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Os fermentos DVS da Chr.Hansen's vão 
sempre direto ao que interessa, ou seja, 
ao tanque de leite e, collsequentemente,ao 
melhor resultado. ;:' 
O sistema de inoculaçâÓ direta DVS elimina a 
propagação e o repique, simplificando o 
processo e evitando contaminações 
provenientes da manipulação do fermento, 
dispondo inclusive de cepas resistentes a 
bacteriófagos. " . 
Assim, você tem mai��sE!gurança no processo 
de fabricação e certezãde qualidade unifor
me em cada tariquede leite, pois o resultado 
do produto final será .sempre o esperado. 

Os fennentos DVS podem ser aplicados 
na fabricaçâo de queijo, manteiga, . Iogurte 
e outros produtos lát/cos fennentados. 
O controle de qualidade Chr. Hansen's 
assegura qu:, as culturas possuam 
sempre as mesmas caracterfstlcas, 
resultando num produto final de alta 
qualidade. Diariamente. 

Seja direto
, 
com a qualidade. . 

.

�
.

.
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Fermento e DVS. 
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DETERMINAÇÓES COMPARATIVAS DAS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE DE CABRA E DO LEITE DE VACA (.) 

Comparative study on physlco-chemicaI 
characteristics 01 goat's and cow's milk 

RESUMO 

Mara Reis Silva ( •• j 
Dilson Teixeira Coelho ( ••• 

José Benfcio Paes Chaves ( ... 
José Carlos Gomes ( ••• 

Os leites de cabra e de vaca, coletados em dois períodos (junhoJ.julho e setembr% utubro), 
foram submetidos às análises de pH, acidez titulável, densidade, gordura, protefna, cinzas e ex
trato seco total. Somente os teores de gordura e extrato seco total apresentaram interaç!!o signi
ficativa ( y � ,0, 05) do tipo de leite e período de coleta das amostras, provavelmente devido à 
influência do estágio de Iactaçllo das cabras. 

INTRODUÇÃO 

A quantidade de leite de cabra produzida no mundo aumenta de ano a ano. A Ásia é o con
tinente de maior produçllo, seguido pela Europa e �ca. O leite de cabra é utilizado em nfvel 
mundial, princip�lmente para consumo, processamento de queijos e, em menor extens�o" para 
preparo de produtos fermentadcs (Kurmann, 1986). . 

Como relatado por vários autores (Brendehaug e Abrahamsen, 1986; Merin et alii, 1988; 
Qureshi et alii, 1981; Ramos e Juarez, 1981), a composiç!!o do leite de cabra varia de acordo 
com a raça, rebanho, animal, condições ambientais, estágio de lactaç!!o e dieta. A influência 
combinada destes fatores depende das circunstâncias especiais de cada regi!lo. 

O leite de cabra, por ser considerado alimento de qualidades nutritivas próximas às do leite 
de vaca, pode ocupar espaço no mercado de leite e derivados no Brasil, desde que se ofereçam 
condiçOes para o seu estudo e o conhecimento de suas características seja divulgado. 

O objetivo do presente trabalho foi comparar algumas características ffsicas e quCmicas do 
leite de cabra com as do leite de vaca. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1. Matéria-prima 

As amostras de leites de cabra e de vaca foram coletadas e processadas na usina-piloto de la
ticCnios do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade Federal de Vi
çosa(UFV). 

As porções de leite de cabra necessárias para a realização das análises ffsico-quCmicas foram 
provenientes de leite de conjunto a partir da mistura da ordenha de cabra de três raças mestiças 
- Parda, Saanen e Toggenburg - oriundas do capril da UFV. O leite de vaca, também provenien
te de leite de conjunto, foi coletado na usina-piloto de Iaticfnios da citada universidade. 

As amostras de leite foram coletadas em dois períodos: junhoJ.julho e setembr% utubro de 
1990, correspondentes ao final e In(cio da lactaç!!o das cabras, respectivamente. 

( *) Parte da Dlssartaçêo de Mestr�do em Ciência e Tecnologia da Alimentos apresen
tadaàUFV. 

( **) Mestre em Ciências e TecnologIa de Alimentos pela UFV. 
(***) Prof�res da UFV - Departamento de Tecnologia de Alimentos - 36570 - Viçosa -
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2. Análises Ffsico-Qufmicas 
Para a determinaçao do pH foi utilizado potenciOmetro pH Meter, modelo 10, série 662, 

marca Celm (Association of Omcial Ana1ytical Chemists, 1984). 
A acidez titulável foi determinada por titulaçao de 10 mI de amostra com SOlUça0 Dornic ( _ 

N aOH N J9), usando-se fenolftalefna como indicaclor (Instituto Adolfo Lutz, 1985) e os resul-
tados foram expressos em porcentagem de ácido tático e graus Dornic (OD). 

A densidade, gordura, cinzas e extrato seco total foram determinados de acordo com as 
normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

A protefna (N x 6,38) foi avaliada de acordo com o método semimicro Kjeldabl (Association 
of Omcial AnaIytical Chemists, 1984). 

A lactose foi calculada pela diferença dos outros componentes do leite. 

3. Delineamento Experimental 
O experimento foi conduzido segundo o delineamento inteiramente casualizado, em esque-

ma fatorial 2 x 2 (dois tipos de leite e dois períodos de coleta das amostras), com quatro repe-
tiçOes para os .�ados analisados nos leites de cabra e de vaca, no período de junhoJ.julho, e três 
repetições para os analisados no período de setembr% utubro. Os resultados das análises ffsi-
co-qufmicas dos leites de cabra e de vaca foram examinados por meio de análise de variânica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
N os  Quadros 1 e 2, mostram-se os resultados das análises ffsicas e qufmicas efetuadas para a 

detei'minaçao da composiçao dos leites de cabra e de vaca. 
Quadro 1 - Médias e Respectivos Erros-Padrlíes das Características Ffsico-Qufmicas do Leite 

de Cabra Coletado em Doi.s Períodos Distintos 

Junho/Julho Setembro/Outubro 

Acidez titulável (*) 0,18 + 0,0048 0,18 + 0,0067 

��nsidade 
6,61 + 0,03 6,51 + 0,04 
1,031 "+ 0,00004 1,031 ± 0,0003 

% Protefna 3,96 + 0,11 3,57 + 0,04 
% Gordura 4,38 1 0,18 3,67 + 0,18 
% Cinzas 0,78 + 0,01 0,78 + 0,02 
%Lactose 4,60 + 0,05 4,40 + 0,32 
%EST 13,72 ± 0,30 12,42 ±. 0,27 

(*) Expressa em % de ácido lático, 
Quadro 2 - Médias e Respectivos Erros-Padrlíes das Características Ffsico-Qufmicas do Leite 

de Vaca Coletado em Dois Períodos Distintos 

Junho/Julho Setembro/Outubro 

Acidez titulável (*) 0,17 + 0,0048 0,17 ± 0,0067 

b�nsidade 
6,64 ± 0,006 6,60 ± 0,06 
1,029 ± 0,0004" 1,031 ± 0,001 

% Protefna 3;1.7 + 0,31 3,10 ± 0,06 
% Gordura 3,40 ± 0;1.1 3,87 ± 0,20 
% Cinzas 0,73 ± 0,02 0,72 + 0,02 
% Lactose 4,38 ±. 0,12 4,44 + 0,37 
%EST 11,79 ± 0;1.1 12,13 ± 0,36 

(.) Expressa em % de ácido tático. 
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Com base �os r�u.ltad�s de análise de variância, exibidos no Quadro 3, pôde-se verificar que 
nao houve efeito slgmficatlvo (P � 0,05) dos fatores tipo de leite e perfodo de coleta sobre o 
pH, acidez titulável e lactose; 

Damásio (1984) e Rueda (1989) também encontraram nfveis semelhantes de pH e acidez ti
tulável para os leites de cabra e de vaca. 

O C?nte�do de lac�ose �os leites de cabra e de vaca obtidos no presente trabalho foi leve
mente .mfenor às médias citadas por Furtado e Wolfschoon-Pombo (1978), ou seja de 4,72% 
para leite de cabra e de 4,76% para leite de vaca, e aos dados publicados por Maree (1985): de 
4,70 e 4,80% para leite caprino e bovino, respectivamente. 

A análise de variância revelou efeito significativo (P < 0,05) da interaç!!o tipo de leite e 
pe�od? de C:Oleta, somente para gordura e extrato seco total. O tipo de leite apresentou diferen
ça Slgn�ca�� çP .< 0�05) para os teores de protefna, cinzas e extrato seco total. O perfodo de 
coleta dlfenu; SignificatIVamente (P < 0,05), para densidade e proteína. 

De acordo com os dados dos Quadros 4 e 5, a decomposiç!!o da interaç!!o tipo de leite e 
per�odo de coleta revelou que as médias de gordura e extrato seco total do leite de cabra sao supen�res (p.< 0,05) às médias do leite de vaca, no perfodo junho/julho. Para o leite de cabra, as 
médias matares (P < 0,05) dos teores de gordura e extrato seco total foram alcançadas no 
perfodo de coleta junho/julho. 

Quadro 4 - Valores Médios de Gordura nos Leites de Cabra e de Vaca nos Perfodos de Coleta 
de Amostras 

Perfodos 

Junho/junho 

Setembro/Outubro 

Leite de 
Cabra 

4,38Aa 

3,67 Ab 

Em cada linha, A> B pelo teste F (P� 0,05). 
Em cada linha, a > b pelo teste F (P � 0,05). 

Tipos de Leite 

Leite de 
Vaca 

3,40 Ba 

3,87 Aa 

Quadro 5 - Valores Médios de Extrat\) Seco Total para Leites de Cabra e de Vaca nos Parfo
dos de Coleta de Amostras 

Perfodos 

Junho/junho 

Setembro/Outubro 

Leite de 
Cabra 

13,72Aa 

12,41 Ab 

Em cada linha, A > B pelo teste F (P < 0,05). 
Em cada linha, a > b pelo teste F (P <" 0,05). 

Tipos de Leite 

Leite de 
Vaca 

1l,79Ba 

12,13Aa 

e 
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possivelmente, essas diferenças entre a composiçao dos leites de cabra e de vaca e do leite de 
cabra em perfodos distintos de coleta podem ser explicadas, principalmente, pelo fato de que os 
maiores teores alcançados foram encontrados na fase final do estágio de lactaç!!o. 

As alterações da composiç!!o do leite de cabra em relaç!!o ao estágio de lactaç!!o foram de
tectadas por Barbosa e Miranda (1986), Brendehaug e Abrahamsen (1986), Damásio (1984), 
Juarez e Ramos (1986), principalmente quanto ao teor de gordura e proteína, que aumentaram 
no final do período de lactaç!!o. 

Algumas diferenças evidenciadas entre as médias de leites de cabra e de vaca, no presente 
trabalho, estao de acordo com os resultados publicados por Furtado e Wolfschoon-Pombo 
(1978), que verificaram valores superiores de proteína, cinzas e extrato seco total no leite de ca
bra, em comparaç!!o com a composiç!!o do leite de vaca. 

Para a maioria dos autores consultados, observam-se níveis menores de proteína do leite ca
prino em relaç!!o aos teores obtidos na presente pesquisa. Devendra (1972) determinou os valo
res médios de 2,95 e 3,38% para as raças Alpina-Britânica e Anglo-Nubiana, respectivamente. 
Gnan et alii (1985), pesquisando leite de cabras Ifbias, observaram a média de 3,76%. Midleton 
e Fitz-Gerald (1981) obtiveram as médias de 3,16%, para leite caprino das raças Saanen, Tog
genburg e Anglo-Nubiana 

De maneira geral, os teores de cinzas obtidos para o leite de cabra foram os mais regulares e 
próximos dos valores encontrados na literatura, principalmente nas pesquisas desenvolvidas por 
Devendra (1972), Merin et alii (1988) e Sawaya et a1ii (1984). 

Além dos estágios de lactaçao, as variações composicionais do leite de cabra pode ser atri
buídas a diferenças regionais, climáticas e raciais. 

Apesar das maiores variações sofridas pelo leite de cabra nos dois perfodos de coleta - com
parando-se os valores obtidos neste trabalho com os padrões estabelecidos pelo Regulamento 
do Estado do Rio de Janeiro (Brasil, 1986) para leite de cabra e pelo Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária (Brasil, 1980) para leite de vaca, apresçntados no Quadro 6 - verifica-se que 
os teores encontrados estao dentro dos limites lemtis. . 

CONCLUSÃO 

A composiç!!o do leite de cabra, geralmente, varia em funç!!o dos mais diversos fatores, tais 
como: raça, estágio de lactaç!!o, regiao, fatores climáticos e ambientais, entre outros. Provavel
mente, o que mais influenciou nas determinações realizadas, para o leite de cabra, foi o perfodo 
de lactaç!!o, influência essa constatada pela ocorrência das maiores diferenças de composiç!!o 
entre leites de cabra e de vaca na época de coleta de leite correspondente ao final do estágio de 
lactaç!!o das cabras. 

SUMMARY 
Goat's and cow's milk colleted in two differents periods (June/July and September/October) 

were submit�d to pH, titrable acidity, total soli<;ls, fat, protein, ash and density analysis. Just fat 
and total solids contends showed statisticaIly significant differences (P � 0,05), most probabIy by 
influence of lactation stage in which were th� goats. 
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DESEMPENHO DA CULTURA DE IOGURTE EM MEIOS CONTENDO LEITE DE CABRA, LEITE DE VACA E EXTRATO SOLÚVEL DE SOJA PS-60 (*) 

Pág. 10 

. 
Growth and acid production of yoghurt starter cultures in 

medmm prepared withgoat's mill<, cow's milk and soybean's soluble extract 

RESUMO 

Mara Reis Silva (**) 
DiIson Teixeira Coelho (***) 

José Benfcio Paes Chaves (.**) 
José Carlos Gomes (***) 

Três tipos de �eios de crescime.nto: leite de cabra adicionado de leite em pó desnatado, leite 
de c:abra com adlçao de ;PS-60 e lel�e de vaca com leite em p6 desnatado, foram utilizados para 
avah

.
ar a produção de aCI�ez e cresctmento dos microrganismos da cultura de iogurte. NSo hou

ve dl�erenças entre os �elos de crescimento da cultura de iogurte, quanto a produção de ácido, 
c�es�lme�to das bacténas e proporçã? cocos:ba�los. O tempo de incubaçao diferiu de forma 
significatIVa (P � 0,05) na curva de aCidez e crescimento dos microrganismos estudados. 

