de coalho 
relaciona-se com a fermentação da lactose 
originando ácido lático, pelas bactérias láticas do 
fermento, principalmente, a lém de outras 
bactérias que não foram eliminadas pela 
pasteurização e contaminantes .  O ácido lático, 
por sua vez, causa redução no pH, que altera as 
características do queij o ,  principalmente de 
resistência ao derretimento. No queijo de coalho 
de leite de búfala,  os provadores atribuíram um 
gosto ácido mais próximo do ausente, o que é 
sensorialmente desej ável ,  pois  o gosto muito 
pronunciado pode causar rejeição do produto pelo 
consumidor. 

9 Sabor 
O sabor é um dos atributos que influenciam 

na aceitação do produto pelo consumidor, pois o 
queij o de coalho pode apresentar bons aspectos 
avaliados visualmente, como aspecto global,  
resistência ao  derretimento e cor externa, no 
entanto, o sabor pode não ser agradável .  Para 
esse atributo, o escore médio obtido foi de 8 , 1 3 ,  
com valores mínimo e máximo, respectivamente 
de 7 , 1  e 9 , 1 ,  em uma escala de 15 pontos, na qual 
a extremidade maior representa sabor muito 
pronunciado e na outra, ausente. 

O sabor do queijo de coalho de leite de búfala 
era esperado que fosse pronunciado, pois o mesmo 
foi fabricado util izando-se culturas láticas .  
S egundo Munck (2004),  a util ização de leite 
pasteurizado sem o uso de fermentos específicos 
certamente resultará em queij os com ausência do 
sabor característico . Além disso,  o queij o foi 
analisado sensorialmente após oito dias de 
fabricação e, nesse período, foi mantido em uma 
câmara a 1 0°-1 2°C, o que, segundo Munck (2004), 
é o ideal para que as bactérias láticas aj am 
formando os compostos que vão dar sabor e aroma 

1 0  C o e ficientes de correlação entre  
os atributos de qualidade sensorial 

A Tabela 1 apresenta a correlação l inear 
simples (correlação de Pearson) dos atributos de 
qualidade analisados no queijo de coalho fabricado 
com leite de búfala. 

Observa-se uma baixa correlação entre os 
atributos. Os maiores valores foram para aparência 
global com ranger ao mastigar (r 0 , 3 8 )  e cor 
externa com odor característico (r = 0 , 3 6) que, 
mesmo assim, podem ser considerados baixos .  
Essa análise permite concluir que não há 
redundância entre os  atributos de qua lidade 
utilizados na análise sensorial. 

11 Teste de aceitação 
No teste de aceitação, realizado com 1 00 

provadores não treinados e selecionados 
aleatoriamente para cada fabricação,  repre
sentados por pessoas que consomem e gostam de 
queijo obtido de leite de búfala e de queijo de coalho 
e que estariam dispostos a experimentar o novo 
produto, o escore médio foi de 7,84,  em uma escala 
de 9 pontos, que varia de desgostei extremamente 
a gostei extremamente. 

O queij o  de coalho foi bem aceito pelos 
consumidores, no qual o escore médio situou-se 
entre o gostei ligeiramente e o gostei muito. Isso 
foi muito p ositivo, pois ,  por se tratar de um 
produto novo, poderia causar certa expectativa 
por parte do consumidor, de rejeição do produto. 
Além disso,  o consumidor foi avisado sobre a 
origem do leite utilizado na fabricação do queijo ,  
que não é comumente consumido, por sua  
dificuldade de obtenção e, também, o sabor dos 
derivados obtidos com leite de búfala não é muito 
conhecido pelo seu alto custo. O próprio queijo 
de coalho não apresenta um consumo habitual na 
região Sudeste como é na região Nordeste, embora 
esteja crescendo. 

Odor 
canldubtko 
Rabtiad • •  o 
derrrtllllullo 

ltaaaa' o eollO 
m&ulpr lalpdO 

Tabela 1 - C oeficientes de correlação entre os 
atributos de qualidade sensorial do 
queijo de coalho de leite de búfala. 

4 CONCLUSÕES 

O s  resultados obtidos  permitem concluir 
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• Os diversos atributos sensoriais avaliados 
por provadores treinados indicaram bons 
resultados para esse novo produto. 

• A aceitação do produto pelo consumidor 
pode ser considerada boa e promissora, em se 
tratando de um novo produto. 

5 SUMMARY 

The coalho cheese ma de with cow milk is 
one of the most popular in the northeast . region 
of Brazil,  and has  on the last few years being 
known and consumed in other regions of the 
country. Because of this ,  their production is 
expanding, enabling the use of milk from other 
species for its manufacture . Hence, the ma in 
purpose of this study was to evaluate the sensory 
characteristics and acceptance of coalho cheese 
with buffalo mi1k.  The sensory properties 
evaluated by trained panel i sts indicated good 
results,  which as  confirmed by the test of 
acceptance made with potential consumers of the 
product .  

Keywo r d s :  dairy, lact ic  starter culture, 
salting in mass, pasteurization by direct steam 
inj ection. 
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Ainda segundo WALSTRA e t  ai, (2006) esse 
rompimento e coalizão ocorrem várias vezes 
durante a homogeneização para cada glóbulo. Se, 
no entanto, a concentração de proteínas no meio 
for menor que a área a ser coberta ao redor dos 
novos pequenos glóbulos, devido a alto teor de 
gordura no leite (mais de 9%), baixas quantidades 
de proteína, alta pressão de homogeneização e 
baixas temperaturas no processo, há tendência de 
reaproximação e formação de novos aglomerados 
de pequenos glóbulos - "clusters" - que foram 
gerados (mostrado na linha 5 ) .  Isto pode causar 
problemas com posterior separação de fases no 
produto final. 

3 O HOMOGENEIZADOR 

3 . 1  Princípios de funcionamento 

o homogeneizador consiste basicamente de 
duas partes: o motor que movimenta uma bomba 
positiva, responsável pela movimentação dos 
pistões e o setor de homogeneização com um ou 
dois estágios de homogeneização, onde ocorre na 
realidade o processo de homogeneização, o qual é 
mostrado esquematicamente na Figura 3 .  

Fonte: adaptado de SPREER ( 1996). 

