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PASTEURIZAÇÃO DO LEITE �OR EJETOR DE VAPOR: CONSI
DERAÇÕES SOBRE A DILUIÇAO DO LEITE E RENDIMENTO DA 

" FABRICAÇÃO DO QUEIJO PRATO<*) 

Milk pasteurization by steam ejector: considerations on milk d ilution and the "prato" 
cheese processing yield. 

Múcio Mansur Furtado(**) 
Alan Frederick Wolfschoon-Pombo(***) 
Ronaldo Figueiredo Ventura(****) 

RESUMO 

A utilização do sistema de ejeção de vapor para a pasteurização de leite para queijos é 
comumente praticada no Sul de Minas Gerais, e implica na diluição do leite com água e modificações 
no rendimento da fabricação. Estes. aspectos foram estudados neste trabalho, em comparação 
com leite pasteurizado pelo sistema HTST. A influência do tratamento por ejetor de vapor ocorre 
à nível de transferência de componentes do leite para a coalhada, após coagulação e corte. Obser
vou-se uma melhor retenção de gordura e sólidos totais do que quando o tratamento HTST era 
aplicado. A denaturação de soroproteinas foi menos intensa no leite tratado por ejeção de vapor 
e um aumento médio de 5,20% no rendimento da fabricação foi observado. Determínações (por 
espectroscopia em infravermelho), de lactose, proteinas e gordura apresentaram resultados compa
ráveis ao uso de EST para estimativa do teor de água incorporada ao leite como resultado da 
condensação do vapor; esses parâmetros foram considerados adequados para serem emp�egados 
em cálculos da diluição do leite. Considerações foram feitas sobre o provável efeito do ejetor de 
vapor na dispersão dos glóbulos graxos no leite. A análise crioscópica do leite antes e após o 
tratamento por ejeção de vapor apresentou resultados significativamente mais elevados do que 
os outros parâmetros, para cálculo da incorporação de água, devido a um efeito de "pasteurização"; 
métodos crioscópicos não são, assim, recomendados como base p'�lra determinação do volume 
de água incorporado ao leite pasteurizado por ejeção de vapor. 

INTRODUÇÃO 

A produção de queijos no Brasil foi, em 1 985, de 
cerca de 1 70 mil toneladas, dos quais um terço corres
pondia ao queijo Prato e variedades similares. O P�ato 
é um queijo de massa semi-cozida, com características 
muito similares ao Gouda holandês ou Dambo dina
marquês; sua massa é macia, de cor amarelada e 
apresenta sabor suave (Furtado e Wolfschoon. 1 978). 

A legislação brasil�ira proibe a fabricação de queijo 
com leite crú, à excessão daqueles maturados por no 
mínimo 60 dias. A maioria das fábricas de queijos pos
suem equipamentos modernos para a pasteurização 
do leite (sistema HTST) ; mas pequenas fábricas, so
bretudo aquelas localizadas na região Sul de Minas 
Gerais, ainda utilizam o sistema conhecido por ejetor 
de vapor (Wolfschoon e Furtado, 1 983). 

Historicamente, acredita-se que o ejetor de vapor 
foi introduzido no Brasil por Waldemar Kjaer, um dos 
pioneiros dinamarqueses que emigraram para o Brasil 
na década de 20; Kjaer teria instalado o primeiro ejetor 
numa fábrica em Coqueiral, MG. O ejetor trata-se es
sencialmente de um bico que introduz um jato de vapor 
no seio de uma câmara de expansão. onde ocorre 
um efeito de Venturi (Figura 1 ). O leite a aquecer é 
assim aspirado e aquecido pelo jato de vapor nessa 
câmara de mistura. Em seguida a mistura leite + vapor 

é conduzida por uma tubulação de comprimento varia
do, dependendo do qual a temperatura é mantida por 
um tempo determinado, antes do leite ser resfriado 
em um resfriador de cascata (em uma tubulação de 
20 metros de comprimento, a temperatura é mantida 
entre 15 e 24 segundos). Em certas situações o leite 
é conduzido a um tanque intermediário onde a tempe
ratura pode ser mantida por períodos mais prolongados 
(como se fosse uma pasteurização lenta) antes do 
resfriamento. A condensação do vapor provoca uma 
incorporação de água, que leva à uma diluição do leite 
podendo variar de aproximadamente 7 a 11 % em fun
ção da pressão de vapor (entre 2,1 e 6,30 kgflcm2) 
e a temperatura inicial do leite cru (entre 1 0  e 30"C) 
(Ventura, 1 981) .  