INTRODUÇÃO 

. As bactérias utilizadas n� fabricação do iogurte, em ratilo do seu comportamento caracterfs
tlCO, faze� deste p:oduto ah mento único, nSo obtido por outras bactérias ou processos de acidi
ficação direta (Koslkowski, 1978). 

Há um consens? geral sobre a ação �imbiótica entre LactobacilhlS delbmeclài ssp bulgaricus 
e Streptoc�cCllS �allvan� ssp thenn0p'hzlus p�ra a obtenção do sabor desejado no iogurte (Gó
mez, 1?87, S

.
andme et al/l, 1972; Sandme e ElIleker, 1970; Tamine e Deeth, 1980). 

. As mvestlga.ÇÕes na ár�a de fermentação do extrato de soja por bactérias do ácido lático in
dicam que a sOJa é um meio de crescimento satisfat6rio para aqueles microrganismos (Angel� e 
Marth, 1971; Mital e Steinkraus, 1976). 

Para a 
.
utilização eficaz do leite de cabra e do extrato de soja em processos de fermentativos 

é necessáno fundamentar os conhecimentos do comportamento da cultura de iogurte destinad� 
ao processamento do produto final. 

A presente pesquÍSfl foi conduzida com o objetivo de avaliar o desempenho da cultura de ia
g?rte quanto

.
ao crescimento e produçao de acidez em meios compostos por leite de cabra adi

clonadC5 de leite de vaca desnatado em pó e leite de cabra com adição de extrato de seoja dese _ 
gordurado, em comparaçao com a a!ividade daquela cultura no leite de vaca adicionado de lei�e 
de vaca em pó desnatado. 

MAJERIAL E MÉTODOS 

Para o prepa:o dos �eios de crescimento da cultura de iogurte foram utilizados leites de ca. 
bra e de vaca flUidos, leite de vaca desnatado em pó e extrato de soja desengordurado PS-60. 

( *) Parte da Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos apresen tadaàUFV. -
( **) Mestre em Ciências e TecnologIa de Alimentos pela UFV. Professora da Universidade de Goiás - GO 
(***) P . 

rofessores da UFV - Departamento de Tecnologia de Alimentos - Viçosa _ MG. 

r 
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Os leites de cabra e de vaca, provenientes de leite de conjunto, foram obtidos do Capril e da 
Usina-Piloto de Laticínios da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

O processamento dos leites de cabra e de vaca foi realizado na Usina-Piloto de Laticínios do 
Departamento de Tecnologia de Alimentos da UFV. 

O leite de vaca desnatado em pó, marca Glória, foi fabricado por Fteischamnne Royal Ltda. , 
e o extrato de soja desengordurado PS-60, marca Provesol, pela Olvebra Industrial S.A . 

Para a realização do experimento foi utilizada a cultura mista, obtida de fonte comerCIal (La
boratório Wiesby GmbH & Co.KG), "JOGHURT VI VISBYV AC" de duas espécies de bacté
rias: Lb. delbrneclài ssp bulgaricus e Str. salivarillS ssp thermophilus, na proporção de 1:1. 

Os leites de cabra e de vaca foram padronizados a 2% de gordura, homogeneizados a 1.600 
kfg/cm2 no primeiro estágio e 500 kg/cm2 no segundo estágio. 

O extrato seco desengordurado dos leites de cabra e de vaca forma corrigidos para 12%, com 
a adiçãO de leite em pó desnatado e PS-60. 

Três tipos de meios de crescimento da cultura foram preparados, para se estudar o compor
tamento das bactérias de iogurte: leite de cabra adicionado de leite em pó desnatado, leite de 
cabra com extrato de soja desengordurado e leite de vaca com adiçao de leite em pó desnatado. 

Os meios de crescimento foram, após a correção do extrato seco desengordurado, liquidifi
cados submetidos ao tratamento térmico de 90°C em banho-maria, durante cinco minutos. Em 
seguida, os meios foram resfriados a 43°C, inoculados com 2% da cultura de iogurte e incuba
dos em banho-maria a 43°C. 

Em intervalos de 15 minutos, retiravam-se amostras de cada meio para a adição de pH e aci
dez titulável, conforme as normas da Association of Official Anatyti�l Chemists (1984) e Insti
tuto Adolfo Lutz (1985), respectivamente. 

Para a enumeraçao diferencial das bactérias da cultura de iogurte, retiraram-se amO/ltras em 
intervalos de uma "hora. A técnica desenvolvida por Davis et alii (1971) foi utilizada para b con
tagem diferencial das colÔnias de microrganismos. 

O processo de coleta de amostras foi interrompido após 180 minutos de incubação, quando 
se observou a formação de um gel homogêneo. 

Os dados obtidos foram analisados por meio de análise de variânica, considerando-se um 
modelo de delineamento em parcelas subdivididas, com os três meios de crescimento n� parcela 
dispostos inteiramente ao acaso e os nfveis de tempo nas subparcelas, com quatro repetições. 

Posteriormente à análise de varillncia, calculou-se o ajuste de modelos linear simples e qua
drático ao efeito do tempo para cada meio de crescimento, independentemente de o efeito da 
interação meio versus tempo ser significativo ou nSo a 5% de probabilidade. 

Os gráficos que apresentam conjuntamente o crescimento e a proporçao entre os dois mi
crorganismos da cultura utilizada foram construídos com os resultados médios de cada meio de 
crescimento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Produção de Acidez 

Nas Figuras 1 e 2 apresenta-se a evoluçãO do pH e da acidez titulável nos meios estudados. 
A análise de variânica, apre81�ntada no Quadro 1, revelou efeito significativo (P � 0,05) so

mente para o tempo de incubaçSo. 
Os meios de crescimento nSo diferiram I (P � 0,05) entre si, quanto à produçao de acidez. 

Provavelmente, a composição das matérias-primas nao influenciou o crescimento e atividade 
das células viáveis. 

Abrahansen et alii (1978) e Rysstad e Abrahansen (1987) também detectaram níveis de pH 
bem próximos para leites de cabra e de vaca fermentados por cultura de iogurte. Resultados di
ferentes foram publicados por Aratijo' et ali; (1986), Duitschaever (1978), Dutta el alii (1971), 
Kehagias el alii (1986) e Rysstad e Abrahansen (1983), que verificaram acidificaçSo mais rápida 

·e mais alta do leite de cabra fermentado com cultura de iogurte, em comparaçSo com o leite de 
vaca inoculado com a mesma cultura. 

" 
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Quadro t - Resumo da análise de variânica dos dados de pH, acidez litulável (A1), Lh. del
brueckii ssp bulgaricus (Lt) e Str salivarius ssp thennophilus (S2) dos Meios de 
Crescimento da cultura. 

Quadrado Médio Quadro Médio 
FV GL GL 

pH AT LI S 2  

Meio (M) 2 0,094308 0,057508 2 0,067508 0,169108 

Erro (A) 9 0,8561 0,0349 9 0,1746 0,1625 

Tempo (1) 12 6,2621· 0,8905· 3 106,6668· 97,6846· 

M ·T 24 0,010408 0,001308 6 0,1768- 0,149608 

Erro (B) 108 0,0208 0,0025 1:1 0,0403 0,0617 

Coeficiente 2,59 8,45 1,42 1,76 
de variação 

- Significativo a 5% de probabilidade (P � 0,05) 
08 Nao-significativo a 5% de probab. (P� O,OS) 

Angeles e Marth (1971) relataram níveis de redução de pH pelo Srt. salivarius ssp thennophi
lus similares em leite de vaca e extrato de soja. A produção de acidez por este microrganismo, 
em extrato de soja, foi bem documentada por vários autores (Chopra et alii, 1984; Mital e Stein
kraus, 1974; Wang et alii, 1974). Essa possível adaptação do Streptococci ao extrato de soja pode 
explicar a proximidade dos resultados de produção de ácido nos tres tipos de meios de cresci
mento, no presente trabalho. 

2 Crescimento das Bactérias do Iogurte 

Nas Figuras 3, 4 e 5, apresentam-se o crescimento associado e a proporção entre as bactérias 
de iogurte, nos meios de crescimento da cultura. 

Observa-se que as curvas de crescimento dos microrganismos foram semelhantes, para os 
tres tipoS de meio. As 'bactérias mostraram crescimento contínuo e ascendente, que variaram 
em função do tempo de incubação. OscilaçOes leves foram det.ectadas na relação cocos:bacilos, 
conforme o tempo de fermentação. 

Pette e lolkema (1951) demonstraram que a relação entre cocos e bacilos varia de acordo 
com a acidez produzida. N o  pri meiro estágio, os cocos sao estimulados pelos bacilos, quando 
o nível de acideZ da cultura ainda está baixo; no llltimo estágio, os Lactobaciüi, por serem mais 
tolerantes a ácido, ultrapassam o nómero de Streptococci. Isso está de acordo comas obser
vações descritas no presente trabalho. Conforme ilustram as Figuras 3, 4 e 5, houve ligeira pre
dominância de bacilos nos momentos finais da incubação, e nas horas intermediárias os cocos 
sobressafram-se levemente. 

' 
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Figura 3 - Variaçao da Contagem de Lb. delbrnec/ài ssp bulgaricus (Lb) e SIT. salivarius ssp 
thennophilus (St) e a Relaçao Cocos: bacilos em Funçao do Tempo de Incubaçao a 
43°C, no Meio Preparado com Leite de Cabra. 
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Figura 4 - Variaçao da Contagem de Lb. delbrnec/ài ssp blllgariclls (Lb) e SIT. salivarius ssp 

thennophilus (St) e a Relaçao Cocos:bacilos em Funçao do tempo de Incubaçao a 
43°C, no Meio Preparado com Leite de Cabra e PS-60. 
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Figura 5 � Variaçao da Contagem de Lb. delbrnec/ài ssp bulgaricus (Lb) e SIT. salivarius ssp 
thennophilus (St) e a Relaçao Cocos:bacilos em Funçao do Tempo de Incubaçao a 
43°C, no'Meio Preparado com Leite de Vaca. 

Nas Figuras 6 e 7, mostra-se o crescimento isolado dos dois organismos, para os diferentes 
tipos de meio. 

De acordo com a análise de variância, somente houve efeito significativo (P� 0,05) da inte
ração meio versus tempo para o número de Lb. delbrnec/ài ssp blllgariclIs. O efeito do tempo de 
incubação foi significativo (P � 0,05) para os dois tipos de microrganismos estudados. 

A grande variação da contagem de bactérias do iogurte em função do tempo de incubação já 
era esperada, em razão das condições de temperatura e de meios favoráveis ao crescimento des
ses microrganismos. 

Os bacilos mostraram maior tendência em continuar o crescimento ascendente nas últimas 
horas de fermentação quando o pH estava em torno de 4,00; provavelmente, este comporta
mento pode ser esclarecido pela maior capacidade do Lb. delbrnec/ài ssp bulgaricus em tolerar 
nfveis mais elevados de ácido. 

Os resultados encontrados no presente trabalho estl10 em concordância com os das investi
gaçOes de outros autores, que pesquisaram o comportamento de bactérias do iogurte nos leites 
de cabra e de vaca. Abrahamsen et alli (1978) obtiveram, no final de três horas de incubação, a 
população de 43 x 107 e 73 x 107 respectivamente para leites de cabra e de vaca. Rysstad e 
Abrahamsen (1987) detectaram grande aumento no total de células viáveis nos leites de cabra e 
de vaca, entre uma e quatro horas de incubação, sem demonstrar diferenças entre o crescimen
to dos microrganismos nos dois tipos de leite. 

Ao final de três horas de fermentação, a população da cultura de iogurte, no presente traba
lho, atingiu 107 células viáveis em todos os meiois estudados. De acordo com Davis e McLa
chlan (1974), o iogurte, após a fase de incubação, deve conter uma população viável de Lacto
bacilii acima de 107. 

O desempenho da cultura de iogurte em leite de cabra adicionado de PS-60 foi similar ao dos 
outros meios, provavelmente devido ao alto conteúd? de lactose em relaçao ao de sacarose pre
sente no meio, embora o Str. salivarius ssp thennophllus �eja capaz de metabolizar também a sa
carose presente na soja. 
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Figura 6 - Variação de Contagem de Lb. delbmecklá ssp bulgaricus em Função do Tempo de 
Incubação a 43°C. em Cada Meio de Crescimento. 
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De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que nao houve diferenças entre os 
meios de crescimento na produção de acidez, crescimento dos microrganismos da cultura de io
gurte e relação cocas:baciIos. Entretanto, detectou-se diferença quanto ao tempo de incubaçao, 
para a produçao de acidez e crescimento das bactérias, o que já era esperado, devido a atividade 
metabólica intensa da cultura nas coodições estudadas. 