Figura 3 - Corte esquemático de um homo
geneizador de dois estágios 

Legenda: 
(a) Entrada do produto não homogeneizado 
(b) Salda do produto homogeneizado 
(1) Válvulas esfera de sucção 
(2) Válvulas esfera de descarga 
(3) Válvula de segurança 
(4) Manômetro 
(5) 2°, estágio de homogenciznção 

(6) Válvula de ajuste de pressão do segundo estágio 
(7) Válvula de ajuste de pressão do primeiro estágio 
(8) Furo de drenagem 
(9) 1°, estágio de homogcneizaçilo 
(lO) pistõcs 
( 1 1 )  válvula esfera de sucção 

Como se pode ver pela Figura 3 ,  o produto 
é bombeado ou cai por gravidade pelo caminho 
(a) . Os três pistões são movimentados pelo motor 
do equipamento em momentos distintos (ou seja ,  
enquanto um pressiona outro puxa o líquido e vice
versa) . Considerando cada pistão em separado, 
durante o curso traseiro de cada um, baixa pressão 
(cerca de 2 bar) é gerada em seu ci l indro 

correspondente, puxando a esfera ( I )  para cima e 
permitindo o leite ocupar a câmara inferior do 
equipamento.  Depois ,  quando ocorre a 
movimentação ou curso de compressão do pistão, 
a válvula esfera ( 1 )  é fechada e a válvula de 
descarga (2) é aberta até que o pico de pressão 
tenha sido alcançado. O produto então a alta 
pressão é levado ao primeiro estágio (9),  é 
pressionado (e homogeneizado) e é levado ao  
segundo estágio ( 5 )  onde completa a 
homogeneização. A pressão com que o produto é 
homogeneizado é tida como a soma dos dois 
estágios no manômetro (4) e será proporcional 
ao maior aperto das válvulas de ajuste de pressão 
do primeiro (7) e segundo estágios (6), já que um 
maior aperto diminui o espaço pelo qual  os 
glóbulos de gordura do produto terão que passar. 

3 .2  Partes  do homogeneizador 

3.2.1 Os estágios da homogeneização 

Durante a operação, o produto passa por 
dois estágios (vide Figura 4). As válvulas dos dois 
estágios se mantêm apertadas por meio de válvulas 
com tensão ajustável. À medida que o fluido (leite, 
por exemplo) passa, a válvula de homogeneização 
(Figura 6) sobe uns milésimos de milímetros para 
deixar um estreito pequeno e criar o diferencial 
de pressão. 

Válvula 
ajustável do 
20. estágio 

Produto não 

20. 
Produto 

homogeneizado 

lo. 
estágio 

Figura 4 - Estágios de homogeneização. 

Ao redor da válvula existe o anel de 
impacto, posto de tal modo que o fluido é obrigado 
a passar pela parte inferi or do anel em ângulo 
reto (90°) entre a válvula e o assento da válvula, 
como na Figura 5 .  

3.2.2 Válvulas de h011logeneização 

A válvula de homogeneização mostrada na 
Figura 6 é o coração do equipamento e pode ser 
de diversos tamanhos e formas, mas, sobretudo, 
em forma de disco ou cônica. 
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Válvula de 
pressão 

Jfo O O o� / �OO O O  "
a O  0 00 

Anel de 

Produto não homogeneizado 
Figura 5 - Detalhe do caminho percorrido pelo 

produto na homogeneização. 

IJl 

Fonte: SPREER (1 996). 

Figura 6 - Exemplos de tipos de válvulas de 
homogeneização. 

Legenda: 
(a) V álvula de homogeneização de disco (b) 
V álvula de homogeneização cônica ( 1 )  Assento 
da válvula (2) V álvula (3) Fluxo de líquido. 

4 MEDIDAS DA EFICIÊNCIA DA 
HOMO GENEIZAÇÃO 

Segundo FARRALL ( 1 963)  a melhor forma 
de medirmos a eficiência do processo de 
homogeneização é em microscópio de alta 
potência, no qual os glóbulos devem estar 
separados o suficiente e não aglutinados, com 
cerca de 85% deles com menos de dois 
micrômetros de diâmetro. Define ainda que, de 
modo prático, a homogeneização pode ser 
constatada como ineficaz se, por exemplo, uma 
camada de gordura se apresenta visível numa 
máquina de congelamento de sorvete, o que indica 
uma necessidade de reparar a válvula de 
homogeneização ou subir a pressão. 

PINHEIRO ( 1 99 1 )  classifica, para efeitos 
o leite é considerado 

porção superior ( 1 00 mL) não difere em mais de 
1 0% de sua porção inferior (900 mL) após repouso 
por 48 horas, a 5°C, em uma garrafa de vidro de 1 
litro, segundo a fórmula da Equação 1 abaixo. 

%g porção superior - %gporção inferior 

%g porção superior 

Equação 1 Diferença de porcentagem de gordura 

5 EXPLICAÇÕES MATEMÁTICAS, 
FÍSICAS E QUÍMICAS DA 
HOMOGENE IZAÇÃO 

A homogeneização tem sido explicada de 
diversas formas, tanto física quanto química e 
matematicamente, embora sem consenso. 

5 . 1 .  Explicação fís ica 

A F igura 7 abaixo ilustra os caminhos 
estreitos da válvula de homogeneização pelos quais 
os glóbulos têm que passar (esse modelo é também 
conhecido como tubo de Venturi). 

Como se pode ver abaixo, inicialmente o(s) 
glóbulo(s) é (são) submetido(s) a uma velocidade 
e pressão que é alterada no momento em que ele( s) 
passa(m). 

· PI '\ ) . P3 
� � · P2 � 1 

) '\ 
Figura 7 - Tubo de Venturi. 

Considerando: 
P I à pressão do glóbulo de gordura antes da 
homogeneização 
P, à pressão do glóbulo de gordura durante a 
h�mogeneização 
P3 à pressão do glóbulo de gordura após a 
homogeneização 
v I à velocidade do glóbulo de gordura antes da 
homogeneização 
v2 à velocidade do glóbulo de gordura durante a 
homogeneização 
v3 à velocidade do glóbulo de gordura depois da 
homogeneização 

O líquido passa pelo espaço criado entre o 
corpo do válvula e o cone (ou válvula 
propriamente dita) a alta velocidade e pressão. 

Conforme a Figura 7 estabelece-se que, sob 
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S I  X VI = S2 X V2 = S3 X V3 

Equação 2 - Relação de vazão e área. 

Inicialmente, o leite vem a uma velocidade 
VI numa área SI e entra subitamente num caminho 
estreito (S2 « <  S I )  criado entre a válvula de 
homogeneização e o assento da válvula (ver Figura 
6) .  Neste instante, sua velocidade é aumentada 
em quase 1 0  vezes ou mais e P 2 será bem menor 
que P I .  Após passar pelo estreito, o glóbulo de 
gordura sai e encontra um caminho mais largo, 
reduzindo sua velocidade (v3 « «  v,). Logo, 
assim também P3 será maior que P2 (P3 -» > P) . 