O ejeto r tem sido de grande utilidade para peque
nas fábricas já que, quando adequadamente usado, 
permite pasteurizar o leite (destruição da fosfatase) 
e não requer elevados investimentos para instalação 
e manutenção (Ventura. 1 981). Observações práticas 
indicam que este tipo de tratamento térmico leva à 
obtenção de um queijo Prato com caracterlsticas parti
culares e diferentes daquelas observadas no queijo 
elaborado com leite pasteurizado pelo processo HTST. 
A origem destas características estaria ligada ao grau 
de diluição do leite com água e ao próprio sistema 
de aquecimento empregado. bem como à inexistência 

(*) Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Ensino - Instituto de Laticlnios Cândido Tostes, à rua Tenente Freitas. 116; 
CEP 36045 - Juiz de Fora - Minas Gerais. 

(") Atualmente em contrato com a UFV Viçosa - MG. 
(***) Atualmente na Kraft Europe R & D, Munique. Alemanha Ocidental. , 
(�··*).Professor e Pesquisador da EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Caixa Postal 183; 36045 -

Juiz de Fora - MG. 
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FIGURA 1 Representação esquemática de um aparelho de �jeção de vapor (Ribeiro, 1 947): 
1 - Bico de vapor 
2 - Câmara de vácuo (mistura) 
3 - Entrada de leite crú 
4 - Saída da mistura leite e vapor 

de processos de padronização (separadoras centrifu
gas) do leite nessas pequenas fábricas de queijo. 

O presente trabalho teve por objetivo o estudo da 
retenção aos elementos do leite na coalhada, influen
ciando assim o rendimento, quando os dois processos 
de pasteurização eram comparados; além disso,-estu
daram-se ainda os aspectos relativos ao controle de 
diluição do leite durante o processo por ejeção de va
por, visando a estabelecer o melhor parâmetro a ser 
utilizado nos cálculos para determinação do volume 
de água incorporado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pasteurização do Leite. 
Para os experimentos utilizou-se leite crú, prove

niente da região de Juiz de Fora, MG. O leite era man
tido em um tanque até o momento da pasteurização. 
Uma parte do leite era submetida à pasteurização rápi
da (sistema HTST, 74"C/1 5  segundos) em uma instala
ção APV equipada de um cambiador de plàcas cujo 
fluxo era de 5.000 l/hora. Após pasteurização, o leite 
era resfriado a 3�C. A outra parte do leite foi submetida 
a pasteurização por ejeção de vapor. O leite era aque
cido a 74°C e o período de manutenção variava entre 
20 e 24 segundos; esse período podia ser ajustado 
de acordo com o comprimento da tubulação entre o 
ejeto r e o resfriador de cascata. 

2 Fabricação do queijo. 
Todas as operações de fabricação do queijo foram 

efetuadas em um tanque de 1 00 I. Considerando a 
incorporação de água ao leite pasteurizado no ejetor, 
os teores de coalho, fermento, cloreto de cálcio e co
rante foram calculados em relação ao volume original 
de leite; a taxa de diluição era calculada a partir dos 
teores original e final de EST do leite após a pasteuri
zação. A técnica de elaboração foi aquela descrita 
por Furtado e Wolfschoon (1 978), com adição de 1 5% 
de água ao soro 20 minutos após o corte; dez experi-
mentos foram conduzidos. . 