SUMMARY 

Three different medium of growth: goat's milk wilh skimmed powder milk, goat's milk with 
soya's extract PS-60, aod finally cow's milk wilh skimmed powder miIk. They were used to 
evauate lhe acid productioo and yoghurt's starter culture growth. The results demonstrated that 
there was no differeoce between lhe three medium, and lhat lhe bacteria action was maiotained 
the same in the three mediu. Just lhe incubation time had significaot effect (P < 0,05) 00 the 
acidity curve aod in the microrgaoism growth studied. 
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AS FRAÇÓES CASEÍNICAS, DE SORO-PROTEíNAS 
CO-PRECIPITADAS E DE SORO-PROTEÍNAS NÁO 

DENATURADAS DO LEITE COMO COMPLEMENTOS 
ÀS CONFIRMAÇÓES DAS FRAUDES COM SOROS (*) 

Co-preciptadet whey proteins and milIc non denatured 
whey proteins as physical chemitaJ analytical parametell' 

Pág.19 

Otacillo Lopes Vargas ( •• ) 
'Paulo Henrique Fonseca da Silva ( •• ) 

RESUMO 
A a�álise da composição .d? nitrogênio do leite pasteurizado é apresentada como indispensá

vel ao Julgamento da autentIcIdade do produto de termo-processamento primário. Neste traba-
1110, elabor�do �clusivamente com os dados já publicados, leite de consumo refere-se ao produ
to consuffild? no estado Ifquid?, de origens primária e bovina. Como as fraudes do leite, pratica
das pelas adIções de soros obtidos em coagulações ácidas de leite, ntio podeQl ser quantificadas 
pelos métodos baseados no conteúdo de CMP (ácido N-acetilneuramfnito�Pept. 106-169) ou 
seus de�ativos de .bidr6lises, a análise �as fra�es do nitrogênio totaI. é apresentada cOmo �ma 
alternatlVa presuntlVa. Os métodos malS preclSos, como os de SDS - eletrofor�es em geles 
alongados, os polarográficos (eletrodos polarizados E 505, E 506 da Metrobm)é'à f6sforo C8-
sefnico, podem ser uti�dos como métodos ref�renciais. A fraçao de soro-protemas não dena
turadas �N); defimda como a fase filtrável e solúvel após a precipitação das casefnas por 
saturação dIreta com cloreto de sódio (36% plv), permite a indicaçao da temperatura de ter
mo-processamento do produto. A fração UWPN é determinável sujeita aos ajustes de curvas 
de calibraç5es, pela A280 e dado por: UWPN = - 0,86 + 48,31. A280i em célula fotocondutiva 
de quartzo e com capacidade de 3 ml. A medida da A280 é conduzida contra o branco equiva
lente. Pode-se assumir, com sazonalidade constante, o valor para o nitrogênio ntio protéico 
(NPN - 27,777% como conteúdo médio de nitrogênio por mole, isto é, 3,600 como fator de pro
tefna equivalente) de 30 mg/100 ml em nitrogênio ou 108,0 mg/lOO ml em protefna equivalente. 
O conteúdo esperado para soro-protefnas totais, embora relativamente constante, pode variar 
d� 765,6 mg/100 ml.:H14,84 mg/ml de leite; para o qual pode-se estabelecer tabelas mensais de 
leIte; para .0 qual pode-se estat;>elece� tabelas mensais de correções. Com estas hipóteses, adota
se as s.egumtes relações �a\fticas.: (1) UWPN - Nt - CoWPN - Ncas. - NPN; sendo Nt = ni
trogem� total, Co WPN - mtrog�mo soro-�rotefnico co-precipitado, Ncas. = nitrQgênio casefnico 
verdadeIro. Para amostras de leIte pasteunzado (HTST a 75 graus Célsius durante 15 segundos) 
o valor constante para NPN é de 30 mg/l00 ml de leite, na expectativa do nitrogênio soro-pro
temi':? total médio de 112 mg por"toO ml de leite; (ü) UWPN + CoWPN + Ncas. + NPN = 
Nt; (m) Ncas• = Nt - NPN - UWPN - CoWPN. Esta metodologia de análise de dados soma-se 
aos resultados obtidos em outros métodos já adotados no Brasil. 

INTRODUÇÃO 

. A análise dos constituintes do extrato seco do leite mostra importantes equillbrios de compo
SIçãO. As relações entre os teores de cálcio, fósforo, potássio, sódio, soro-protefnas e casefnas 

( *) Trabalho submetldp ao VII Encontro Nacional de Analistas de Alimentos sob a Coor
denação do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo - outubro de 1991, Projeto CAG 244/90-
FAPEMIG. 

• 

(**) Professor e Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
Rua Tenente FreHas, 116 - 36045-560 - Juiz de Fora - MInas Gera/s' Telefone (032) 
224-3116 - R.111. 

' 
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podem ser consideradas como digitais indicadoraS da autenticidade do produto. Estes princfpios 
são válidos para leites de outras espécies de mamfferos domésticos. O equillbrio enre estes cons
tituintes faz com que o leite seja insubstituível na nutrição da prole, com especial referência aos 
princfpios nutricionais e �o�e�táticos nos quais estes co.�pone�tes participam, na fase digesti
va na absortiva ou na aSSImilatIVa (Vargas, 1986; BerestelJn et alu, 1989). , As fraudes do leite de consumo com soros de queijos, seja aquele oriundo da coagulação en
zimática ou o que se contém de uma precipitação isoelétrica das casefnas, representam crimes 
contra a economia doméstica e contra os objetivos nutricionais. 

Existem vários métodos para detectar fraudes de leite com o soro (Vilela, 1987; Furtado, 
1988; Furtado, 1989; Brandão, 1989; Meisel & Carstens, 1989); para fraudes de leite em pó 
desnatado (Kuramoto et alii, 1959); Wilster, 1965; Olieman & Van den Bedem, 1983; Euro
pean Economic Community, 1985; Vilela, 1987; RiIl et alii, 1988; Meisel & Carstens, 1989; 
Mahmound et alii, 1990). 

As fraudes de leite de consumo, na qualidade de produto do processamento primário, foram 
inicialmente detectados pelo embutimento de soro e de leite em pó, junto com leite "in natura", 
visando a obtenção de similares ao leite esterilizado de consumo lfquido. Tendo em vista a defe
sa da autenticidade do leite esterilizado UHT, Aschaffenburg (1950) introduziu um método de 
avaliação do leite esterilizado baseado em turbidilrtetria simples ou nefelometria. 

Os primeiros métodos especfficos, para detectar as fraudes com soro, foram desenvolvidos 
com base na SDS-gel-eletroforese e na HPLC. Originalmente estes métodos foram aplicados 
para controlar os níveis de soro e de leite em pó desnatado como ingredientes das misturas cho
colatadas (Hemmati & Keeney, 1979). 

Os princípios adotados para determinar a presença de soro em leite, podem ser resumidos do 
seguinte modo: (i) determinação do n6mero de casefna, isto é, nitrogênio casefnico/nitrogênio 
pF.ltéico x 100; (ü) determinação do m1mero de cisteína, expresso pela alta especificidade dos 
grupamentos sulfidrfiicos da cisterna que resultam da hidrólise ácida e completa redução da cis
tina (Koning et alii, 1976); como as soro-protefnas contêm cerca de oito vezes mais cistina, 
quando comparadas com as casernas, fraudes com soro levam aos aumentos significativos dos 
grupamentos cistefnicos reduzidos; (iii) determinação de GMP-(ácido N-acetilneuramfnico
Pept. 106-169, oriundo da hidrólise pela renina de bezerro, entre os aminoácidos 105-106 da k
casefna e que é liberado com peso molecular de 8.000 daItons) ou seus derivativos, geralmente 
quantificados por HPLC (Brandao et alii, 1989); (iv) pela distribuição do fósforo presente no 
leite, isto é, (fósforo casefnico/0,85)/6,3) x100 = nitrogênio casefnico; onde: fósforo total - fósfo
ro sblúvel em ácido tricloroacético a 12% = fósforo casefnico ou fósforo coloidal; e nitrogênio 
total - nitrogênio nao protefco = nitrogênio protefco (Furtado & Wolfschoon-Pombo, 1988), 
através da redução correlacionável entre o fósforo coloidal e o aumento da fraude com soro, 
adotando-se constante 0,85% de fósforo nas casefnas; (v) pela determinação de ácido N-acetil
neuramfnico (ácido siálico livre) hidrolisado do GMP-106-169 com áéido fosfotungstico (precipi
tll�.ãO) e lavagens com etanol por centrifugaÇÕes (Wolfschoon-Pombo, 1984); (vi) pelo estudo 
da fração parcial do extrato seco do leite desnatado, constituindo a soma normal de 3,818 %, in
cluindo seis componentes: (1) 3,1954% de cálcio; (2) 2,6454% de fósforo; (3) 4,0596% de 
potássio; (4) 1,0477% de sódio; (5) 20,0629% de soro-proteínas; (6) 68,9890% de caseínas. 

Este trabalho propõe a realização de um estudo visando a definição do equilfbrio normal 
destes seis componentes, com base em dados experimentais e em diversas regiões brasileiras. 
Em complemento, demonstra alguns princípios que devem ser considerados no planejamento 
deste estudo. Neste sentido, propOe-se a concepção de um fndice de controle, Dfgitos Presunti
vo da Autenticidade de Leites - DP AL. 

SELEÇÃO DE PARÂMETRos 

1.0 Métodos referenciais das fraudes com soro 

Embora indiretos, os métodos mais precisos para determinação de fraudes com soro, como 
referências qufinicas, são: (i) polarográfico, adotando-se sistemas de eletrodos polarizados do ti
po E 505 ou E 506 da Metrohm e de acordo com a descrição de Meisel & Carstens (1989); (ii) 
fósforo casefnico como foi proposto por Furtado & Wolfschoon-Pombo (1988); como referên-
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cia biológica, o método SDS-Gel-eletroforético em geles de poliacrilamida alongados, visando a 
a determinação simultânea das soro-protefnas e das casefnas, com a quantificação em densitro
gramas automatizados. 

2.0 Determinação do DP AL 

Definição da abundância relativa de componentes 

A seleção de componentes diferenciais deve evitar aqueles que apresentam grandes va� 
riaÇÕes sazonais ou variaÇÕes introduzidas pelo manejo alimentar dos rebanhos, como por 
exemplo, o conteúdo qualitativo ou quantitativo dos rebanhos, como por exemplo, o conteúdo 
qualitativo ou quantitativo dos Ifpides ou o conteMo de vitaminas lipo-solúveis (ADEK). Deste 
modo, pode-se definir o DP AL total para o leite como a soma dos porcentuais proximais que 
autentiza o leite "in natura" de uma espécie ou de um grupo de sub-espécies próximas. 

Tomando-se cálcio (a), fósforo (b), potássio (c), sódio (d), soro-protefnas (e) e casefnas (f); 
as porÇÕes relatiyas poderiam ser definidas como: ar, br, Cc, dr, er. fr; deste modo, 

DPAL = a  + b + c + d  + e  + f  (1) 

ar = a/DPAL (2) 

br = b!DPAL (3) 

Cc = c!DPAL (4) 

dr = d!DPAL (5) 

er = e!DPAL (6) 

fr = fJDPAL (7) 

Pelo princfpio da complementariedade das parcelas, observa-se que 

ar + br + Cc + dr + er + fr = 1 

2.2 Análise dos dados 

(8) 

Em amostragens aleatórias simples, determina-se para n número de termos; as médias e os 
desvios pertinentes à equação (8) sr.o determináveis. Para (n - 1) termos, considerando ajustes 
de distribuição normal, procede-se: 

2.1. determina-se a média da população supondo-se que o coeficiente de confiança , ta 
satisfazem a equação: 

P (- ta < « (X '"",,) /  V(V/n) < ta) = @ (9) 

d�ste modo, o intervalo entre os limites superior e inferior e dado por: 

x ± vV/n' . ta (10) 

onde VX = ( Si / X • .  loO , (11) 

e ta representa o valor tabelado para n - 1 GL 
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É importante ressaltar que qualquer variaçao do NPN do leite bovino, acima dos limites de 
30 mg/100 ml ±2,1 mg/100 ml, indica: (i) leite originário de rebanho mamitoso, ou (ii) leite 
anormal ou com excesso de uréia (Wolfschoon-Pombo, 1982; Wolfschoon-Pombo & Regner, 
1982). Neste caso, o erro relativo médio esperado para as variaÇÕCS do NPN, tendo a uréia co
mo fonte, é de 5,15 mg/l00 ml de leite (Wolfschoon-Pombo & Regner, 1982). 

2.2.2 Deste modo, determinam-se os limites inferior e superior, em torno da mediana, 
incluindo dados individuais para as componentes da equação (8). Ao longo de um histórico de 
dados exatos, é possfvel definr padrões regionalizados para leites de diferentes espécies. 

3.0 Definiçao da abundância relativa de fósforo 

3.1 Princfpio do método 

A determinaçao dos conteúdos relativos do fósforo no leite, pela incineração da matéria 
orgânica a 550 graus Celsius, reação com molibidato-hidrazina e leitura a 700 nm (Wolfscho
on-Pombo et alii, 1985) permite a det�o de fraudes de soro bovino. O (fósforo casefnico 
Pcas.lO,85)/6,34) x 100 = nitrogênio casefnico Ncas.; onde: fósforo total Pt - fósforo solúvel em 
ácido tricloroacético a 12% Ptca = fósforo coloidal pcas.; e nitrogênio total Nt - nitrogênio nao 
protéico NPN = nitrogênio protéico (Furtado & Wolfschoon-Pombo, 1988): 

Nt - NPN - Np 

Pt - Ptca = Pcas 

(PcaslO,85/6,34) x 100 = Ncas 

(Ncas / Np) x 100 = NC 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

O nitrogênio casefnico dividido pelo nitrogênio protéico, multiplicado por cem, representa o 
número de casefna. Através da redução correlacionável entre o fósforo coloidal e o aumento da 
fraude com soro, adotando-se 0,85% de fósforo nas casefnas, é possfvel identificar a presença de 
soros em leites de diferentes espécies. A relação normal esperada para leite bovino autêntico é 
de: fósforo casefnico/casefnas = 0,866 :tO,018 (p� 0,05). Os dados disponfveis demonstram pa
ra limite inferior 0,848 e para limite superiior 0,884. 