Portanto, ao contrário do que muitos 
imaginam não é o tamanho estreito que faz os 
glóbulos de gordura se romperem, já que estes 
possuem de 1 0  mm a 20 mm e o espaço estreito é 
maior que este valor e visível a olho nu. É 
justamente a diferença brusca. de pressão 
(inici

,
almente entre P2 e PI e depois entre P2 e P3) 

que e a responsável pelo rompimento da estrutura 
da membrana do glóbulo de gordura, reduzindo-os 
em numerosos outros pequenos glóbulos. 

Esse mesmo fenômeno é explicado por 
WALSTRA et aI (2006) pela equação de Bernoulli 
mostrada na Equação 3 a seguir. 

PI + (1I2)pv� P2 + (1I2)pv� 
Equação 3 - Equação de Bernoulli. 

Pela Equação 3 acima, no momento em 
que o �íquido passa pela válvula, a pressão P 2 reduz
se mUlto (P2 « P I) e v2 aumenta muito, de forma 
que a equação acima poderia ser reescrita de acordo 
com a Equação 4.  

PI = Phomogeneização = (1 I 2)pv; 
Equação 4 - Equação de Bernoulli para homo 

geneização simplificada. 

Durante a homogeneização, o líquido entra 
na válvula com alta energia potencial, que é 
convertida em parte em energia cinética (cerca 
de 0, 1 %) e o resto desta convertida em calor ou 
energia dissipada por volume (e), que equivale à 
relação entre pressão de homogeneização e tempo 
de processo, ou, conforme WALSTRA et aI 
(2006) na Equação 5. 

E (W I m3 ) = Phomogeneização I tp 

Equação 5 - Relação energia e pressão. 

Como o tempo de passagem pela válvula é 

nesse caso) dividido pelo comprimento total 
ou, conforme a Equação 6 .  

Equação 6 - Relação comprimento e velocidade. 

Da Equação 6 obtêm-se a Equação 7, pelo 
fato que v2 e Phorrogeneização serem muito maiores que 
a densidade (r). 

PI = Phomogelleizaçào � vi 

Equação 7 - Relação arredondada. 

A Equação 6 pode ser reescrita como 
equação da Equação 8 abaixo. 

.!. 
t p = L I(PhOmogelleizoção) 

2 

Equação 8 - Relação entre comprimento e 
pressão. 

Desde que o comprimento (L) é muito 
pequeno podemos considerar, a partir da 
Equação 5, a expressa na Equação 9 .  

3 

e (W / m
3

) = (PhOmOgelleizaçã,)2 

Equação 9 - Relação energia e pressão. 

Portanto, por exemplo, conforme cita 
WALSTRA et aI (2006), para um homogeneizador 
com pressão de cerca de 200 bar (2 x 1 07 Pa), v2 de 
200 mls (720 km/h) e comprimento de passagem 
pela válvula de cerca de 1 ,0 cm (0,0 1 m), o tempo 
de passagem do glóbulo é de cerca de 5 x 1 0-5 
segundos para uma energia total dissipada 
extremamente alta, da ordem de 4 x 1 0 1 1  W 1m3 

(para se ter uma idéia, a hidrelétrica de Itaipu 
gera em torno de 1 3  .000 MW ). Isso gera intensa 
turbulência e, em si, explica os fenômenos já 
descritos de ruptura dos glóbulos de gordura. 

5 . 2  Explicação química 

Durante a passagem pela válvula de 
homogeneização, devido à velocidade e força do 
processo, as membranas dos glóbulos de gordura 
são rompidas e novas membranas (dos pequenos 
glóbulos gerados) são criadas. Por serem protéicas 
e hidrofílicas (melhor atração com água) impedem 
os pequenos glóbulos de se reaproximarem com 
formação posterior de nata. 

Acredita-se que o primeiro estágio é 
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segundo atua de modo complementar, 
recompondo a camada lipoprotéica, estabilizando 
os glóbulos em emulsão e evitando reaproximação. 
Conforme PINHEIRO ( 1 99 1 )  o segundo estágio 
desfaz os aglutinados de gordura, mostrados na 
Figura 2 e reduz a viscosidade do produto. 

Em relação à estabi lização protéica,  
PINHEIRO ( 1 99 1 )  esclarece que a cada 1 00 g de 
glóbulos de gordura há o revestimento em cerca 
de 0 ,5 g a 0,8 g de proteínas, entre as quais as do 
soro também participam. Como mostra a Figura 
1 3 , a nova camada é formada principalmente por 
micelas e submicelas de caseína, a lém de 
soroproteínas. No entanto, como essas primeiras 
são maiores , cobrem cerca de 7 5 %  da área dos 
glóbulos, segundo WALSTRA et aI (2006) .  

Submicela 

GLÓBULO DE 
GORDURA 

IOO run 

Fonte: adaptado de WALSTRA et ai (2006). 

Figura 8 Estrutura do glóbulo de gordura de 
leite homogeneizado 

6 O PROCESSO DE HOMOGENEIZAÇÃO 

Dentro da cadeia produtiva de processamento 
do leite, há a opção do homogeneizador não asséptico 
estar em linha conforme a Figura 9 .  Indepen
dente da escolha, alguns fatores devem ser levados 
em consideração no processo de homogeneização, 
para uma maior eficiência. 

6 . 1  Temperatura do processo 

Conforme WALSTRA et aI (2 006) ,  a 
homogeneização deve ocorrer entre 45°C e 75°C, já  
que, de  acordo com PINHEIRO ( 1 99 1 ), a adsorção 
de aglutininas sobre os glóbulos vista na Figura 10 é 
menor à temperaturas mais elevadas, aumentando a 
disponibilidade deste material para formação da 
membrana dos glóbulos de menor diâmetro, evitando, 
conseqüentemente, a aglutinação. 

Essa temperatura elevada explica a posição 
do homogeneizador em linha na Figura 9 após a 

seção de regeneração, onde o leite j á  alcançou 
temperatura suficiente, mas ainda não foi 
pasteurizado, evitando assim uma pós-conta
minação caso a homogeneização ocorresse após 
o tratamento térmico geral .  

Fonte: adaptado d e  WALSTRA (2006). 

Figura 9 - H omogeneizador não asséptico em 
linha.  

· 0  · 0 
O 

O ·  o 

Figura 1 0  - Processo de adsorção de aglutininas. 

Em sistemas descontínuos, por outro lado, 
é importante um pré-aquecimento em tacho 
aberto ou outro s istema antes da entrada no 
homogeneizador. Além de evitar a coalescência 
de proteínas, a elevação de temperatura favorece 
o escoamento do produto e o bombeamento ao  
longo do homogeneizador, a lém de tornar a 
gordura mais fluida e os glóbulos mais dispersos 
ao longo da emulsão. 