3 Determinações analiticas. 
Amostras de leite foram coletadas imediatamente 

antes e após pasteurização; as amostras de soro foram 
coletadas cerca de 1 0  minutos após o corte e as de 
queijo foram- coletadas ao final da prensagem. Cad;:l 
determinação foi realizada em duplicata. 

Determinações de gordura, proteinas e lactose no 
leite e soro foram feitas usando-se um aparelho Milko 
Scan 1 40 (AIS N. Foss Electric, Dinamarca); o ponto 
de congelamento do leite foi determinado através de 
um crioscópio Laktron 31 2-L, calibrado em graus Cel
sius. 

O extrato seco total do leite (EST), soro e queijo 
foram determinados em uma estufa a 1 05°C, pelo mé
todo da AOAC (1 975). O teor de gordura dos queijos 
foi determinado utilizando-se o método tradicional de 
Gerber-Van Gulik. 

A densidade do leite e soro foi efetuada com um 
lactodensímetro Quevenne, com resultados ajustados 
para 1 5°C. 

O teor de nitrogênio total do soro e queijo foi deter
minado pelo método micrométrico de Kjeldahl (AOAC, 
1 975). As frações nitrogenadas do leite foram extraidas 
pelas técnicas descritas por Aschaffenburg e Drewry 
(1 959). O teor de soroproteinas (WPN) foi calculado 
como a diferença entre os teores de nitrogênio não-ca
seínico (NCN) e nitrogênio não-protéico (NPN). O grau 
de denaturação, expresso em porcentagem das soro
proteinas, foi calculado pela comparação do teor resi
dual de WPN no leite termizado com aquele do leite 
crú. 

A percentagem teórica de água incorporada no lei
te foi calculada pela segujnte fórmula: 
% água incorporada = 

(1 00 X/X2 - 1 00) X 1 00 ( 100 X/X2) 
onde: 
XI teor do componente X antes do tratamento tér

mico. 
X2 teor do componente X depois do .tratamento 

térmico. 
O resultado final representa a mudança verificada 

no final do processo (% de água incorporada, kglkg). 
Se o teor de sólidos totais (TSJ da mistura leite e. 
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água for conhecido e a depressão do ponto de congela
mento do leite antes e após a pasteurização por ejeção 
de vapor for considerada 6 T1 e l::!.. T2, respectiva
mente,.a massa de água adicionada, W2 - W1 (W1, 
W2 = massa de água adicionada, W2 - W I 
(W1 2 = massa de água em gramas, antes e após 
o tràtamento térmico), será dada de acordo com Brou
wer ( 1981 ) como: 

W2 "- W1 = (D. T1 - � t2 ) W2 

6. TI· 

De acordo com Elsdon e Stubbs (1 936) e Brouwer 
( 1 981 ) tal pode ser expresso percentualmente (com 
base no peso da mistura de leite e água) pela seguinte 
fórmula (usada nó presente experimento) : 

T - T (1 00 - TS ) % de água incorporada = 
1 

A T 2 2 2 

Todos os resultados obtidos foram submetidos à 
análise estatística. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 A retenção de componentes na coalhada. 
No quadro 1 são aprese.ntados os valores médios 

relativos à composição do queijo Prato (umidade e 
gordura), rendimento da fabricação e a porcentagem 
de denaturação das proteinas do soro no leite tratado 
pelos dois sistemas em estudo. 

Como se pode observar, os queijos apresentaram 
aproximadamente os mesmos teores de gordura (26,0 
e 27,6%) e umidade (47.3 e 47.4%) quando fabricados 
usando:se os sistemas HTST e ejetor de vapor, res
pectivamente; nenhuma diferença significante foi en
contratada entre essas médias, possivelmente devido 
à mesma técnica de elaboração empregada. . 

Com' relação ao rendimento da fabricação, este 
foi de 1 1 ,5% no sistema HTST contra 1 2, 1  % observado 
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no sistema de· ejéção de vapor', a diferença sendo 
estatisticamente significante. Sendo que em am
bos processos os queijos resultantes apresentaram 
um teor médio de umidade similar, a origem do maior 
rendimento no processo 'pelo ejetor de vapor deve ser 
pesquisada ao nível da retenção dos diferentes compo-
nentes do leite na coalhada. . 