4.0 Definição da abundância relativa de soro-protefnas nao denaturadas 

. Em 1959, visando o controle de qualidade do leite em pó e sua classificaçao em: (i) alta, (ii) 
ba1X8 temperatura de aquecimento no processo, Kuramoto et alii (1959) introduziram um mé
todo para determinar o nitrogênio soro-protefnico nao denaturado. A mesma metodologia 
(Mahmoud et alií, 1990» foi proposta para determinar o nfvel de soro-protefnas nlIo denatura
das no leite e no leite em pó desnatado. O procedimento sugerido está descrito no Fluxograma 
1. No filtrado saturado com cloreto de sódio (36%); na fase aquosa em alta pressao osmótica, as 
casefnas se precipitam pelo diferencial de solubilidade em relaçao às soro-protefnas: 

UWPN = Nt - NPN - NAB (16) 

O nitrogênio �a amo�tra em branC<? NAB vis� <;entrolar posssfveis resfduos de nitrogênio nos 
reagentes. O DltrogêDlo soro-protefnlco co-preclpltado CoWPN pode ser estimado como: 

CoWPN - Nt - UWPN - Ncas - NPN (17) 
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Entretanto, para obtenção de dados exatos, é importante que as curvas de calibrações sejam 
adequadamente ajustadas ao método de Kjeldahl, tanto no retentado quanto no filtrado. O flu
xograma 1 sugere a metodologia que deve ser adotada. 

5.0 Determinaçao gravimétrica exatificada das casernas 

A precipitação fina do complexo case(nico, através de uma alta diluição do leite desm,ltado 
com água bidestilada, permite a determinação de seu teor em leite "in natura" pelo método gra
vimétrico. Isto toma-se possfvel, no leite "in natura", onde o conteúdo de soro-protefnas dena
turadas é zero, através de um desnate rigoroso da amostra, por meio de centrifugações intermi
tentes: (i) 1500 g durante 60 minutos a temperatura de ZO graus Celsius; (ü) 1500 g durante 30 
minutos à temperatura de cinco graus Celsius. O leite desnatado, separado por sifonação, deve 
ser diluído (1 + 9) para possibiblitar uma f1oculação fina e precipitação isoelétrica (pH = 4,60 à 
temperatura de 20 graus Celsius). O precipitado fino permite eficientes delactosagens e re
mOÇÕCS dos Ifpides residuais. O Fluxograma 2 demonstra o procedimento que pode ser adotado. 

Para leite pasteurizado ou para amostras de leite termo-processadas, a determinaçao gra
vimétrica. demo�trada. no Fluxograma 2 inclui uma fraçao de soro-proteínas co-precipitadas, 
tanto maIOr quanto ";1ruor for a temperatura do processamento. Para leite "in natura", o teor de 
caseínas pode ser estlDlado tomando-se como P1 o peso do sistema IDtrante junto do precipita
do lavado e seco; como P2 o peso-tara de) sistema filtrante lavado e seco; P3 o peso da amostra 
original incluindo os lfpides extrafdos: . 

% Cas. = ((P1 - P2!P3) x 100 (18) 
Este método, embora nao aplicável aos leites termo-processados, pode ser útil como controle 

de rotina para leite "in natura" ao nfvel da recepção industrial. 

6.0 Soro-protefnas co-precipitadas em casefnas 
O fracionamento do leite desnatado em "casefnas aparentes" e "soro-protefnas nao denatu

radas", de acordo com o Fluxograma 1, permite avaliar a autenticidade da amostra através da 
determinação do núme�o de cis��fna (Koning & van Rooijen, 1971; Koning et alií, 1976). As 
fraÇÕCS de alte e de ba1X8 solubilIdades podem ser desidratadas à 102 graus Celsius e os seus 
respectivos conteúdos de cistefna podem ser determinados com ninidrina. O Fluxograma 3 de
mo�tra um resumo para ? métod�. O r�tivo de ninidrina é preparado dissoIvendo-se 2,5 g do 
reatIVo P A em 60 ml de áCido acético gIac181 com 40 ml de ácido clorídrico concentrado. Após a 
diluição, mais 100 m1 de ácido acético glacial é adicionado. A leitura A570 nm deve ser realizada 
contra. uma prova em branco, obtida de forma silimiar ao que foi descrito no Fluxograma 3, di
ferenclando-se com o borbulhamento de ar (02) para oxidação dos resfduos de cisterna conta
minantes para cistina, antes da adição da ninidrina. 

Neste método, curvas de calibraçôes devem ser ajustadas para cada instrumento considerada. 
Os resultados de Koning& van Rooijen (171) demonstraram que o contet1do de cistefna + 

cistina para as casernas (0,26%) e para as soro-protefnas (3,06%) slio constantes. Deste modo, a 
fraude ou a porcentagem de soro-protefna na amostra pode ser calculada como: 

% WP (co-prec.) = (x - 0,26) x 100 . (19) 
3,06 - 0,26 

% WP (leite pó) = (x - 0,70) x 100 (20) 
3,06 - 0,70 

O método do fósforo casefnico permite determinar o conteúd�erdadeiro de casefnas (Fur
tado& Wolfschoon-Pombo, 1988). A porcentagem de fraude com soro pode ser determinada 
através da equação seguinte: 

% de soro adicionado = a = by + ci2 - dy3 (21) 
onde} y = número de caserna; a = 100,368; b = 9,67083 x 1--1; c = 2,98446 x 10-2- d = 4 05807 
X 1--4 

' , 
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Observou-se que a variaÇ<'1o sazonal do fósforo caseínico, em doze ensaios realizados, impli
cou numa reduçao do número dI! caseína em 0,24%. 

7.0 Composiçao normal para as pmteínas do leite de vaca 

De acordo com o mais experiente cientista do Centro Federal de Investigação Leiteira de 
Kiel, daRepública Federal da Alemanha (Kay, 1988), o equiUbrio de composição do leite bovi- . 
no deve mostrar as seguintes sub-fraçOes protéicas: 

(i) o{ ..() - caseínas - 43% 
(ii) .R - caseínas - 11 % 
(iH) fi - caseínas - 24% 
(iv) C1' - caseínas - 2% 
(v) () - caseínas totais 80% 
(vi) - albumina do soro - 1 % . 
(vii) fi - lactoglobulina - 10% 
(viii) r;t. - lactoalbumina - 4% 
(ix) - glóbulinas - 2% . 
(x) - proteose peptonas - 3% 
(xi) - soro-proteínas totais - 20% 
TOTAL - 100% 

7.1 Determinação da massa de frações do leite 

Tanto as proteínas do leite quanto as outras fraÇÕes nitrogenadas, com freqüência, estao as
sociadas com os hidratos de carbono. O método de Kjeldahl representa a opçao reférencial para 
determinar tais fraÇÕes homogêneas. Neste sentido, é importante o conhecimento dos diferentes 
fatores para conversão do nitrigênio à massa correspondente. Para as casernas adota-se 6,34; pa
ra as soro-proteínas utiliza-se 6,30; para as proteose peptonas, que resultam da hidr6lise da -
casefna/plasmina, adota-se 6,55; para lactoferrina 6,14; para transferrina 6,21; para a membrana 
do gl6bulo de lípides 7,020; para o nitrogênio nao protéico 3,600; e para o leite de vaca "in natu
ra" 6,34 (Karman & van Boekei, 1986). Para as proteínas de soro provenientes da coagulação 
pela renina (bezerro), utiliza-se 6,45. 

RECOMENDAÇÓES FINAIS 

A produção e consumo de leites de outros ruminantes, a exemplo dos leites de cabra, búfala 
e ovelha, tende a aumentar significativamente nos próximos cinco anos. A autenticidade biol6gi
ca destes leites está previstano Código de Defesá do Consumidor. Para controle de fraudes em 
leites de diferentes espécies, é imperativo que se desenvolva métodos padronizados de controle 
para as principais frações nitroge:"1adas homogêneas. 

Nestes estudos, é seguro recomendar que as ênfases se voltem para a área de Qurmica dos 
Leites "in natura" sob as ópticas qualiiativa e quantitativa. 

Nesta oportunidade, recomenda·.se os seguintes pontos para estudos nos próximos três anos: 
(i) estudo das frações protéicas i:nmogêneas, incluindo � -caseínas, .B -c!lScrnas, k-caseínas, � -
lactoalbuminas,.B -lactoglubulinas, proteose peptoD8S; (ii) estudo de massas e de componentes 
do NPN de leite de diferentes espécies; (iH) métodos automatizados para detectar fraudes e�!l 
leites de diferentes origens biol6gicas. 
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FLUXOGRAMA 1 - DETERMINAÇÃO DE UWPN 
PELO MÉTODO DE Mahmoud et aUi. (1990) 

AMOSTRA 20 mI 
(LD 0,01% %) 

16 x 160 mm 
com rosca 

8 g  NaCI PA 
hermetizar 

B.M. a 37° C 
30 minutos 

8-10 agitações 
nos primeiros 

15 minutos 
'lf 

Resfriar a 22° 
em repouso 

'" 
Filtrar em PF 
S & S - 602 de 

9 cm defl 

'" 
1 ml do filtrado 

diluir 1 + 9 
J, 

Ler A280nm 

.. 

.. ,. 

5 mI 
do filtrado 

Determinar N-Kjeldahl 
no retentado e 

no filtrado 

Curvas de calibração 

I · 
H20 20 ml 
(Branco) 

16 x 160 mm 
com rosca 

8 g NaCI PA 
hermetizar 

B.M. a 37° C 
30 minutos 

8-10 agitações 
nos primeiros 

15 minutos 

Filtrar em PF 
S & S - 602 de 

9 cm de}f 

Ler A280nm 
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FLUXOGRAMA 2 - ESTIMATIVA GRA VIMÉ'ffiICA DO TEOR DE CASEfNAS 

LD COM 0,01 Gb 
100 ml 200 C 

lAVAR C/3 POR ES DE 100 mI de H20 

lAVAR C/3 PORÇÓES DE 100 ml DE 
H O, ETANOL, ACETONA 1:1:1: 

CALCULAR A % DE CASEINAS 

FLUXOGRAMA 3 - CISTEÍNA + CISTINA EM CASEíNAS, 
SORO-PROTEíNAS E EM LEITE EM PÓ 

I 

AMOSTRA 
35 mg + 20 ml H20 

2 mI TCA (30%) 

J. 
FRASCO DE 25 ml 

� 
I 

NaOH/FENOLFI'ALEINA ATE pH = 8,25 
TAMPONAR C/ lO mI DE 0,025 M 
Na-BORATO I HCI ATÉ pH = 8,25 

REDUÇAO CISTINA PI CISTElNA 
1 m DIT (42 . MOLE/ml) COM 

REPOUSO 25° C/30' 

0,5 ml HCI.; COMPLETE V 25 ml cf H20 }N2 

I 2 mI AMOSTRA + 6 ml REATIVO · I 
I A "lI IRCHK A 98° C 

I RESFRIAR A 25° C 

I LER A570nm 25° C 

I 
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TABElA 1 - Variações sazonais esperadas para alguns padlmetros IÍteis na caracterização de fraudes de leite de vaca com soro(1). 

Autor I Método Unidade 
LI x LS D S cv Er Et p 

Furtado & Wolfschoon-P (1988): 

• Fósforo caseCnico mg% 

g% 

848 866 884 18 28,4 3,28% 2,08% 6,56% 0,06 

• Nl1mero de caseCna 81,08 81,70 82,32 0,617 0,97 1,19% 0,75% 2,38% 0,02 

Mabmoud et aliJ. (1990): 

oS> Filtrado saturado: Massa do NPN (NPN x 3,60)c, e. 

• Extrato seco total nitrogenado 

• UWPN x 6,30(e) 

mg% 

mg% 

mg% 

100,43 107,99 115,56 7,570 

743,58% 780,49 817,47 36,940 

643,15 672,50 701,91 29,380 

11,92 

58,16 

46,26 

1 1,04% 7,57% 22,08% 

7,45% 14,90% 

6,88% 4,37% 13,76% 

0,22 

0,15 

0,14 

(a) Dados extrardos de Mahmoud et aJii (1990) e Furtado & Wolfschoon-Pombo (1988), processados e transformados visando esta demons
tração. 

(b) Variação sazonal que se deve esperar, tendo como bases para cálculos, determinações dos limites ioferior (LI), média (X) e superior (LS), 
para (o -1) = 11 (P� 0,05). . . 

(c) Massa NPN (NPN x 3,60) considerando uma porcentagem média de nitrogênio de 27,777% (Korman & van Boekel, 1986). 

(d) MemQria de cálculo: D = desvio médio = LS - X = X.:.LI; S = desvio padrtlo = V (:E (Xi - X)2) I (n - 1); CV = coeficiente de variação 
= (S/X) • 100; Er = erro relativo = t(S/víi); Et = (2SIX) . 100; P = probabilidade complementar. 

(e) Soro-protefnas nao denaturadas (para leite "in natura" = 100%) = UWPN x 6,30. 

fI r 
I;' 
�. 
Q t:l 
� 
g 
fi 

� 
� 

L � 

TABElA 2 - Principais métodos usuais para detecção de fraudes com soro de leite bovino, de acordocom as declarações de seus respectivos 
autoresa 

Autor Custo 
Autor 

Invest. 

Koning & van Rooijen (1971) alto 

Koning:, aJii (1976) alto 

Mrowetz & Klostermeyer (1976) alto 

Lecbner & Klostermeyer (1981) alto 

Olieman & van den Bedem (1983) alto 

Vilela (1987) alto 

Brandao et aJü (1989) alto 

Furtado & Wolfschoon-Pombo 
(1988) baixo 

Olietnan & van Riel (1989) alto 

Análise 

baixo 

baixo 

baixo 

baixo 

alto 

baixo 

baixo 

baixo 

aIto 

Princrpio do método 

cistina + cisterna (570nm - r6sea) 

cistina + cisterna (A56Onm - r6sea) 

cistina + cisteCna (Electrodos polarizados de 
meti! mercúrio através de onda polarogrática 

cistina + cisterna (polarogrático) 

HPLC/Hidrólise GMP (A205nm _ pl1rpura) 

SDS-PAGE-Elect.JDensitometria de Bandas 
PYE-UNICAM (A560nm-azu1 de comassie) 

HPLC/HidrÓlise GMP (A205nm -
integrador do tipo CG-200V) 

Fósforo casefnico (A 700nm - azul) 

fase reversa HPLC/GMP (A210nm - com-
putador integrador programável) 

(a) 
_ Análise custo beneffcio relacionando os limites de detecções declaradps. 