6 . 2  Pressão do processo 

PINHEIRO ( 1 99 1 )  ressalta que, a pressão 
comum de trabalho da maioria dos 
homogeneizadores é em torno de 1 50 bar - na 
qual todos os glóbulos já  apresentam diâmetro 
inferior a três micra (3mm) ; 80% com diâmetro 
inferior a duas miera (2mm)- e que há uma relação 
inversa da pressão com o tamanho médio dos 
glóbulos. WALSTRA (2006) assinala também que 
é importante que o processo se conduza com as 
mínimas variações de pressão e ou entrada de ar 
nas tubulações e sem partículas  sólidas (como 
coco, nozes, entre outras) que resultam em uma 
homogeneização insatisfatória .  
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7 SUMARY 

The homogenization of milk and dairy 
products is  a known process in the dairy industry 
but not well understood in al I  aspects and 
applications.  Therefore, this paper intends to 
review the principal  features of this important 
process and how they affect the quality of the 
final product, and otherwise to explain the 
involved equ ipments:  the homogenizators. 
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ACEITABILIDADE E PREFERÊNCIA SENSORIAL DE REQUEIJÃO 
CREMOSO LIGHT DE LEITE DE CABRA 
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SUMÁRIO 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade sensorial de requeijão cremoso integral 
. e light elaborados com leite de cabra. Os produtos light foram elaborados usando uma 
mistura dos hidrocolóides guar e xantana como substituto de gordura. Foram elaboradas 
quatro formulações de requeijão cremoso: um requeijão integral (I) e três requeijões light: 
L I ,  L2 e L3 . As amostras foram apreciadas no teste de aceitação, quanto ao aspecto, aroma, 
textura, sabor e avaliação geral; intenção de compra . e ordem de preferência.  O requeijão 
cremoso integral obteve a maior aceitabilidade e apresentou diferença (p<0 ,05 ) das versões 
light; exceto no aroma do L I .  Nas versões light houve diferença (p<0,05 ) entre LI e L3. O 
requeijão integral obteve o maior percentual de intenção de compra e apresentou diferença 
(p<0 ,05 )  das versões ligh t no teste de preferência .  Os produtos I, L2 e L3 a lcançaram 
valores acima de 70% no índice de aceitabilidade da avaliação geral, o que caracteriza uma 
boa aceitação pelos provadores. 

Termos para indexação: Hidrocolóides. Leite de cabra. Substituto de gordura. Baixo 
teor de gordura 

INTRODUÇÃO 

o requeij ão cremoso pode ser classificado 
como um queijo de massa fundida, pois as carac
terísticas de sua massa revelam uma destruição 
completa do coágulo original .  No mercado 
brasileiro encontram-se requeijões com diferentes 
teores de umidade e gordura: desde bem cremosos 
até bastante firmes possível de ser cortados e de 
alto teor até praticamente sem gordura 
(OLIVEIRA, 1 98 6) .  O produto típico deve apre
sentar consistência mole e untuosa e cor branca 
(MUNK e DUTRA, 2000) .  

O requeijão cremoso é obtido da fusão de 
massa coalhada, dessorada e lavada, obtida por 
coagulação ácida e/ou enzimática do leite, com 
adição de · creme de leite e/ou manteiga e/ou 
gordura anidra de lei te e/ou butter o i/. D everá 
apresentar consistência untável, textura cremosa, 
cor e odor característicos, sabor bastante suave 
de creme levemente ácido e opcionalmente 
salgado e conter: no mínimo, 55% de Gordura no 
Extrato Seco-GES e no máximo, 65% de Umidade 
(BRASIL,  1 99 7 ) .  Os produtos light obedecem 
outra classificação. O termo light é empregado 

nos produtos que apresenta uma redução mínima 
de 25% em gorduras totais e diferença maior que 
três gramas de gordura/1 00g de sólidos em relação 
ao produto tradicional (BRASIL, 1 99 8 ) .  

A redução da gordura e m  queijos  com 
melhora das características sensoriais é possível 
mediante modificações de processamento, uso de 
cultura lática selecionada e com emprego de 
substituto de gordura. Entretanto, nenhuma dessas 
técnicas pode substituir completamente as  
propriedades e funções da gordura (DRAKE; 
SWANSON, 1 995) ;  visto que, a gordura é respon
sável pela firmeza, adesividade, elasticidade, 
paladar, cremosidade e ação lubrificante do 
al imento (CÂNDIDO e CAMP O S ,  1 9 9 6 ) .  As 
gomas são consideradas um dos principais  
substitutos de gordura (BUCIONE, 1 9 9 9 ) ;  
mimetizam a cremosidade e maciez d a  gordura, 
principalmente devido a retenção de umidade, 
aumen!o do volume dos sólidos e da viscosidade 
(LINDSAY, 1 996) .  

Um fator importante nos  produtos com 
baixo teor de gordura é preservar a qualidade 
sensorial dos tradicionais. Muir et ai. ( 1 997) citam 
como exemplos o leite desnatado e o leite 

Mestre em Ciência e Tecnolo gia de Alimentos - Escola A grotécnica Federal de Santa Inês-B ahia 
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fermentado light que são bem aceitos e m  relação 
aos integrais, apesar de diferenças na percepção 
sensorial. Para Van Dender (2000) ,  os produtos 
com teor reduzido de gordura ainda não são 
apreciados pelo seu sabor. 

Garruti; Brito e Brandão (2003) relataram 
que são poucos os estudos sobre análise descritiva 
do requeij ão brasileiro e que os defeitos mais 
comuns são :  consistência granulada ; flu idez 
heterogênea; fluidez excessiva; emulsão brilhosa 
ou com separação de gordura ; descoloração ou 
escurecimento ; textura arenosa,  cristalizada; 
defeitos de sabor como sabor fraco, picante, amargo, 
rançoso, ácido, químico, alcalino e metálico. 

O desenvolvimento de produtos com teor 
reduzido de gordura e qualidades sensoriais  
similares aos integrais passa a ser um desafio. O 
presente trabalho objetivou avaliar a aceitabilidade 
e a preferência do requeijão cremoso integral e 
com teor reduzido de gordura elaborado com leite 
de cabra. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação sensorial fo i realizada no 
Laboratório de Análise Sensoria l  do Centro de 
Formação de Tecnólogos (CFT)-UFPB nos 
horários de 9 às 1 1  e de 14 às 1 7h. Os produtos 
foram elaborados com leite de cabra recém 
ordenhado, creme do desnate do próprio leite, 
solução de ácido lático (85%) , sal fundente a base 
de polifosfatos, sal comum refinado e uma mistura 
dos hidrocolóides guar e goma xantana da 
CNBrasil. 