Proteinas são susceptíveis de denaturação sob o 
efeito do aquecimento, e a intensidade deste fenômeno 
está relacionada com o grau de aquecimento do leite. 
No Quadro 1 resultados relativos a denaturação de 
soroproteinas são apresentados. O leite pasteurizado 
pelo processo HTST apresentou um grau de dena
turação (1 5,56%) normal e significativamente 
maior que aquele observado (7,44%) no processo eje
tor de vapor. O fenômeno da denaturação das protei
nas solúveis pelo calor foi estudado por Larson e Rolleri 
(1 955) que observaram que, após o aquecimento e 
manutenção do leite a 66°C durante 30 minutos, 1 5,2% 
de denaturação foi constatado. Experimentos compa
rativos efetuados na Austrália (Zadow, 1 969) mostram 
que a proporção de proteinas solúveis denaturadas 
por ocasião do aquecimento direto é menos elevada 
que no caso dos processos indiretos, no tratamento 
UHT do leite. 

Os resultados parecem indicar que o aumento de 
rendimento observado no processo de fabricação em 
que o leite foi pasteurizado por ejeção de vapor, não 
estaria relacionado com a denaturação das soropro
teinas, que foi menos intensa naquele processo. 

Apesar do grau de aquecimento ter sido aproxima
damente o mesmo nos dois processos, é importante 
considerar que quando o leite é tratado por ejeção 
de vapor, uma diluição instantânea ocorre; é possivel 
que a diluição seja um fator a explicar o menor grau 
de denaturação observado no processo. Pierre et a!. 
(1 977) demonstraram que o aumento da concentração 
em proteinas nos retentados (de ultrafiltração) de leite 
de vaca e cabra favorecia a denaturação térmica das 
proteinas solúveis. 

QUADRO 1 Resultados observados na fabricação do queijo prato com leite pasteurizado pelos dois sistemas. 

Parâmetro (%) HTST 

Denaturação (soroproteinas) 1 5,56 
Umidade (Queijos) 47,34 
Gordura (queijos) 26,02 
Rendimento (fabricação) 1 1 ,53 

S = significante NS = não significante (p � 0,05) 
Sd = desvio padrão ( ±) 

No Quadro 2 são apresentados os resu"ados relati
vos à composição média do leite e soro após trata
mento térmico pelos dois sistemas. Devido à diluição 
do leite, em consequência da condensação do vapor, 
os componentes se apresentam percentualmente re
duzidos no leite e soro resu"antes da pasteurização 
por ejetor de vapor e da· fabricação de queijo logo 
a seguir; observou-se uma incorporação de água de, 
em média, 9,31 %. Portanto para os cálculos da reten
ção de cada componente na coalhada é essencial con
siderar o volume de água incorporado; utilizando-se 
esses dados, pode-se determinar a retenção percen
tual de cada componente, de acordo com o método 

Sd Ejetor Sd Diferença 

3,77 7,44 3, 1 0  S 
2,50 47,43 1 ,82 NS 
2 , 1 4 27,63 1 , 1 6  NS 
0,52 1 2. 1 3  0,57 S 

Qescrito por Furtado e Wolfschoon (1 978). 
No Quadro 3 os resultados encontrados para a 

retenção de cada componente na coalhada, são apre
sentados. Com relação a lactose, uma retenção média 
de 7,90% foi observada no processo HTST e de e,82% 
no processo por ejeção de vapor, a diferença não 
sendo estatisticamente significativa. É Provável 
que a diluição do leite com água no processo por 
ejeção de vapor diminua o teor residual de lactose 
na coalhada. Obviamente, tal fenômeno teria efeitos 
consideráveis a nivel do pH final do queijo e, por conse
quência, refletiria no processo bioquímico da matura
ção, especialm�nte no tocante aos fenômenos de 1ip6-
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lise e proteólise. Ao estudar o queijo prato, Furtado 
e Wolfschoon (1 978) determinaram uma retenção per
centual. de 7,39 e 80,39 para a lactose e proteinas, 
respectivamente (processo HTST). No presente estu
do os valores de retenção para proteinas foram de 
�4,40 e 73,�3%, nos processos HTST e ejetor, respec
tivamente. Se a taxa de denaturação protéica foi maior 
no processo HTST, seria razoável que a coalhada re-

QUADRO 2 Composição (%) média 'do leite e soro. 