Limite de detec. 

Declar. Calcul. 

5,0% '1 

5,0% '1 

5,0% '1 

3,4% '1 

2,0% '1 

0,5% '1 

1,0% '1 

? 3,75% 

0,2% '1 

� 
I;' 
�. 
Q t:l Co 
s: o 
g 
fi 

� 
qo;l 
� 
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DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO EM LEITE PELO MÉTODO DE 
KJELDAHL (*) 

Milk nitrogen determination by Kjeldabl metbod 

RESUMO 

Paulo Henrique Fonseca da Silva ( •• ) 
Mário César Lino de Carvalho ( •• ) 

O presente' trabalho objetiva uma descrição do método de Kjeldahl, amplamente utilizado 
pam determinação de nitrogênio em leite. O método foi proposto e,:m 1883 por J. K T. Kjeldahl 
e, .ao longo dos anos, têm sido sugeridas várias modificações. O artigo demonstra o fundamento 
do método e a conversão do teor de nitrogênio para protefna e nitrogênio não protéico. Faz-se 
diferenciação entre protefna bruta e proteími verdadeim e silo apresentados os métodos para 
determinação de frações nitrogenadas do leite. 

INTRODUÇÃO 

O leite de vaca contém, aproximadamente, .5,3 g de nitrigênio por quilogmma, sendo que 
cerca de 95% ocorre como nitrogênio protéico (NP) e '5% como nitrogênio não protéico 
(NPN). No leite exposto ao ar, ainda encontm-se nitrogênio gasoso em tomo de 15 mg por qui
lograma (Furtado, 1989). 

O nitrogênio protéico pode ser convertido em teor de proteína, sendo que esse é de gmnde 
importância em laticínios, pois: 

(i) é um dos parâmetros pam pagamento de leite pela qualidade; 
(ti) contribui pam o valor nutritivo do leite; 
(ili) influencia o rendimento da fabricaÇl10 dos derivados do leite, particularmente na pro

dução de queijos. 
O presente tmbalho objetiva uma descriçao do método de Kjeldahl, amplamente utilizado 

para determinaÇl10 do nitrogênio no leite. 

1. Histórico 

J. K T. Kjeldahl (Diretor da Chemical Section - CarIsberg Labomtory, Copenhagen, no 
penado de maio de 1875 a julho de 1900) descobriu em 1883 que compostos orgânicos, como 
as proteínas, submetidos ao aquecimento em meio sulfúrico concentmdo, têm o seu nitrogênio 
convertido quantitativamente a sulfato de amônia. Esse pode ser, subseqüentemente, estimado 
como amônia. Ao longo dos anos tem-se pesquisado qual deve ser o melhor método para a de
terminaÇl10 da amônia. Misturas e agentes oxidantes como ácido sulfúrico, permanganato de 
potássio e praticamente todos os elementos da tabela periódica têm sido testados como agentes 
catalisadores com diferentes neveis de sucesso (Kjeldahl 1883, 1888; Wilfarth, 1885; Beet 1954 e 
Badstreet, 1965, citados por McKenzie, 1970). Foi proposto a acelemção da taxa de digestao pe
lo aumento do ponto de ebulição do ácido sulfúrico, através de lldiÇão de sulfato de potássio 
(Gunning, 1889, citado por McKenzie, 1970) .. Acredita-se hoje que um aumento na taxa de di
gestao também pode ser alcançado pela adição de catalisadores, agentes oxidantes ame!iares e 

( *) Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Ensino I ln�lla.rto de Latlcfnios Cândido 
Tostes, Rua Tenente Freitas, 1 16 - 36045 - Juiz de Fora - MG, apresentado sob forma 
de poste r na XXXIII Semana do Latlclnls1a, 24 de Julho de 19$"2.. 

(**) Técnico em Latlcfnlos, Farmacêutico Bloqufmlco, Professor e Pesquisador da Em
pi�sa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Centro de Pesquisa e Ensino · Ins
tituto de Latlcfnlos Cândido Tostes - Rua Tenente Freitas, 1 16 - 36045 - Juiz de Fora 
MG. 
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elevaÇl10 da temperatura de digestão (McKenzie e Wallace, 1954, citados por McKenzie, 1970). 
O catalisador de maior efetividade demonstrada é o merct1rio, porém, se grandes quantidades 
de cloreto estiverem presentes o cloreto de merct1rio formado no digerido tende sublimar nas 
paredes do balão de Kjeldahl. Além disso, pelo fato de ser causador de poluiÇl1o ambiental, ou
tras substâncias como o sulfato de cobre têm sido recomendadas (Wolfschoon-P., 1980; Grap
pin, R. & Horwitz, W., 1988). A Federação Internacional de Laticfnios (FIL), pela Norma 
60:1962, preconiza o método de Kjeldahl pam a determinaÇl10 de nitrogênio total do leite. Kar
man & Van Boekel (1986) e van Boekel & Ribadeau - Dumas (1987) avaliaram os fatores Kjel
dahl para a conversão do teor de nitrogênio pam teor de proteína do leite e derivados. 

2. Fundamento do método 

O método envolve a oxidação da amostm com ácido sulfúrico e catalisadores à quente. O ni
trogênio presente nas moléculas de proteínas é convertido em sais de amônio, que permanecem 
no digerido. Gases como o dióxido de enxofre e dióxido de carbono silo liberados durante a di
gestão. Os sais de amônio são então alcalinizados pela adição de hidróxido de sódio, resultando 
na formação de' amÔnia. Essa é destilada por arraste de vapor e recolhida em SOlUça0 de ácido 
ortobórico adicionada de indicador misto (vermelho de metila e azul de metileno alcoólicos). 
Fôrma-se, entao, metaborato de amônio que leva à mudança da cor do indicador de roxo pam 
verde. Por fim, o metabomto de amônio é titulado contm uma SOlUça0 de ácido diluído (p.e. 
ácido clorídrico) até retomo à cor roxa. A quantidade de ácido gasta na titulação corresponde ao 
teor de amônia, que por sua vez representa o teor de nitrogênio da amostm. Esse pode ser usa
do para o cálculo do teor de proteínas ou nitrogênio não protéico (NPN), pela multiplicação por 
um fator específico que relaciona gmmas de proteína ou gmmas de NPN por gmmas de ni
trogênio. As seguintes reaçOes ilustram o proceso (omitimm-se os coeficientes de equilíbrio das 
reaçOes): 

. 

Digestao 

+ CUS04 + K2S04 + K2S04 

Destilação 

H3B03 � H20 + HB02 + indicador (roxo) 

(Nli4h S04 + Nl4HS04 + NaOH --;;. NH3 + Na2S04 + H20 

NH3 + H20 + HBOz --:;> NH4B0z (verde) + H20 

TItulação 

NH4B02 + H20 + HCI --;> NH4CI + HBOz (roxo) 

3. Conversão de nitrogênio pam protefna e NPN 

Para determinar o teor de proteína em qualquer composto orgânico é necessário o conheci
mento prévio da porcentagem média de nitrogênio presente nas moléculas de amostra em 
questão. A partir desse dado calcula-se-um fator de conversão especflico que permite relacionar 
porcenUlgem de nitrogênio e porcentagem de proteína, chamado fator Kjeldahl. 

No caso do leite, o teor de proteína e nitrogênio não protéico é calculado a partir do conhe
cimento da estrutura primária das protefnas e da estrutum molecular dos compostos nitrogena-

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes Pág. 32 

dos não protéicos. Frações, sub-frações, variantes genéticas e não-genéticas, número e locali
zação de grupamentos fosfatos e glicfdicos nas protefnas devem ser considerados. 

A tabela 1 apresenta fatores Kjeldahl de conversão de nitrogênio para algumas protefnas lác
teas e NPN. 

Tabela 1 - Fatores Kjeldahl de Conversa0 de Nitrogênio para Proteínas Lácteas e NPN ("') 

Proteína I NPN % Nitrogênio Fator KjeldahI 

Proteína Total 15,75 6,35 

Casefna 15,77 6,34 

Paracaseína 15,90 6,29 

Protefnas do Soro 15,50 6,45 

Soroprotefnas 15,87 6,30 

NPN 27,78 3,60 

("') Calculada e adaptada de Karman & Boekel (1986) e van Boekel & Ribadeau - Dumas 
(1987). 

4. Diferenciação entre protefna bruta e proteína verdadeira no leite 

Na determinação de protefna no leite é importante diferenciar protefna bruta, a qual é obtida 
pela multiplicação do teor de nitrogênio total (NT) pelo fator KjeldabI, de protefna verdadeira, a 
qual é obtida pela multiplicação da diferença entre o NT e o nitrogênio do NPN pelo fator Kjel
dahl. Esquematicamente temos: 

Proteína Bruta = NT x 6,35 

Proteína Verdadeira = ( NT  - N(NPN)] x 6,35 

A fração NPN é separada usando-se o método de Rowland, 1938, citado por FlL, 1980, no 
qual as proteínas são precipitadas com ácido tricloroacético com concentração final de 12%. 

Os compostos que constituem o NPN do leite sao resultantes do metabolismo de substâncias 
Qitrogenadas no organismo do animal, sendo que os principais são apresentados na tabela 2. 

A determinação de proteína verdadeira deve ser escolhida em detrimento da proteína bruta 
por diversas razOes: 
(I) quando se faz o pagamento do leite por qualidade deve-se pagar somente pela parte do ni
trogênio que contém a fração com valor tecnológico; 
(ü) o valor da proteína verdadeira é em média, 0,18% menor que o valor da proteína bruta; 
(iH) a declaração do valor nutricional do produto deve se referir apenas ao teor real de proteína; 
(iv) obtém-se melhor concordância entre métodos de análise de rotina e de referência; 
(v) os métodos Instrumentais de análise do leite determinam, aproximadamente, o teor de pro
teína verdadeira do mesmo sem a fraçao NPN (flL, 1980, Renner, E., 1982). 
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Tabela 2 - Constituintes do NPN do Leite ("') 

Componente Concentração (mg/kg) 

Uréia 

Aminoácidos 

Peptfdeos 

Creatina 

Ácido Orótico 

Creatinina 

Amônia 

Ácido Úrico 

Ácido Hipúrico 

NPN Total 

("') Adaptada de Karman & van Boekel, 1986. 

5. Determinação de frações nitrogenadas do leite 

305,5 

276,9 

183,9 

79,8 

81,6 

32,7 

10,6 

23,4 

56,4 

1050,8 
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A determinação de frações nitrogenadas do leite como n!trogênio total, n.itrogênio não pro
teico, nitrogênio proteico, proteína bruta e proteína verdadeira pode ser �eahzad.a pelo método 
de Kjeldahl nas variaçOes indicadas na tabela 3, em função do teor de. rutrogêruo esperado na 
amostra. O sistema de digestão/destilação/titulação pode ser compartlmentado ou em bloco. 
Barbano & Clarck 1989, sugerem o uso de um pr� �e digestão por microondas, o qual 
apresentou excelente repetibilidade e que pode ser mUlto útil no controle de processo. 

Tabela 3 - Variações do método de Kjeldahl (U) 

Kjeldahl 

Macro 

Semi-micro 

Micro 

Ultra-micro 

("'''') Wolfschoon-P.,l980. 

Quantidade de N/amostra 

10 - 30 mg 

0,1 - 2 mg 

1 - 15 Mg 

2O - 100 pg 

,.E .. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes 

5.1 Determinaçao de nitrogênio total (N1) 
a) Ténica 

Pág. 34 

Pipetar (ou pesar) 5 ml de leite para um balao volumétrico (100 ml); diluir com água destila
da até completar o volume; homogeneizar; 

- pipetar 5 ml da SOlUça0 de amostra (água no caso do branco) para um balao de Kjeldahl 
. (50 mI ou 100 ml); adicionar 1,5 g de sulfato de potássio P A, aproximadamente 0,01 g de sulfa
tado de cobre PA, 3-5 pérolas de vidro e 3 ml de ácido sulfúrico livre de nitrogênio; agitar sua
vemente e levar ao digestor; 

- digerir, em capela de exaustao, em temperatura moderada inicialmente e após a amostra fi
car preta, aquecer à temperatura de 380-40O"C ou até 470°C em balões com exaustao a trom
pas de vácuo); 

- quando a amostra ficar clara (esverdeada), manter o ,aquecimento por mais 30 minutos 
aproximadamente; retirar o baJao do digestor e deixar esfriar; 

- adicionar água destilada (t30 ml) pelas paredes do balao afim de dissolver o digerido, se 
necessário tornar a aquecer; 

- destilar a amostra com arraste de vapor, utilizando 15 mI de hidróxido de sódio 35% p/v; 
recolher o destilado (t75 mI) em 10 ml de solução de ácido ortob6rico 4% p/v, contendo o indi
cador misto (0,2 g de vermelho de metila e 0,10 g de azul de metileno dissolvidos em 100 ml de 
etanol 96%; adicionar 15 ml dessa SOlUça0 a 1 litro de ácido ortob6rico 4% p/v); 

- titular o destilado até viragem de cor verde a roxa. 

b) Cálculo 

% NT (g/100 mI ou 100 g) = ml (A - B) x N x  1,4 
mI ou g amostra 

onde: 
A = ml de ácido gasto na titulaçao da amostra; 
B = ml de ácido gasto na titulação do branco; 
N = normalidade do ácido 

Para calcular a quantidade de amostra considerar a diluiçao efetuada. Ex.: 5 mV 100 ml x 5 
ml = O,25 ml. 