O requeij ão foi elaborado conforme 
adaptação da metodologia proposta por Munk e 
Dutra (2000) .  O processamento iniciou-se com 
desnate e pasteurização do leite (650 C/3 0 min) , 
seguido de resfriamento (56°C) e coagulação por 
acidificação direta a quente. Após dessoragem, a 
massa foi lavada, escorrida, aquecida e agitada na 
presença do creme e dos sais até atingir o ponto 
de fusão (90°C). Nos produtos light acrescentou
se a mistura dos hidrocolóides guar e xantana e 
60% da gordura do produto integral. Realizou-se 
o envase a quente e o produto foi armazenado em 
refrigerador a 5 ° C .  Foram elaboradas quatro 
formulações de requeijão:  I - requeij ão integral, 
LI - requeijão light com 1% de hidrocolóides, L2 
- requeijão light com 2% de hidrocolóides e L3 -
requeijão light com 3% de hidrocolóides. O teor 
de hidroclolóides foi calculado em relação à massa 
básica e a gordura do produto. 

Para compor o painel sensorial foi realizado 
um recrutamento de 1 00 pessoas (alunos e 
servidores do CFT- UFPB) mediante um ques
tionário .  Em seguida, foram selecionados 7 0  
provadores baseados na freqüência d e  consumo 

do produto, na disponibi l idade e interesse em 
participar do teste, conforme Teixeira ( 1 9 8 7) .  

O painel sensorial  foi composto por 
potenciais consumidores, de ambos os sexos (32 
homens e 38 mulheres), com faixa etária de 17 a 
47 anos e nível de escolaridade de 2° grau a 
superior. O consumo médio de requeij ão cremoso 
para a maioria dos provadores (74 ,2 8%) foi de 
pouco a moderado (pelo menos uma a duas vezes 
por semana) . Quanto ao consumo de produtos 
light, 4 1 ,4 3 %  não consome; 4 8 , 5 7 %  às vezes 
consome e apenas 1 0% sempre consome. A 
maioria dos prova dores nunca degustou um 
requeijão cremoso de leite de cabra . 

Os provadores avaliaram a aceitab ilidade 
dos atributos:  aspecto, aroma , textura,  sabor e 
avaliação global,  numa escala hedônica de 9 
pontos (9 = gostei muitíssimo; 1 = desgostei 
muitíssimo); intenção de compra, numa escala de 
5 pontos (5 = compraria; 1 = j amais compraria) e 
indicaram a ordem de preferência dos produtos. 
Os provadores receberam a seqüência de amostras 
distribuída aleatoriamente em copo descartável 
codificado. Foram servidas 1 5g de cada amostra à 
20°C acompanhada de biscoito água e sal por ser 
a forma normalmente consumida (FARIA; 
YOTSUYANAGI, 2002) .  

O s  dados foram avaliados por análise de 
variância (ANOVA) dos prova dores e as médias 
comparadas ao  teste de Tukey (MEILGAARD , 
1 99 8 ) .  Na ordenação da preferência foi feita a 
comparação do somatório das ordens de cada 
amostra pelo método Friedman (Tabela de Newell 
e Mac Farlane) conforme Ferreira (2000) .  Foi 
calculado o Índice de Aceitabilidade da avaliação 
geral por se tratar de um atributo que engloba 
todos os atributos sensoriais. No cálculo do Índice 
de Aceitabilidade considerou-se 1 00% o máximo 
de pontuação e a pontuação média alcançada pelo 
produto ; considerando aceitos os produtos que 
obtiveram, no mínimo, 70% (TEIXEIRA, 1 987) .  

RESULTADO S  E DISCUSSÃO 

Os valores médios das notas atribuídas pelos 
provadores a cada atributo sensorial dos produtos 
estão apresentados na Tabela 1 .  Os requeijões 
obtiveram boa aceitação em todos os atributos; 
registrando-se notas entre 6 , 0 3  e 7 ,6 0 ,  que 
correspondem na escala hedônica em "gostei 
l igeiramente" a "gostei moderadamente" . Os 
dados revelaram maior aceitabilidade nos atributos 
do requeij ão integra l .  Em todos os atributos 
analisados houve diferença (p<0 , 0 5 )  entre o 
requeijão I e as versões light, exceto no aroma 
que diferiu do L I .  Entre os produtos líght, o 
requelJ ao L2 obteve as melhores notas; 
entretanto, não diferiu (p>0,05)  dos produtos L I  
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e L3 .  As amostras LI e L3 apresentaram diferença 
(p<0,05),  sendo que o L I  obteve os valores mai� 
baixos, apesar de serem notas superiores a 6 .  E 
imp ortante ressaltar que as diferenças entre os 
produtos light foram relativamente pequenas ,  
mesmo quando estatisticamente significativas .  

N a maioria das análises sensoriai s  entre 
produto integral e sua versão light é comum a 
preferência pelo produto integral. Isto poderá ser 
explicado pelas propriedades da gordura. Bucione 
( 1 9 9 9 )  relatou que somente a gordura pode 
contribuir para melhoria do sabor dos alimentos; 
devido as  suas propriedades de suavidade, 
palatabilidade e percepção de "flavor' (DEGOUY, 
1 993 ,  conforme, SOARES et ai., 2002). Um fator 
que deve ser considerado, nesta análise, é que o 
percentual de provadores que sempre consome 
produtos light foi pequeno ( 1 0 %) ,  o que pode 
afetar nos resultados. 

De um modo geral, os produtos elaborados 
com leite caprino não são tão bem apreciados 
como os de leite bovino. Segundo Park (20 0 1 )  o 
desenvolvimento do aroma e sabor característicos 
dos produtos de leite caprino parece estar 
associado a uma maior concentração de ácidos 
graxos de cadeia curta. Porém, nesta análise, o 
painel sensorial atribuiu valores que correspondem 
a "gostei moderadamente" na escala hedônica aos 
atributos aroma e sabor do requeijão integral. 

Outros estudos constataram a preferência 
dos consumidores por produtos contendo gordura 
láctea. A análise sensorial de requeijão tradicional 
adicionado de gordura vegetal como substituto 
parcial  da gordura do leite resultou em maior 
preferência pelo sabor do produto que continha 
gordura láctea (CAVALCANTE, 1 99 1 ) .  Os  queijos 
manteiga contendo gordura láctea foram mais 
preferidos que os queijos elaborados com óleo de 
soj a  (GONDIM, 2 0 0 2 ) .  Os requeij ões light 
parcialmente substituídos por goma xantana e 
concentrado protéico de soro (QUEIROZ, 200 1 )  
obtiveram a preferência dos degustadores; 
entretanto, não a mesma preferência do produto 
integral .  Os queij os de coalho parcialmente 
desnatados obtiveram maior aceitabilidade e 
interesse de compra que os totalmente desnatados 
(MANGUEIRA; TRAVASSOS; MOREIRA; 2002). 