Leite 

Componente HTST 

EST (%) 1 2,50 
Gordura(%) 3,71 
Protelnas(% ) 3,31 
Lactose(%) 4,60 
Crioscopia 0,525 

Ejetor 

1 1 ,31 
3,39 
3,00 
4, 1 7  
0,463 
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sultante de leite tratado por aquele sistema apresen
tasse de fato uma retenção mais alta de proteinas; entretanto, nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os dois resultados. As cifras aqui 
apresentadas estão próximas daquelas enccm
tradas para os queijos Edam (76,8%) e Emmental (75,9%) conforme descrito por Antila et a/ii ( 1 982). 

HTST 

7,36 
1 , 1 6  
0,96 
4,86 

Soro 

6, 1 4  
0,67 
0,89 
4,42 

QUADRO 3 Retenç.�o(%) dos diferentes componentes do leite pasteurizado pelos dois Sistemas na fabricação do queiJo prato. 

HTST Sd 

EST 46,62 2,69 Gordura 72,31 4,77 Proteinas 74,40 1 ,40 Lactose 7,90 1 ,88 

S = significante NS = não significante (p � 0,05) Sd = desvio padrão ( ±) 

No que concerne a retenção de gordura e extrato seco total (EST) na coalhada, os resultados mostram 
que quando o leite. era pasteurizado por ejeção de vapor, 82,84% da gordura era retida no queijo, em 
contraste com apenas 72,31 % de retenção no pro
cesso HTST (diferença significativa, (p � 0,05). Esta re
tenção suplemetar de gordura parece estar na origem 
da retenção mais elevada (p � 0,01) de EST na ooaIhada pelo processo ejeto r de vapor (50,84%) em relação 
ao processo HTST (46,2%). Estes resultados são infe
riores àqueles encontrados por Van Slyke e Price ( 1 941 ) para o queijo Cheddar, com retenções de 9 1 ,6 
e 50,32% para EST e gordura, respectivamente. As variações podem ser explicadas por diferenças existentes na tecnologia de elaboração do Prato e do Cheddar. Sabe-se, com efeito, que as operações de corte 
e agitação da coalhada podem influenciar consideravelmente a retenção da gordura; aparentemente o mo
menlai.escolhido para a coleta da amostra de soro para $terminação de gordura pode conduzir a resulta
dos variados, no tocante à porcentagem de retenção. 
Com efeito, Furtado e Wolfschoon ( 1 978) determina
ram a retenção da gordura na coalhada como sendo 
de, em média, 83,8% em oposição a 72,31 %  encon
trado no' presente estudo, para o mesmo queijo Prato. 

Ejetor Sd Diferença 

50,84 2,84 S 
82,84 1 ,91 S 
73,63 1 ,40 NS 

6,82 2,33 S 

Entretanto, naquele estudo a amostra de soro era cole
tada ao final da agitação, quando a temperatura era 
de 4 1 °C; já "neste estudo, foi necessário coletar as 
amostras de soro antes do semi-cozimento da massa, 
que era feito com água quente e portanto diluia o soro 
no tanque; provavelmente, sob influência da agitação 
prolongada e do aquecimento a 41 °C, os glóbulos gra
xos se encontrariam mais homogeneamente dispersos 
no soro do que quando no início da fabricação. 