5.2 Determinação de nitrogênio do NPN 

a) Técnica 

- Pipetar (ou pesar) 5 mI de leite e 5 ml de água para um béquer de 100 m1; adicionar lenta
mente, sob agitação moderada, 10 m1 de ácido tricloroacético (TCA) 24%; 

- deixar em repouso por 15 minutos e filtrar em papel Whatman nO 40; 
- pipetar 5 ml do filtrado para um balao de Kjeldahl (50 mI ou 100 ml) e proceder conforme 

descrito em 5.1.a. 

b) Cálculo 

% N(NPN) g/100 mI ou 100 g = ml (A - B) x N x 1,4 
m1 ou g amostra 

onde: 
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A = ml de ácido gasto na titulação da amostra; 
B = ml de ácido gasto na titulação do branco; 
N = normalidade do ácido 
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Para calcular a quantidade de amostra considerar a diluição efetuada. Ex.: 5 ml/20 ml x 5 ml -
1,25 m\. 

5.3 Determinação do nitrogênio proteico (NP) 

O nitrogênio proteico é calculado pela diferença entre o nitrogênio total e o nitrogênio do ni
trogênio nao proteico. 
% NP (g/lOOmI ou 100g) = [ %NT - %N (NPN) ] 
5.4 Determinação do nitrogênio nao proteico (NPN) 

O nitrogênio nao proteico é calculado pela multiplicação do nitrogênio do NPN pelo fator Kjel
dahl de 3,60 de conversa0. 

% NPN (g/100 mi ou 100 g) = % N (NPN) x 3,60. 

5.5 Determinação de proteina bruta (PB) 

A proteina bruta é calculada pela multiplicação do nitrogênio total pelo fator Kjeldahl de 6,35 
de conversa0: 

% PB (g/100 mi ou 100 g) = % NTx 6,35. 

5.6 Determinação de proteina verdadeira (PV) 

A proteina verdadeira é calculada pela multiplicação do nitrogênio pelo fator Kjeldahl de 
6,35 de conversa0. 

% PV (g/100 mI ou 100 g) = % NP x 6,35. 

6. Conclus!!o 

O método de Kjeldahl para determinação do teor de proteínas no leite, embora extensamen
te aceito e empregado, apresenta algumas dificuldades: 
(i) tempo de análise razoavelmente longo; . 
(ii) dificuldade de separação total das proteínas de outros compostos nitrogenados. 
O NPN, p.e.x., pode ser separado pela adição de ácido tricloroacético (TCA). Essa precipitação, 
entretanto, nao separa as protefnas associadas aos Ifpides, as quais S!!O usualmente incluídas no 
nitrogênio proteico (NP), já que compreendem apenas cerca de 0,2% do nitrogênio total (N1); 
(iii) a variação do teor de nitrogênio nas diferentes proteínas, frações e sub-frações proteicas e 
variantes genéticas e nao-genéticas inviabilizam o emprego de apenas 1 (um) fator Kjeldahl de 
conversa0 universal; 
(iv) a obtenção de uma digestao rápida sem perda de nitrogênio. 

Apesar dessas dificuldades e de diferenças nas condições de trabalho de cada laborat6rio, o 
método continua sendo considerado como de referência por apresentar resultados que s!!o al
tamente confiáveis e reprodutfveis há mais de um século. 

SUMMARY 

The work describes the Kjeldahl method widely applied to milk nitrogen determination. The 
original method was proposed in 188� by J.K. T. Kjeldahl and ali lhe way through the years a 
series of improvements has been suggested. This article demonstrates lhe fundamentais of lhe 
method and the nitrogen factors for protein and non protein nitrogen. The differentlation 
between crude protein and true protein and melhods for determination of milk nitrogen fraction 
were presented. 

1" i 
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ADIÇÃO DE NITRATO DE SÓDIO NO SORO PARA CONTROLE DE 
ESTUFAMENTO TARDIO EM QUEIJO PRATO (41) 

Sodio Nitrate additionin the whey for late cheese swelling in "Prato" cheese 

RESUMO 

Jorge Luis Ferreira Ribeiro ( •• � 
Mllcio Mansur Furtado ( ••• 

Luiz Carlos Gonçalves Costa ( •••• 

Queijos Prato de 2 kg foram elaborados por técnicas tradicionais e adicionados de NaN03 
no tanque de fabricação contendo apenas 55% do volume original do soro, aos níveis de lI, 16,5 
e 22 g para cada 100 litros de leite. Observou-se índices de extensão e de profundidade no cen
tro do queijo com valores entre 9,40 a 14,19% e de 3,43 a 6,54, respectivamente. O pH foi cons
tatado numa relação inversa entre o teor de nitrato na casca do queijo. No início da maturação 
observou-se um teor de NaCI superior na casca em relação ao centro, mas com tendência a uni
formizar-se com o decorrer da cura do queijo. Conclui-se finalmente que o método de adição de 
nitrato ao soro é o mais recomendável do que o adicionado ao leite, por permitir o aproveita
mento de cerca de 45% do soro isento de nitrato, ser muito prático e de fácil aplicação na indús
tria. A adição de 11  g de NaN03 ao soro por 100 litros de leite, destacou-se como o método 
mais recomendável para se atingir os objetivos desejados. 

INTRODUÇÃO 
A indústria queijeira sofre freqUentemente importantes perdas na elaboração de produtos. A 

fabricação industrial de 9ueijos é um processo fermentativo no qual atuain importantes fatores, 
como microrganismos dIversos que se apresentam no leite e que são procedentes do animal 
produtor, do ambiente de estábulo, das forragens, do ordenhador ou de seus utensflios. Em to
dos os casos, a importância econômica das perdas é tao grande que às vezes inutiliza-se comple
tamente o produto final, Fernandez (5). 

Diversos tipos de defeitos podem afetar os queijos, e suas origens são muito diversas. Muitos 
defeitos são decorrentes de fabricação na qual nao se observou a técnica correta, outros decor
rem de má qualidade de ingredientes ou ainda de deficiências técnicas no tratamento físico dos 
queijos, ou seja, prensagem, cuidados na maturação e controle de temperaturas, maturação e 
estocagem. De maneira geral, existem regras especfficas para o combate e prevenção dos diver
sos defeitos. Um dos defeitos mais temidos é o estufamemo dos queijos, que pode ocorrer no 
final da fabricação (prensagem cu salga) ou no decorrer da maturação. No primeiro caso, é co
nhecido como estufamento precoce e é causado por bactérias do grupo coliforme. Na maioria 
das vezes, tem sua origem na recontaminação do leite pasteurizado e, portanto, tem estreita re
lação com a boa qualidade dos ingredientes adicionados, particularmente o fermento lático. Já o 
segundo tipo de estufamento, conhecido como estufamento tardio tem causa bem definidas mas 
a solução nao reside na sanitização, sendo um defeito complexo. No Brasil fabrica-se uma ele
vada quantidade de queijos maturados, como aqueles da linha Prato dentre outros. Todos sao 
susceptfveis de apresentar estufamento. Quando tal ocorre, os queijos são profundamente alte
rados do ponto de vista estético, físico-químico e organoléptico, de maneira que dificilmente po
dem ser vendidos no mercado regular, Furtado (6). 

*) Parte da Tese de Mestrado, desenvolvIda no Instituto de Latlcfnlos CândIdo Tos
tes. 

**) FarmacêutIco Bloqufmlco, MS em Ciência dos Alimentos - Av. Getúlio Vargas, 133 
-36240 - Santos Dumont - MG. 

( ***) FarmacêutIco Bloqufmlco, PhD e Consultor TécnIco da Ha-La do Brasil - CP 371 -
13.270-000 - Vallnhos - SP. 

(****) Engenheiro AgrOnomo, MS, Professor da Escola Superior de Agricultura de Lavras 
- ESAL 37200 - Lavras - MG. 
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Bebidas ricas em protefnas têm sido formuladas nos últimos anos com a finalidade terapêuti-
ca utilizando o soro como elemento básico da receita. . . ' 

No soro, a presença de bactérias capazes de reduzir nitratos faz aumentar o teor de mtntos, 
Devoyod (2). . . fi . A Os riscos genéticos da consumaç!!o de nitrato e de nitrito n!!o se limitam aos e eltos mutag .. -
nicos eventuais dos nitritos, mas também à reatividade química elevada que conduzem à for
maç!!o de derivados "nitrosos", Dorange (3). 

A utilizaçao do soro sem contaminaç!!o com nitrato ou nitrito, visand.o a elaboraçao de pro
dutos lácteos minimizaria a carência proteica de origem animal, que atinge uma grande parte 
da poPulaçao' brasileira (gestantes, nutrizes, crianças e pessoas idosas) not�dament� aquel� par
te proveniente de classes sociais de baixa renda. Por outro I�do, o aproveitamento m�.ustnal do 
soro de queijo, contribuiria para a reduçao do custo operaCional da produção de queiJos e para 
a preservaç!!o do meio ambiente. 

O presente trabalho teve como objetivos principais: 
1. Determinar a quantidade ideal de nitrato e adicionar ao tanque �e fab��çao �ntendo 

apenas 55% do volume original de soro, de maneira tal que se obtenha.n� queiJo o .mfmmo ne
cessário para a preservação do estufamento tardio, (0,5 mg a 1 mg de mtnto por qUilograma de 
queijo, Abreu (1). Assim, cerca de 45% do soro estaria isento de nitrato e poderia ser utilizado 
para elaboraçao de bebidas e similares. 

. 2. Determinar a curva de redução de nitrato e nitrito no queijo ao longo da ma�uração, VI
sando conhecer o período em que o queijo seria mais vulnerável ao estufamento tardio. 

3. Determinar o INP (índice de profundidade), !NEM (índice de extens!!o da �aturaçao), 
teores de NaCl, N03 e Noi e os valores de pH no decorrer da maturaçao dos queiJos �labora
dos. Estes índices ser!!o eventualmente medidos nas regiOes da casca e do centro do queiJo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado nas dependências do Centro de Pesquisa e Ensino / Instituto de La
ticfnios Cândido Tostes, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em Juiz de Fo
ra - MG. Para sua realizaçao foram utilizadas amostras de queijo Prato (peso médio de 2 quilo
gramas), fabricado segundo técnica tradicional, Furtado & Wolfschoo�-Pombo .(9). 

Foram adicionados O, 11 ,  16,5 e 22 gramas de NaN03 a cada 100 litros de leite . . 
Após a salga (F + 3) onde "F' é o dia da fabricaçao e � indica o número de dias após esta 

fabricaçao, os queijos foram submetidos às seguintes determmações: 
- dosagem de nitrato e nitrito: segundo técnica descrita pela FIL-IDF (4). 
- pH: foi utilizado o potenciÔmetro Radiometer, modo 26, com eletrodos próprios. 
- NaCl: Empregada a técnica DIN 328 e FI! doc. 17, descritas por Kiermier & Lechner (12). 

- INP (índice de profundidade): aplicada a fórmula: 

INP =� x 100 onde: NNP = nitrogênio nM proteico. 
NT NT = nitrogênio total 

- !NEM (índice de extens!!o da maturaçao): aplicada a fórmula: 

!NEM = NS x 100 onde: NS = nitrogênio solúvel 
NT 

- NT, SN e NNP: foi utilizado o método descrito por Gripon el ali; (11) para o queijo. 
Estas análises foram sempre realizadas na casca (regi!!o periférica até 12 mm de profundida-

de) e no centro de cada queijo, e sempre em duplicata. . Os queijos foram maturados incluindo o tempo de secagem por um penodo de 33 dias e nes
te período, as mesmas determinações, nas mesmas regiOes do queijo (casca e centro), realizadas 
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logo após a salga (F + 3) foram repetidas e tiveram a seguinte periodicidade: F + 13, F + 23, e 
F = 33 dias, considerando "F' o dia da fabricação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores de nitrito no queijo 

O teor'de nitrito na casca do queijo foi aumentando com o decorrer da maturação e depois 
sofrendo decréscimo. Este baixo teor de nitrito inicial provavelmente deve ser devido ao alto 
teor de NaCI nesta região nos primeiros dias da maturaç!!o, conseqüentemente inibindo as en
zimas xantina oxidase e/ou nitratases, SCOTT (13). 

Observou-se que aumentando o teor de NaN03 adicionado, diminuia o teor de nitrato en
contrado no centro do queijo, ao final de 33 dias de cura. No início da maturação o fenômeno 
foi inverso. Pode-se especular eventualmente que o aumento do teor inicial de nitrito tinha um 
efeito estimulante sobre a atividade redutora de microrganismos presentes no leite, já que o íon 
possue interferência sobre certas reações enzimáticas, tanto como itlibidoras ou estimulantes. 

Teores de nitrato no queijo 

Verificou-se que à medida que se aumentava o teor de NaN03 adicionado, diminuia a por
centagem residual de nitrato no centro çLo queijo no final da matu�ção. O fenômeno pode ser 
explicado pelo aumento do teor de NO� no infcio da maturação do queijo (à medida que au
mentava o teor de NaN03 adicionado ao soro) e pela diminuição deste no centro do queijo ao 
final da maturação, devi�o à redução para NOi que este íon sofreu. Tal fato também po�e ser 
observado no trabalho realizado por Goodhead et alii (10), com adição de NaN03 ao leite. 

Teores de NaCl 

O teor de NaCl foi, com o decorrer da maturaçao diminuindo na casca e aumentando no 
centro do queijo com tendência a se igualar e eventualmente estabilizar. Isto é devido ao tipo de 
salga (salmoura) sofrida pelo queijo, Furtado & Wolfschoon-Pombo (8), e é explicado pelos 
fenômenos clássicos de difus!!o de sal nos queijos. 

pH 

O pH aumentou ligeiramente no decorrer da maturação, provavelmente devido à neutrali
zação do ácido lático, formação de subprodutos não ácidos e ácidos nSo dissociados ou de fraca 
dissociação (como ácido acético e carbônico) assim como pela liberação de produtos alcalinos 
resultantes da decomposição prateica, Furtado et am (7). 

Parece haver uma relação inversa entre o teor de NO'3 encontrado no queijo e o seu pH. 
Aumentando o teor de N03 na casca do produto, observa-se um ligeiro aumento de pH. É 
possfvel que as bactérias láticas tenham sido ligeiramente inibidas pelo aumento gradual do teor 
de nitrato no queijo. 