Na Figura 1 .  está representado o histograma 
de freqüência da intenção de compra das 
formulações do requeijão cremoso. A maioria dos 
provadores ( 8 1 ,43%)  marcaram as notas 4 
(possivelmente compraria) e 5 (compraria) para 
o requeijão integral; 4 8 , 5 7 %  e 6 1 ,4 3 %  para os 
produtos L2 e L3 respectivamente. O LI atingiu 
o maior percentual de intenção de compra na nota 
2 (possivelmente não compraria ) .  A apreciação 
negativa do produto L 1 deve-se, possivelmente, 
a uma maior flu idez relativa, visto que ,  foi 
fabricado com um menor teor de hidrocolóides e 
a mesma quantidade de água dos demais produtos. 
Garruti, Brito e Brandão (2003) avaliando marcas 
de requeij ão cremoso baseado no manuseio do 
produto, concluíram que os provadores gostam 
mais das amostras mais consistente e com menos 
formação de fio. Uma possibilidade para melhorar 
a apreciação do L I  seria ajustar o teor de água a 
ser adicionado ao produto .  D e  certa forma,  os 
resultados da intenção de compra refletiram a 
avaliação dos atributos sensoriais. 

la l  a l'l c u  al u i 

Figura 1 .  Histograma de freqüência da intenção de 
compra do requeijão cremoso de leite de cabra 

Na Tabela 2 encontra-se o resultado do 
teste de ordenação-preferência dos requeijões de 
leite de cabra. As menores somas representam os 
produtos mais preferidos. O requeijão I foi o mais 
preferido e diferiu (p<0,05) das versões light. As 

Tabela 1 .  M édia d osvalbres atribuíq os pelO$ provadores na escal� hedôni.ca nas diferentes 
formulações de requeiião cremoso d i ' d b e elte e ca ra 
Produtos Attibuto sensorial 

Aspecto Aroma Textura Sabor 
I 7 ,60a 7,01a 7AÇ3a l,4Ta 
L1 6 ,34b 6 ó1 4b 6 ,14b 6 ,03b 
L2 6 ,89bc p ,54abc 6,49bc 6 ,40bc 
L3 ! 6 l1c 6 ,56ac 6 ,20c 6 ,31 c 

Avaliação geral 
7;60a 
6 ,OOb 
6A6bc 
6,49c 

Valores de l etras dlferentes narm�sma cohJIlq. dlferem �lltre sl, �p<O.05)conforme teste Tukey, 
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amostras light não apresentaram diferença entre 
si (p>0 ,05) .  

Com relação ao  índice de  aceitabilidade da 
avaliação geral dos requeijões, os produtos I, L I , 
L2 e L3 obtiveram os seguintes percentuais 84,44; 
6 6 , 6 6 ;  7 1 , 7 7  e 72 , 1 1 %  respectivamente . 
Portanto, todos os produtos foram considerados 
aceitos, exceto o L I .  

C O N C L U SÃ O  

Os produtos obtiveram b o a  aceitação nos 
atributos sensoriais avaliados e despertaram a 
intenção de compra dos prova dores, sendo as  
melhores pontuações para o requeijão integral .  A 
substituição parcial da gordura por goma guar e 
xantana influi nas características sensoriais ;  
porém não depreciou a qual idade sensorial do 
requeijão cremoso elaborado a partir do leite de 
cabra. 

SUMMARY 

Acceptabi lity and sensory preference of 
light cream cheese elaborated with goat milk 

The objective of this work was to assess a 
sensorial quality of whole and light types cream 
cheese elaborated with goat mi1k. The l ight 
products were elaborated using a hydrocolloid 
mixture based on guar and xantan as fat substitute. 
Four cream cheese formulations were elaborated: 
whole cream cheese (I) and three light versions: 
L I ,  L2 and L3, manufactured through the addition 
of 1 ,  2 and 3 %  of the hydrocolloid mixture. The 
samples were evaluated in the acceptance test 
according to aspect, smell ,  texture, taste, and 
general evaluation. The whole cream cheese 
obtained the highest acceptability and presented 
differences (p<0 . 0 5 )  from the l ight versions, 
except for smell in L I .  The l ight versions 
presented difference (p<0 .05) between LI and L3 .  
The whole cream cheese obtained the  highest 
purchase intention percentage and presented 
differences (p<0 . 0 5 ) from the light versions in 
the preference test. Products I, L2 and L3 reached 
values above 70% in the acceptability index of 
the general assessment, which characterizes good 
acceptance by consumers. 

Index terms : S ensory analysis. 
Hydrocolloids. Goat milk. Fat substitute. Low Fat 
Content 
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Queijo Coalho - Nordeste do Brasil 
Tradicional na cul inária brasileira, é largamente fabricado e consumido n o  nordeste, seja e le 
assado, na brasa o u  frito. Seu consumo se incorporou à cultura regional através de várias 
gerações, em estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde se destaca 
entre os principais tipos de queijo. 

Inicialmente, o queijo coalho era fabricado apenas de forma artesanal, feito sem pasteurização 
e com uso de fôrmas de madeira. Atualmente, algumas fábricas desenvolveram técnicas de 
fabricação em escala dentro de normas industriais de higiene e qualidade, e ainda, para dar um 
atrativo especial ao produto utilizam ervas aromáticas na enformagem como: cominho, erva
doce, orégano, cravo da índia, canela etc. 

Para saber mais detalhes sobre o queijo, acesse www.fermentech.com.br. 

.. 

- fermen 
Central de Atendimento 

1 1  61 93 4900 I www.fermentech.com.br 
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O artigo científico  deverá conter os 

seguintes tópicos: a) TÍTULO, suficientemente 
claro, conciso e completo, evitando palavras 
supérfluas . Recomenda-se começar pelo termo que 
represente o aspecto mais importante do trabalho, 
com os demais termos em ordem decrescente de 
importância .  Deve ser apresentada a versão do 
título para o idioma inglês; b) NOME(s) DO(s) 
AUTOR(es) com o sobrenome para citações 
bibliográficas destacado EM LETRAS 
MAIÚSCULAS, a linhados à direita ,  em 
espaçamento simples, um nome debaixo do outro, 
e no rodapé da primeira página , deverão vir a 
formação acadêmica e o endereço profissional 
completo de todos os autores, com e-mail e no 
máximo com 6 (seis) autores; c) SUMÁRIO (de. · 
acordo com NBR6028 da ABNT) .  O sumário não 
deve ultrapassar a 250  (duzentos e cinqüenta) 
palavras ,  não deve possuir parágrafos e estar 
centralizado logo abaixo da lista dos autores. Após 
o Sumário deve-se incluir TERMO S  PARA 
INDEXAÇÃO, 3 (três) a 6 (seis) palavras-chave 
que deverão ser apresentadas no idioma deste, 
separados por ponto e vírgula e evitando-se a 
utilização de termos já usados no título e sumário. 
d) TÍTULO EM INGLÊS (SUMMARY) -