A retenção elevada da gordura na coalhada parece 
assim, explicar o aumento do rendimento (+ 5,20%) 
observado na fabricação com leite pasteurizado por 
ejeção de vapor. E provável ainda que essa retenção 
mais elevada de gordura contribua para as caracte
rísticas de corpo tipicamente observadas em queijos 
Pratos feitos usando-se o ejetor de vapor; conside
rando-se que geralmente naquelas condições de tra
balho usa-se leite integral, o queijo resultante apresen
taria um alto teor de gordura com caracterlsticas de 
corpo e textura bem próprias. Sabe-se ainda que o 
aquecimento do leite por introdução direta de vapor 
(como no sistema UHT) provoca um efeito similar ao 
da homogeneização (Harper e Hall, 1 981 ). Os mesmos 
autores observaram que tal tratamento permitia um 
aumento de cerca de 57% na quantidade de glóbulos 
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graxos com diâmetro inferior a 2 microns. O mesmo 
efeito foi constatado por Zadow ( 1 969) que, ao estudar 
a influência do tratamento UHT (aquecimento direto) 
sobre os glóbulos graxos do leite, observou uma eleva
ção de 7,6 a 45,9% no teor de glóbulos graxos de 
1 micron de diâmetro, a 80°C. 

Um efeito similar poderia ser obtido com o ejetor 
de vapor, devido a turbulência e alta pressão do vapor 
na câmara de mistura. O contacto direto do vapor com 
os glóbulos de gordura, sob elevada pressão e tempe
ratura, teria um efeito similar ao da homogeneização, 
fracionando os glóbulos graxos e, dispersando-os fina
mente no leite. Ernstron ( 1 980) demonstrou que ocorre 
um aumento da retenção da gordura na coalhada, 
quando o leite é previamente homogeneizado. 
2 Controle da diluição do leite. 

O cálculo da incorporação de água com base na 
análise do leite fornece resultados que dependem da 
exatidão do método usado. Por exemplo, a determi
nação de EST (pelo "Standard Methods") resulta num 
desvio padrão, para repetições, de cerca de 0,03%; 
assumindo-se um valor médio de 1 2,5% para o teor 
de EST do leite, uma taxa de diluição menor do que 
0,24% não pode ser determinada com precisão. Méto
dos de análises em infravermelho apresentam uma 
exatidão acima de 0,06% para gordura, proteina e lac
tose; isto implica que somente uma diluição maior do 
que 1 ,8% poderia ser detec1ada com precisão. O méto
do crioscópico dará uma imprecisão de cerca de 0,38% 
de água adicionada (ou seja, 0,00210,530 x 1 00). 

É assim natural assumir que o EST do leite seja 
um parâmetro confiável para o cálculo do teor de água 
incorporada ao leite pasteurizado por ejeção de vapor. 
Assim, no presente estudo, os resultados dos cálculos 
da incorporação de água feitos com base nos teores 
de gordura, proteinas, lactose e crioscopia foram com
parados com aqueles obtidos pela determinação do 
teor de EST do leite (veja o Quadro 2 para a compo-

, sição média do leite antes e após pasteurização com 
ejetor de vapor). 

No Quadro 4 são apresentados o� coeficientes de 
correlação calculados entre os resultados obtidos dos 
diferentes parâmetros estudadps. A análise estatística 
indica que, aparentemente, os teores de gordura e 
proteinas são os parâmetros mais confiáveis, após 
EST, para estimar o teor de incorporação de água. 
As correlações positivas e significativas observadas 
entre os teores de gordura e EST, e entre proteinas 
e EST podem ser explicadas eventualmente pelo fato 
de que qualquer variação no teor desses componentes 
resulta em variação similar no teor de EST, afetando 
assim o cálculo do teor de água incorporada. A análise 
de variância de todos os parâmetros usados para 
aqueles cálculos demonstrou que eles diferenciavam 
significativamente entre si . . 

Um teste de Tuckey (ao nivel de 5% de probabi
lidade) indicou que quando os teores de gordura, pro
teinas, lactose e EST (parâmetros quimicos) são esco
lhidos para o cálculo da incorporação de água, resulta
dos comparáveis são obtidos. Por outro lado, os resul
tados do indice físico-quimico (ponto de congelamento) 
não apresentam concordância com aqueles obtidos 
pelas determinações do teor de gordura (veja Quadro 
5), apresentando diferença significativa. 