índice de profundidade e de extensSo da maturação no queijo 

Com relação ao !NEM e INP observou-se uma tendência generalizada de aumento destes 
fndices. Esta tendência é normal e é explicada pela ação proteolftica de enzimas de coalho e dos 
microrganismos da cultura lática empregada, Wolfschon-Pombo et ali; (14). 

Foi observado também que os índices eram sempre superiores no centro do queijo em re
lação à zona periférica. Este fenômeno é explicado pela presença de um maior teor de sal na 
casca do queijo no infcio da cura. 

I" 
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CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho permitiu obter os seguintes resultados: 
1. Obse�ou-se uma tendência generalizada de redução do teor de nitrato no centro e na cas

ca do queijo, no decorrer da maturação; 
·2. O teor de nitrito foi mais elevado no infcio da cura, obtendo-se variação de 4,42 e 20,83 

mg/kg no centro do queijo. O. teor mfnimo de nitrito (cerca de 0,5 mg/kg) no queijo, foi alcança
do; 

3. Houve tendência geral de diminuição do teor de nitrito durante a cura; 
4. Verificou-se maior teor de sal na casca dos queijos no infcio da·cura, o qual tendia a uni

formizar-se até o final da maturação, deVido à difusão normal de sal nos queijos; 
" 5. Foi observada uma relação inversa entre o teor de nitrato encontrado no queijo e o pH da 

sua casca, nos primeiros dias de cura, possuindo assim um efeito inibidor mais precoce sobre a 
fermentação; " " 

6. Os índices de maturação foram geralmente superiores no centro do queijo em relação à 
casca devido à presença de menor teor de sal nas regiOCS centrais dos queijos; " 

7. Conclue-se finalmente que a adição de NaN03 no soro, apesar de não permitir o aprovei
tamento da totalidade do soro produzido na fabriéação, é o mais recomendável pois permite ob
ter cerca de 45% de soro totalmente isento de nitratos, além de ser muito mais prático e de fácil 
aplicação na indústria. Finalmente, permite a obtenção de queijos que maturam dentro do pra
zo normal e com "shelf-Iife" inalterado; 

8. Entre os três níveis de adição de nitrato adotados, o nível de 11  g/ 100 I de leite parece ser 
o mais recomendado e o de menor custo, possibilitando a obtenção de teores de nitrato até 
mesmo superiores àqueles· recomendados como o mfnimo desejável para se evitar o estufamen
to dos queijos (cerca de 0,5 mg/kg). 
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CENTRO DE ORGANIZAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA LATICINISTA LTDA 

CGC 42.518."886/0001-00 

• Há 30 anos assistindo, planejando, elaborando 
e implantando projetos de todos os portes, bem como prestando 

assistência técnica em todos os nfveis para 
a indústria de laticfnios. 

• Aperfeiçoamento da fabricação de derivados de leite através 
de cursos de curta e média duração 

para pessoal que opera na indústria e interessados no aprendizado 
de laticfnios em todos os estados do Brasil. 

Rua Tenente Freitas, 1 1 61106 Rua Mariano Procópio. 1 396/303 
Telefone: (032) 224-31 1 6  RI 1 1 6 Telefone: (032) 21 1 -5966 
Juiz de Fora/MG CEP.: 36040 - Juiz de Fora/MG 
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XXXIII SEMANA DO LATICINISTA 

33th National Dairy Mt�ting 

Luiza Carvalhaes Albuquerque (*) 

Sob a coordenação do Centro de Pesquisa e Ensino - Instituto de Laticfnios "Cândido Tos
tes" da EP AMIG, realizou-se, de 21 a 24 de julho de 1992, a XXXIll Semana do Laticinista, 
que teve a seguinte programação: 

21/07 - TERÇA-FEIRA 

08:00 h - Inscrições e Credenciamentos 
09:00 h - Hasteamento de Bandeiras 

Missa em Ação de Graças 
10:00 h - Solenidade de Abertura 

Palestra sobre "Qualidade Total na Agricultura Mineira", proferida pelo Dr. Alysson 
Paulinelli, Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais. 

1 1:00 h - Inauguração da EXPOLAC/92 e EXPOMAQ/92 
12:00 h - Almoço 
13:50 h - Infcio das atividades técnico.cientfficas 

Salas "D" e "E" - Apresentação de posters 
Auditório: apresentaç[ ao de palestras técnico-cientfficas 
14:00 h - Impacto da produtividade na competitividade do produto leite no Brasil. 

Dr. Alberto Duque Portugal - EMBRAPNCNPGL 
14:50 h - Alternativas para a aceleração da maturaç[ao de queijos 

Prof. Fernando Almeida de Carvalho - EP AMIG - CEPE/ILCT 
15:40 h - Controle de qualidade em indt1strias de sorvetes 

Dr. Carlos Alberto Guadgnoli - KIBON S/A 
16:30 h - Sistemas de envase para produtos ultrapasteurizados e pasteurizados Tetra 

Pak 
Dr. Luiz Guilherme Campos de Oliveira -TETRA PAI{ 

17:20 h - Programas de pesquisa e desenvolvimento na indústria de alimentos na 
França 
Prof. Patrick Tailliez - Laboratoire de Biochimie Microbienne/INRA -
Jouy-en-Josas - França 

22/07 - QUARTA-FEIRA 

08:00 h - Infcio dos cursos especiais: 
N° 1 - "Queijo Parmesao argentino, tipo Regianilo (Sbrinz)" 
Local: Auditório 
N° 2 - "Controle interno de qualidade dos laborat6rios de Laticfnios" 
Local: Sala "C" 

08:00 h - Apresentação de trabalhos na forma de posters. 
Local: Salas "D" e "E" 

(*) Técnica em Latlcfnlos e responsável pela Área de Divulgação de Tecnologia do CE
PE/ILCT/EPAMIG 
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09:00 h - XIX Concurso Nacional de Produtos Lácteos 
10:00 h - Infcio das atividades da EXPOLAC/92 e EXPOMAQ/92 
12:00 h - Almoço 
13:50 h - Apresentação de palestras técnico.cientfficas 

Local: Audit6rio 
14:00 h - A produtividade na indústria de laticfnios . Dr. Antonio Carlos Ferreira - IFF Essências e FragrânCIaS 
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14:50 h - Programa de qualidade em indústrias de leites fermentados e sobremesas 
lácteas 
Dr. Marcelo Jorge Araújo - LPC S/A 

15:40 h - Embalagens para queijos: principais tipos e controle de qualidade 
Df! Rosa Maria Vercelino Teixeira - CETENITAL 

16:30 h - Gerenciamento da qualidade 
Prof:B Magdala Alencar Teixeira - DTA/UFV 

17:20 h - Defeitos em queijos fundidos e requeijões 
Dr. Gunter Elvers - DK-Landenburg -Alemanha 
Tradutor: Dr. Milton Ramos Costa 

23/07 - QUINTA-FEIRA 

08:00 h - Continuação dos cursos especiais 
Apresentação de trabalhos na forma de posters 

09:00 h - Continuação do XIX Concurso Nacional de Produtos Lácteos 
10:00 h - Início das atividades da EXPOLAC/92 e EXPOMAC/92 
12:00 h - Almoço 

14:00 h - Painel - "Qualidade e Produtividade na Indústria Brasileira de Laticfnios" 
Apresentador: 

Debatedores: 

Moderador: 

Dr. Henrique Moro Pereira 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

Dr. Geo Kardel 
Ha-La do Brasil / Chr. Hansen 

Dr. José A Bonilla 
Fundação Cristiano Ottoni - UFMG 

Dr. Mário Ramos Vilela 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

16:00 h - Painel - "Registros em Conselhos: Legislação que Preocupa Empresários e Técnicos 
em Laticfnios" 
Apresentadora: 

Debatedores: 

Moderador: 

Luiza Carvalhaes de Albuquerque 
EPAMIG-CEPE/lLCT 

Representante do CREA 
Representante do CRQ 
Representante do CRMV 
Representante do SILEMG 

Dr. Marion Ferreira Guedes 
SIP A/Ministério da Agricultura e Reforma Agrária 

21:30 h - Jantar dos Ex-Alunos (convite especial) 

I. : 

: 1  
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Na "Noite da Saudadc" realizada pela Associação dos Ex-Alunos do ILCT, foram homena
geados os seguintes ex-alun� que completavam "Jubileu de Coral" e "Jubileu de Prata": 

JUBILEU DE CORAL - Turma de 1957: 

Antonio Carlos Meireles de Barros 
Fábio Furtado de Oliveira 

Francisco Vitorino de Miranda 
José Dias Ibiapina e Silva 

Lourenço Ottoni Porto Sobrinho 
Roberto Jackson Albuquerque Cavalcante 

Roque da Costa Ramos 
Tadashi Matsuguma 

Wagner Lima Salgado 
Waldir Dias Vieira 

JUBILEU DE PRATA - Turma de 1967: 

Antonio Carlos de Carvalno 
Cloves Soares de Oliveira 

Darci José Pasinato 
Diogenes Domingos Vasa ta 

Edmardo Afonso Otoni 
Eduardo Villela Rocha 

Feliciano da Cunha Benini 
Flávio Esteves 

Geraldo Magela de Silveira Campos 
Hiran Elias Lima 

Jano de Souza Coelho 
Jésus Januário de Souza 

José Márcio Millen 
Joaquim Diniz 

José Márcio Mota 
Julio César de Araujo 

Luiz Alberto Soares de Melo 
Marcos Vitorino Campos Miranda 

Nilton Soares 
Robenval Alves de Oliveira 

As organizadoras da Noite da Saudade, Profl' Pautilba Guimaliles e L�iza Carva.lbaes de f\1-
buquerque fizeram agradecimentos especiais aos ex-alunos �rlos TarcfslO Nogueira, Antomo 
Carlos Ferreira, Feliciano da Cunha Beni!Ü pela doa�.a� dos bnndes d)lS empresas que represen
tam, respectivamente, NestIé, IFF Rlsênc!8s e Fragrâncias e ITAMBE. 
'lA/07 - SEXTA-FEIRA 

08:00 h - Continuaçao dos cursos especiais 
Apresentação de trabalhos na forma de posters 

10:00 h - Infcio das atividades da EXPOLAC/92 e EXPOMAC/92 
11:50 h - Encerramento dos cursos especiais 

Encerramento da apresentaç.!lo de trabalhos na forma de posters 
12:00 h - Almoço 
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14:00 h - Painel - "Normalização, Controle de Qualidade e a Implantação do MERCOSUL" 
Apresentador: 

Dr. Cláudio A J. Moreira 
Secretárioi Executivo da ABNT 

Debatedores: 

Moderador: 

Prof. Antonio Carvalho Campos 
Universidade Federal de Viçosa 

Dr. Luiz Henrique Ferreira Horta 
DAP/Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 

Dr. Ivo Jacques de Melo 
Sindicato das Indt1strias de Laticfnios do Esl de Minas Gerais 

Dr. Francisco Samuel Hosken 
Polenghi Ltda. 

Prof. José Marcio Cyrino Peralva 
Faculdade de Economia - UFJF 

16:00 h - Solenidade de Encerramento 
Palestra sobre "O Programa Brasileira de Qualidade e Produtividade e o Complexo 
Agroindustrial �e Leite no Brasil", proferida pela De" Dorothea Fonseca F. Werneck, 
Secretária Nacional de Economia 

16:45 h - Premiação aos vencedores no XIX Concurso Nacional de Produtos Lácteos 
18:00 h - Encerramento das atividades da EXPOLAC/92 e EXPOMAC/92 
21:00 h - Noite de Queijos & Vinhos (convite especial) 

CURSOS ESPECIAIS 

N° 1 - Queijo Parmesão argentino, tipo Regianito (Sbrinz) 
Local: Audit6rio Perfodo: 22 a 'lA/07/92 - 12h/aula 
Instrutor: Prof. Orlando B. Pfafeen 

Diretor da Escuela Integral de Lecheria 
Córdoba - Argentina 

Conteúdo Programático: 
Qualidade do leite para queijos: caracterfsticas microbiol6gicas, fermentativas, capaci
dade de acidificação, aptidl10 para coagulação e influência da refrigeração; Caracterfsti
cas do queijo Sbrinz argentino; etapas de fabricação, maturação e a sua diferença com 
os queijos italianos, preparo de fermentos; transformaçOes ffsicas, qufmicas e micro
biológicas durante a fabricação; defeitos e alterações. 

N° 2 - Controle interno de qualidade dos la�rat6rios de laticfnios 
LocaI:.Sala "C" Perfodo 22 a 'lA/07/92 - 12 blaula 
Instrutores: Professores do CEPE/lLCT-EP AMIG 

Paulo Henrique Fonseca da Silva 
Ana Amélia Paolucci Almeida 
Mário César üno de Carvalho 

Conteúdo Programático: 
Os laborat6rios e o gerenciamento da qualidade total, controle interno de qualidadej 
treinamento de pessoal; prográma de proeficiência interlaboratorialj planejamento e 
projeto de laboratÓrios; medições e erros analfticos; precisa0 e exatidao; coleta de amos
tras; água purificada; lavagem, preparo e esterilizaçao de materiaisj preparo de meios de 
cultura e soluções; controle de reagentes; equipamentos e análises. 

' I  
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EXPOLAC e XIX CONCURSO NACIONAL DE PRODUTOS LÁCTEOS 
As principais indústrias do pafs estarão expondo os seus produtos no horário de 10:00 as 

18:00 horas. Dentre estes, serão levados a julgamento: 
Queijo Prato lanche 
Queijo &tepe 
Queijo Minas Padrão 
Queijo Minas Meia Cura 
Queijo Parmesão 
Queijo Provolone Curado Defumado 
Queijo Gorgonzola 
Requeijão Cremoso 
Doce dé-Leite 
Os juízes convidados, realizarão o julgat;nento analisando os aspectos de formato, peso, cros

ta, consistência, textura, cor, odor e sabor, daqueles produtos que apresentarem no mínimo seis 
marcas concorrentes. 