obrigatório, exceto quando o artigo for escrito na 
íntegra em língua inglesa - incluindo, em seguida, 
INDEX TERMS (Keywords) da mesma forma do 
item c; e) INTRODUÇÃO (incluindo a Revisão 
de Literatura/Referencial Teórico); f) MATERIAL 
E MÉTODO S ;  g )  RESULTADO S  E 
DISCUSSÃO (podendo conter tabelas, quadros 
e figuras) podendo ser separados, se necessário; 
h) CONCLUSÕES;  i )  REFERÊN CIAS 
BIBLIOGRÁFICAS e j )  AGRADECIMENTOS 
(opcional ) .  

A apresentação do texto deverá ser em uma 
coluna somente .  As páginas devem ser 
numeradas seqüencialmen te, bem como as 
linhas, iniciando-se a numeração destas em cada 
página. 

3 )  Orientações  específicas  
A comunicação poderá conter os seguintes 

tópicos assim apresentados: 
1 .  TABELAS e QUAD RO S :  deverão ser 

feitos no Word e inseridos após citação 
dos mesmos dentro do próprio texto, salvo 
em doc.  

2 .  Caso o artigo contenha 
FOTOGRAFIAS, GRÁFICOS,  
FIGURAS, SÍM B O L O S  e 
FÓRM ULAS, essas deverão obedecer 
às s eguintes normas : 

Fotografias : deverão ser 
apresentadas em p reto e branco,  
nítidas e com contraste, inseridas no 
texto após  a citação das mesmas e 
também em um arquivo à parte, 
salvas em extensão " J PE G" com 
resolução de  3 0 0  dpi ; 
Figuras deverão ser apresentadas em 
preto e branco ,  nítidas e com 
contraste, inseridas no texto após a 
citação das mesmas As figuras deverão 
ser elaboradas com letra Times New 
Roman, tamanho 10, sem negrito ;  
sem caixa de textos e agrupadas ; 
Gráficos deverão ser inseridos após 
citação dos mesmos, dentro do 
próprio texto, elaborado pre
ferencialmente em Excel, com letra 
Times New Roman, tamanho 1 0 , 
sem negrito ; 
Símbolos e Fórmulas Químicas 
deverão ser feitas em processador que 
possibilite a formatação para o 
programa Page M aker (ex : 
Equation), sem perda de suas formas 
originais. 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: a 
lista de referências bibliográficas 
normalizada conforme a NBR6023/2002 
da ABNT. 

A exatidão das referências constantes da 
listagem e a correta c itação no texto são de 
responsabilidade do(s) autor(es) do artigo. 

Orientações  gerais : 
- Deve-se apresentar todos os autores do 

documento científico (fonte) ; 
- O nome do periódico deve ser descrito 

por extenso, não deve ser abreviado; 
- Em todas as referências deve-se 

apresentar o local de publicação 
(cidade), a ser descrito no lugar 
adequado para cada tipo de documento; 

- As referências devem ser ordenadas 
alfabeticamente . 
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- O espaçamento deve ser duplo. 

EXEMPLIFICAÇÃO (TIPOS MAIS 
C O M U N S ) :  

ARTIGO DE PERIÓDICO: 
NETO, A. R. ; PINTO , S .  M . ;  ABREU, L .  

R. ; PEREIRA, R.  G. F.  A. ; MAGALHÃES, F .  A. R .  
Avaliação físico-química de  pão de  queijo fabricado 
com gordura de leite fracionada. Revista do 
Instituto de L aticínios C ândido Tostes ,  Juiz 
de Fora, v.  54 ,  n. 3 1 3 ,  p .  46-49,  mar.labr. 2000. 

LIVRO : 
a) livro no todo: 

FURTADO,  M.  M.  Queijos  fino s 
maturados por fungos .  São Paulo:  
Milkbizz, 200 3 .  l 2 8p. 

b )Parte de livro com autoria específica: 
BRITO, J.  R. ; PINTO, S.  M.; BRITO, M. 
A. V. P. Boas práticas de produção de leite 
bovino na agricultura familiar. In: NETO, 
F. N. Recomendações básicas para a 
aplicação das boas práticas agropecuárias 
e de fabricação na agricultura familiar. 
Brasília:  Embrapa Informação 
Tecnológica, 2006.  p. 1 96-205 .  

c )  Parte d e  livro sem autoria específica: 
ABREU, L .  R. Características e formas 
de aproveitamento do soro do queijo .  
In :  . Processamento do  leite e 
tecnologia de produtos lácteos.  Lavras: 
FAEPE, 200 5 .  cap o 5, p.  9 1 - 1 5 7 .  

DISSERTAÇÃO E TESE: 
RIBEIRO , L . C .  Produção,  composlçao e 

rendimento em queijos do leite de ovelhas Santa 
Inês. 2 0 0 5 . 64 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência dos Alimentos) - Universidade Federal de 
Lavras, Lavras, 2 0 0 5 .  

MATIOLI,  G .  P .  Influência do leite 
proveniente de  vacas  mastíticas no 
rendimento de queij o  frescal .  2 0 0 0 .  55 p.  
Dissertação (Mestrado em Ciências dos Alimentos) 
- Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2000 .  

Nota: "A folha é composta de duas páginas: 
anverso e verso. Alguns trabalhos, como teses e 
dissertações são impressos apenas no anverso e,  
neste caso, indica-se f." (ABNT, NBR6023/2002, 
p.  1 8 ) .  

TRABALHOS DE CONGRESSO E OUTROS 
EVENTOS: 

SOBRAL, D.; VIOTTO, W. H.  Requeijões 
culinários análogos. In: CONGRESSO NACIONAL 
DE LATICÍNIOS, 24, 2007, Juiz de Fora. Anais . . .  
Juiz de Fora: EPAMIG/ILCT, 2007.  p. 5 4 1 -546 .  

DOCUMENTOS E LETRÔNICOS:  
As obras  consultadas online são  

referenciadas conforme normas específicas para 
cada tipo de documento (monografia  no todo e 
em parte, trabalho apresentado em evento, artigo 
de periódico, artigo de jornal ,  etc . ) ,  acrescidas 
de informaç õ es sobre o endereço e letrônico 
apresentado entre braquetes « » ,  precedido 
da expressão "Dispo nível em:"  e da data de 
acesso ao documento, precedida da expressão 
"Acesso e m : " .  