Considerando-se que a ejeção de vapor resulta 
em uma redução do tamanho dos glóbulos em emulsãp 
(Harper e Hall, 1 981 ), pode-se especular sobre o efeito 
do vapor nos glóbulos de gordura e proteinas; é pos
sível que algum tipo de ruptura ocorra como resultado 
da fricção existente entre os glóbulos sob a força da 
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ejeção e do fluxo turbulento, em alta velocidade, sob 
os quais passam pela câmara de expansão. Provavel
mente deve existir alguma diferença na velocidade do 
fluxo de leite dentro da câmara de expansão, o que 
poderia levar os glóbulos de gordura a colidir entre 
si, causando ruptura. Tais fenõmenos levariam, final
mente, a uma redução geral no tamanho dos glóbulos 
de gordura. De fato, queijos fabricados com I�ite trata
do pelo ejetor de vapor apresentavam coloração mais 
clara; (que não poderia ser simplesmente atribuida à 
maior diluição do corante resultante da incorporação 
de água ao leite) além disso, uma coalhada mais ma
cia, maior rendimento na fabricação e menor perda 
de gordura no soro (veja Quadros 1 e 2) foram obser
vados nos processos em que leite era submetido aque
le tratamento térmico. Estas observações estão de 
acordo com fatos já conhecidos sobre o uso de leite 
homogeneizado para fabricação de queijo (Harper e 
Hall, 1 981 ; Webb et aI., 1 978; Ernstrom, 1 980). POde
se esperar que no leite tratado por ejeção de vapor 
os glóbulos de gordura são afetados tanto física como 
quimicamente. O processo de ruptura causa mudan
ças na composição da membrana do glóbulo de gordu
ra, transferindo algumas das particulas lipoproteicas 
à superficie do glóbulo para a fase aquosa (leite desna
tado) (Harper e Hall, 1 981 ) ;  além disso, é possivel 
que durante o tratamento térmico por ejeção de vapor 
alguns ácidos graxos voláteis de cadeia curta sejam 
removidos, causando assim mudança no peso mole
cular absoluto da gordura do leite. Conforme indicado 
por Van de Voort ( 1 980) variações no peso molecular 
médio da gordura do leite são de grande importância 
para a exatidão de resultados obtidos por análise es
pectroscópica em infravermelho. Se o tamanho da par
tícula de glóbulo graxo é da mesma ordem de magni
tude do comprimento de onda, uma distorção da banda 
e uma mudança na absorção máxima aparente podem 
ocorrer, afetando os resultados do aparelho Milko Scan 
(Van de Voort, 1 980). Estes fatos podem ser respon
sáveis pelos valores médios mais baixos para incorpo
ração de água calculados. com base na determinação 
do teor de gordura, conforme apresentado no Quadro 
5. 

Considerando que a área superficial dos glóbulos 
graxos é aumentada pela homogeneização e um au
mento na absorção de caseina (junto com soropro
teinas denaturadas) nesta área é de se esperar, as 
proteinas do leite podem estar melhor distribuidas .na 
fase aquosa, o que facilita a amostragem e análise 
espectroscópica. 

Os resultados do Quadro 5 indicam que a incorpo
ração de água calculada a partir do teor de lactose 
não difere do valor encontrado qu�ndo o teor 
de EST era usado, apesar de que o coeficiente de 
correlação observado entre lactose e EST (r = 0,533) 
não fosse significante (veja quadro 4). Esta 
falta de significância é devida provavelmente ao fato 
de que a lactose, além de se apresentar em concen
trações relativamente constantes no leite, constit�e 
cerca de 35% dos sólidos totais do leite, sendo assim 
necessário grandes variações no seu teor para alterar 
sensivelmente os resultados relativos a EST. No Qua
dro 4 pode-se observar também que os resultados 
da lactose são significativamente correlacionados (r 
= 0,81 7 P � 0,01 ) com os resultados.da análi.se ?rios; c6pica, o que seria de se esperar, deVido as leiS b�oqUl
micas e físico-químicas que regulam a depressao do 
ponto crioscópico; provavelmente, pela mesm� razão. 
os resultados crioscópicos não estão correlaclonados 
com cálculos obtidos a partir das determinações do 
teor de gordura (Quadros 4 e 5). 
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QUADRO 4 Co.eficientes de correlação. o.bservado.s (n = 1 0). 