EXPOMAQ/92 - MOSTRA DE EQUIPAMENTOS, EMBALAGENS 
E INGREDIENfES PARA A INDÚSTRIA DE LATIcíNIOS 

Simultaneamente às atividades técnico-científicas, estaremos realizando mais uma Mostra de 
Equipamentos, Embalagens e Ingredientes para este importante segmento da economia brasi
leira. 

Proporcionando à indústria nacional a oportunidade de apresentar e divulgar as mais recen
tes inovações tecnol6gicas, esta Mostra estará aberta à visitação durante o evento, no horário de 
10:00 as 21:00 h. 

EMPRESAS EXPOSITORAS 

ABC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA 
Rua João do Couto, 347 - Itaperuna - RJ 
Fone: (02149) 22-2663 Telex: 247149 

ALPINA TERMOPLÁSTICOS LIDA 
Av. Gen Waldomiro de Lima, 717 - São Paulo - SP 
Fone: (01 1) 276-0122 Fax: (011) 276-0017 

BEMGE - BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG 
Av. Rio Branco, 2360 -Juiz de Fora - MG 
Fone: (032) 215-2833 Fax: (032) 215-6811 

BRASLEITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LIDA 
Rua Moreira César, 26 - Uberaba - MG 
Fone: (034) 312-4177 Telex: 343362 

CASA FACHADA - HOECHST 
Rua Inocêncio Tobias, 251 - São Paulo - SP 
Fone: (011) 826-2322 Fax: (011) 676365 

COALHOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUíMICOS LIDA 
Av. Jatobá, 468 - VOa Veloso - Carapicuiba - SP 
Fone: (011) 727-3470 Fax: (011) 727-3665 
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CIA NESTLÉ DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
Rua da Consolação, 896 - São Paulo - SP 
Fone: (011) 254-5611 Fax: (011) 534-2557 

CONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE'EQUIP AMENTOS LIDA 
Rua do Ouro, 620 - Uberaba - MG 
Fone: (034) 332-9277 Fax: (034) 322-9465 

COSMOQUfMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 
Rua Bernardo Wrona, 353/3898 - São Paulo - SP 
Fone: (01 1) 266-2633 Fax: (011) 857-0267 

EMIL - EMPRESA MINEIRA LIDA 
Rua Clower Bastos Cortes, 27 - Além Paralba - MG 
Fone: (032) 462-2100 Fax: (032) 4562-2518 

GERMANTOWN DO BRASIL 
Av. Jatobá, 468 - sala 1 - Vila Veloso - Carapicuiba - SP 
Fone: (011) 727-3925 Fax: (011) 727-1558 

GLOBO INOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIDA 
Rua Santos Dumont, 1766 - Porto Alegre - RS 

. Fone: (0512)42-0266 , Fax: (011) 727-1558 

GRUPO GIUSEPPE & MARY 
Av. W3 Norte Q. 509 - Ed. Isis sob. 32 - Brasflia - DF 
Fone: (061) 225-9494 Fax: (061) 226-3788 

HA-LA DO BRASIL - CHRISTIAN HANSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA 
&trada &tadual Valinhos -Vinhedo, 2860 - Valinhos - SP 
Fone: (0192) 693655 Fax: (0192) 71-3376 

HOECHST DO BRASIL - Qufmica Farmacêutica S/A 
Rua Paracatu, 1283 - Belo Horizonte - MG 
Fone: (031) 344-5566 Telex: (031) 1759 

INBRASMETAL - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS 
Rodovia BR 153, km 23,5 -Aparecida de Goiânia - GO 
Fone: (062) 249-1133 Fax: (062) 249-1133 
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LAIITRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LIDA 
Rua do Ouro, 77 - Londrina - PR 
Fone: (0432) 247722 Fax: (0432) 237913 

MAD PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA LIDA 
Rua São José Baesso, 25 - Guarani - MG 
Fone: (032) 575-1304 Fax: (032) 575-1304 

MARCOS DE CAMARGO FARIAS E CIA LIDA - PLURON 
Av. Independência, 1 1 19 - Brook.lin - São Paulo - SP 
Fone: (011) 912-1400 Fax: (011) 912-5606 
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REGINOX INDÚSTRlA MECÂNICA LIDA 
Rua Hum, nO 690 - Centro Industrial - Guarulhos - SP 
Fone: (011) 912-1400 Fax: (011) 912-5606 

TEC LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LIDA 
Rua Agostinho Gomes, 2556 - Ipiranga - sao Paulo - SP 
Fone: (011) 215-5533 Fax: (011) 272-8302 
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TEC INOX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MANUF. DE INOX 
LIDA 
Av. Moacir Dias de Morais, 655 - Batatais - SP 
Fone: (016) 761-6988 Fax: (016) 761-1274 

TETRA PAK 
Rodovia campinas - capivari, km 23,5 - Monte-M6r - SP 
Fone: (011) 871-2226 Fax: (011) 871-1920 

UNlPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA. 
Rua Dr. Luiz Miranda, 1700 - Pirajá - Pompéia - SP 
Fone: (0144) 521811 Fax: (0144) 521950 

o Presidente da EP AMIG - Mário Ramos VlIeIa Palestra do ProL Patrick Tailliez 
e DrA Dorothea Werneck na EXPOLAC/92 
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" 

. O Prof. Paulo Henrique e Prof" Ana Amélia na seção de posters 

VISta parcial da EXPOLAC/92 
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REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES (*)  

(i) A revista do InsÚtuto d e  Latidnios Cândido 
Tostes (REVILCT) publicada em Juiz de Fora 
apresenta-se no tamanho de 230 mm por 160 mm 
e é órgão do Centro de Pesquisa e Ensino do Ins
tituto de Laúcfnios Cândido Tostes da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais A RE
VILCT destina-sé a publicação de trabalhos origi
nais de pesquisa e a veiculação de informações de 
interesse relevante para o setor de leite e produtos 
derivados. A critério da Coordenação Editorial 
podei:ão ser abertas exceções: a REVILCT poderá 
veicular artigos de revisão bibliográfica e notfcias 
de interesse geral. . 

(ü) Aos autores poderá ser solicitada a provisão 
institucional de recursos financeiros para publica
ção de trabalhos originais e impressão de separa
tas, de acordo com á disponibilidade de cobertura 
financeira da REV1LCT no perfodo em questão. 
Neste caso a REVILCT poderá orientar os pro
fessores e pesqlÚsadores na procura institucional 
de apoio financeiro como por exemplo para pa
gamento de fotolitos a cOres. 

(üi) Os artigos devem ser redigidos em portu
guês. Os autores devem apresentar o trabalho in
cluindo título e resumo redigidos em português e 
em inglês. A bibliografia e as normas comple
mentares de citação devem estar de acordo com 
a dltima publicação revista da Associação Brasi
leira de Normas Técnicas - ABNT (NB-66 revisa
da). Dar-se-á preferência 11 forma sem destaque, 
onde o nome dos autores são escritos com apenas 
as primeiras letras mail1sculas. 

(iv) Os manuscitos, em cópias originais, devem 
ser enviados datilogrados em parei branco, oficio 
ll, 2 1 6mm x 330mm de 75 g m reservando-se as 
seguintes marginaçõcs: 1. margem esquerda de 
40mm, 2. margem direita de 25mm, 3. margem 
superior' de 25mm, 4. margem inferior de 25mm. 
05 manuscritos devem ser datilografados em espa
ço duplo em páginas de aproximadamente 30 li
nhaS (no máx1mo 34 linhas e 80 espaços ou carac
teres por linha). A Coordenação Editorial poderá 
fazer �terações de pequeno porte aos manuscritos. 
As atteraçócs de grande porte serão sugeridas aos 
au.totes' juntamente com a devolução dos manuscritOS li seit;m reajus�dos. As correções e os acréscimos .cneaminhadQs· pelos autores após protocolo 
de registro' da cntrada dos manuscritos, poderão 
ser /.'CCuSados a ciitérió da Coordenação Editorial. 

(v) Todos os manuscritos pretendentes ao espa
ço da REV1Lc;T dentro do subtítulo "Ciências e 
Téc.nica" déverão apresentar um resumo em portuguê,s no InCcio do trabalho e em "Summary' em 
inglê,s antes da listagem da bibliografia. 

. (vi) A bibliografia deve ser listada, em ordem 
alfabética pelo dltimo nome do primeiro autor. As 
referências bibliográficas devem ser citadas no 
texto em uma das seguintes formas opcionais: Sil
va ( 1980); Silvn, 1980; (Silva 1980); ou Silva, 
1980:35). As abreviaturas de nomes de periddicos 
devem scguir àS normas da "World List of Scien
tific Periodicais". 

(vii) As ilustrações devem ser feitas em nan-

qlÚm preto e branco e em úntas de desenho (Ro
trings ou equivalentes) de cores variadas para re
produções em cores. As ilustrJ.ções deverão ser 
planejadas em função das seguintes reduções op
cionais: 1. 1.5 X ; 2. 2.0 X ; 3. 2.5 X ; 4. 3.0 
X ; ou 5 n X ; sempre calculadas com base na dia
gonal de um retângulo. Dar-se-á preferência aos 
tamanhos impressos de I.  120mm por 90mm; 2. 
60mm por 45mm; 3. 170mm por I 27.5mm. As 
bases das ilustraçÕf::s deverão ser consideradas co
mo 1 .  120mm; 2. 60mm; 3. 170mm. Os gráfi
cos e as tabelas devem ser reduzidas ao mfnimo 
indispensáveis, &penas de acordo com as exigên
cias de um tratamento estatístico formal. As ilus
trações e as tabelas devem vir separadamente em 
relação ao texto e devem estar de acordo com as 
normas usuais de tnÍtamento e processamento de 
dados. As fotografias não deverão ser recortadas; 
as formas fotográficas originais devem ser manti
das em tamanhos retangulares para espaços im
pressos preferenciais indicados acima (lado menor 
dividido pelo lado maior igual a aproximadamente 
0.7). O cálculo para previsão da redução das ilus
trações deve ser feito de acordo com a orientação 
de Papavero & Martins (1983: 1 09). As ilustrações 
e as tabelas deverão ser montadas separadamente 
do texto, deverão conter indicações da sua locali
zação definiúva em relação a paginação do traba
lho, devendo constar uma chàínada no texto. Na 
montagem deverá ser obedecido um rigoroso cri
tério de economia de espaço através da divisão da 
página em lauda esquerda e lauda direita. Para 
possibilitar este aproveitamento de espaço, a mag
nitude da redução poderá ser ajustada. "A Coor
denação Editorial outorga-se o direito de proceder 
as alterações na montagem dos clichês e das pran
chas ou de solicitá-las aos autores. As legendas e 
os tftulos das ilustrações deverão ser datilografa
dos a parte do texto e das pranchas. As ilustrações 
enviadas pelo correio deverão ser protegidas em 
forma de pranchas de cartolina, com uma proteção 
externa em cartão duro ou em madeira, de forma a 
deixá-Ias sempre planas, nunca encontrá-Ias. A 
CE não pode responsabilizar-se pelas perdas e da
nos de transporte. 

(vili) Em nenhum caso (subtítulo, nomes de 
autores, etc.) deverão ser usadas palavras escritas 
sd com maitIsculas. No corpo do texto serão grifa
dos apenas nomes genéricos e especfficos e outras 
palavras estrangeiras eventualmente usadas; nas 
referências bibliográficas, grifar apenas os nomes 
de livros e periddicos e seus respectivos volumes. 

(ix) Para simplificar, use nota de rodapé apenas 
na primeira pá:gina do trabalho, com as credenciais 
previstas pela P A B ,  visto que o emprego correto da 
nota de rodapé deve considerar regras especfficas. 

(x) Todos os artigos publicados dentro do 
sub-título "Ciêneia e Técnica" serão reproduzidos 
em separatas, sem capa, em ridmero fixo de 10. As 
separatas acima desse ndmero serão cobradas dos 
autores a preço de custo. Os autores não receberão 
provas para exame e C\.'_TeÇão; os originais serão 
considerados definitivos. 

(") Normas para apresentaçl!o de trabalhos c/entmcos; composto e Impresso em 10/04/92. 

. .  ESTE ANÚNCIO,. É PARA 
CHAMAR SUA ATENÇÃO SOBRE 
O FILTRO ROTATIVO BV' FR 1 .001 . 

o Filtro Rotativo BV FR 1 .001 
separa líquidos de sólid.os em 
suspensão, com capacidade de 
5.000 a 20.000 litros/hora. 
Todas as partes deste Filtro em 
contato com o produto 
filtrado, são em aço inox. 
Na indústria de laticínios, 
ganha-se tempo utilizando o 
BV FR 1 .001 antes de desnatar 
o soro. Com isso, além dê 

. separarmos o soro das 
partículas de queijo, haverá 
uma grande redução na 
necessidade de limpeza da 
desnatadeira. 
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,Aproveite a experi�ncia 
de quem atua em mais de 

50,. pãíses 
HIGIENE PROGRAMADA NA/lNDÚSTRIAI ALIMENTíCIA 

, PRESENÇA DA LEVER INDUSTRIAL NO MUNDO. 

A base dos prog-:âmas ' -', 
de'limpeza e-higi.ene . � 

A Lever Industrial põe à sua disposição toda a experiência adquirida em mais 
de 60' parses, com o objetivo de aumentar seus recursos ei principalmente, 
possibilitar maior segurança para a sua Indústria, nas áreas de limpeza e 
hlglenlzaç�o. , 

Aproveite tudo Isto: 
• Uma linha de produtos de qualidade. 
• Slst�mas programados de limpeza e 

desinfecção, que combl('lam produtos 
com equipamentos. ' 

• Treinamento programado qs 
mão-de-obra. 

la 
• Assistência qe nossos departamentos de 
', apolo. ' 

• Vlslfas programadas de pós-vendas. 
• Uma equipe dirigida e treinada para 

estudar e recomendar os sistemas mais 
econômicos efunclonals. 

Lever Industrial 
- ,  SIstemas' para 'ã, higiene' , �'3' 
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