Nota: "Não s e  recomenda referenciar 
material eletrônico de curta duração nas redes" 
(ABNT, NBR6023/2000,  p. 4) .  Segundo padrões 
internacionais, a divisão de endereço eletrônico, no 
fim da linha, deve ocorrer sempre após barra (/). 

MONOGRAFIA (ACESSO ONLINE) :  
a) l ivro no  todo 
TAKAHASHI, T. (Coord.) .  Tecnologia em 

foco.  Brasí l ia :  Socinfo/MCT, 2 0 0 0 .  90  p .  
D i sponível e m :  <http//www. socinfo . org.br> . 
Acesso em: 22 ago. 2000 .  

b)  parte de  livro 
TAKAHASHI,  T.  Mercado, trabalho e 

oportunidades.  In :  ______ . S o ciedade da  
informação no B rasil :  l ivro verde. Brasí l i a :  
Socinfo/MCT, 2000 .  capo 2 ,  p.  1 3-24 . Disponível 
em: <http://www.socinfo .gov.br> . Acesso em: 22 
ago . 2000 .  

c)  Parte de  congresso, seminário, etc. 
GIES B RECHT, H. O. Avaliação de 

desempenho de institutos de pesquisa tecnológica: 
a experiência de projeto excelência na pesquisa 
tecnológica .  In :  C ONGRES S O  ABIPTI,  2 0 0 0 ,  
Fortaleza. Gestão de institutos de pesquisa 
tecnológica. Fortaleza: Nutec, 2 000 .  Disponível 
em: <http://www.abipti . org.br> .  Acesso em: 0 1  
dez. 2000.  

d) Tese 
SILVA, E. M. Arbitrariedade do signo:  a 

língua brasileira de sinais (LIBRAS). 1 997.  1 44 p. 
Dissertação (Mestrado em Lingüística Aplicada e 
Estudo de L íngua) - P ontifíc ia  Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1 99 7 .  
D i sponível em: <http : //www.terra. com.br/ 
virtualbooks/ freebook/port/did/ teses .htm> . 
Acesso em: 2 8  novo 2 000 .  

ARTIGO DE PERIÓDICO (ACESSO ON
LINE): 

RESENDE, A. M. G. Hipertexto: tramas e 
trilhas de um conceito contemporâneo. 
Informação e Sociedade,  Recife ,  V. 1 0 , n. 1 ,  
2000 .  Seção Educação . D isponível em: <http:// 
www.informaçãoesociedade.ufpb.br/>. Acesso em: 
30 novo 2000 .  
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CITAÇÃO : PELO SISTEMA 
ALFABÉTICO (AUTOR-DATA) (conforme 
ABNT, NBRI 0520/2002) 

Dois autores - Steel & Torrie ( 1 960)  ou 
(STEEL & TORRIE, 1 960) .  

Três ou mais autores - Valle et  aI. (1945 )  
o u  (VALLE e t  a I . ,  1 945) .  

Quando forem citados dois autores de uma 
mesma o bra deve-se separá- los pelo s inal  & 
(comercial) 

4. A Comissão Editorial da REVISTA do 
ILCT notificará o autor do recebimento do 
original e, posteriormente, o informará sobre sua 
publicação.  Os  artigos que necessitarem de 
modificações serão devolvidos ao autor designado 
como representante e responsável pela publicação 
para a devida revisão. 

5 .  Os artigos não aprovados serão 
devolvidos.  

6 .  Os artigos serão publicados em ordem de 
aprovação . 

7 .  O não-cumprimento dessas normas 
implicará na devolução do artigo ao autor. 

8. Processo para publicação de trabalhos.  
Os artigos submetidos à REVISTA do ILCT 

para publicação são encaminhados a Comissão 

Editorial que fará o registro (protocolo de 
recebimento) para que sej a  verificado se está 
apresentado de acordo com as normas editoriais. 
Imediatamente após essa verificação, o autor 
representante do artigo receberá em seu e mail 
um documento de  submissão do artigo para 
fins comprobatórios .  

Posteriormente é encaminhado a 2 (dois) 
membros do Corpo Revisor para emitirem seus 
pareceres. Se aprovado por ambos, o artigo é re
enviado aos autores para a s  correções (se 
necessário) ;  depois  de corrigido retorna aos 
consultores para verificarem se as sugestões foram 
atendidas para emissão do parecer final. O autor 
representante receberá notificação via email. de 
aceite para  p ublicação . 

Finalmente o artigo é encaminhado para 
correções de Inglês, Referências Bibliográficas e 
Português. A seguir o artigo é encaminhado para 
editoração e publicação. Caso o(s) autor(es) não 
sejam assinantes da REVISTA do ILCT, o autor 
representante receberá pelos Correios  um 

exemplar do número em que consta o artigo 
submetido.  Demais exemplares deverão ser 
solic itados à parte mediante pagamento 
antecipado, incluindo despesas de envio .  

9 .  Os documentos contendo artigos,  
cópia digital e outros deverão ser enviados em 
um único volume para o seguinte endereço : 

Revista do Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes 

Comissão Editorial  A/C Luiza C .  
Albuquerque 

Endereço :  Rua Tenente Luiz de Freitas, 
número 1 1 6 - Bairro Santa Terezinha 

CEP 3 6.045-560 - Juiz de Fora - MG 

ESTAS NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
ESTARÃO D ISPONÍVEIS N O  SITE DA 
EP AMIG: www.epamig. br/revistadoilct 

ÁREAS PARA AVALIAÇÃO PELO CORPO 
EDITORIAL 

• Produção animal, zootecnia, 

veterinária; 

• Microbiologia, sanificação, 

higienização: • Leites fermentados, 

culturas lácteas; 

• Queijos processados, requeijão; 

• Tecnologia de queijos; 

• Físico-química, química de lácteos; 

• Concentrados, desidratados, soro; 

• Análise sensorial; 

• Equipamentos, instalações, operações 

unitárias; 

• Tecnologia sorvetes e gelados 

comestíveis; 

• Tecnologia UHTIUAT; 

• Tecnologia manteiga; 

• Desenvolvimento novos produtos; 

• Legislação, rotulagem; 

• Economia/ Administração/Gerência/ 

Inovação; 

• Qualidade do leite; 

• Gestão ambiental / tratamento resíduos 

e efluentes. 

Estamos trabalhando para garantir maior 
dinâmica n os trâmites para publicação, o que 
irá contribu ir para melhoria na qualidade da 
RE VISTA DO !LCT, e futuramente, é nossa 
intenção disponibilizar on-line todo o processo 
de publicação e consulta das edições. 

REVISTA do !LCT 
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