Parâmetro.s Go.rdura 

Go.rdura 1 ,000 
Pro.teinas 
EST 
Lactose 
Crio.scopia 

(a) p.::; 0,05 (b) P ::; 0,01 

Pro.teinas EST 

0,860(b) O,71 6(a) 
1 ,00 0,650(a) 

1 ,000 

Lacto.se 

0,308 
0,61 1 
0,533 
1 ,000 

Crio.sco.pia 

0,060 
0,484 
0,345 
O,81 7(b) 
1 ,000 

QUADRO 5 Valo.res médio.s e desvio. padrão. para o. cálculo. do. teo.r de água inco.rporado. ao. leite pasteurizado. 
po.r ejeção. de vapo.r. 

Água Desvio. 
Parâmetro.s inco.rpo.rada (%)(c) padrão. ( ±) 

Go.rdura 8,554(f) 1 ,835 
Pro.teinas 9,298(df) 1 ,495 
Lactose 9,348(df) 1 ,459 EST 9,476(df) 1 ,543 
Crio.scopia 1 0,431 (d) 1 ,663 

(c) [ndices Similares (d,f) indicam ausência de diferença significativa (p o ::; 0,05) entre os parâmetro.s considerado.s. 

Co.nfo.rme apresentado. no. Quadro. 5, verifica-se 
que o. valo.r médio. para inco.rpo.ração. de água calculado. 
à partir da determinação. da depressão. do. ponto. crio.s
cópico" é mais elevado. do. que aquele calculado. através 
do.s o.utro.s co.mpo.nentes do. leite. Já que a água fo.i 
inco.rpo.rada durante o. pro.cesso. de aquecimento. po.r 
ejeto.r de vapor, tanto. a depressão. do. po.nto. crio.scópico. 
co.mo. o.s parâmetro.s quimico.s deveriam ser afetado.s 
apro.ximadamente na mesma intensidade. Entretanto., 
tal não. o.co.rre e o. resultado. mais elevado. o.btido. no.s 
exames crio.scópico.s po.deria ser atribuido. ao. efeito. 
de "pasteurização.". O efeito. do. aquecimento. na remo.
ção. do. dióxido. de carbono. e na transferência de cálcio. 
e fo.sfato. para a fase co.lo.idal do. leite é co.nhecido. 
(Kirchmeier, 1 982). Assim, leite aquecido. pelo. sistema 
de ejeção. de vapo.r po.deria so.frer mudanças ainda 
mais drásticas devido. ao. efeito. co.mbinado. da alta tem
peratura, pressão. e fluxo. turbulento.. A remo.ção. do. 
dióxido. de carbo.no. e o.utro.s gases disso.lvido.s, assim 
co.mo. a inso.tubilização. do. fo.sfato. tricálcico. e de o.utro.s 
sais, po.deria ser respo.nsável pela elevação. do. ponto. 
de congelamento. além do. valo.r esperado., devido. a 
uma redução. pro.vável no. número. de substâncias o.s
móticas ativas. Este efeito pode, assim, contribuir para 
que determinações do. ponto. de co.ngelamento. não. se
jam considerado.s ideais para a estimativa do. vo.lume 
de água inco.rporado. ao. leite durante a pasteurização. 
por ejeção. de vapo.r. Co.nclue-se, portanto., que o. teo.r 
de EST é o. parâmetro. mais co.nfiável para o. cálculo. 
da diluição. do. leite durante aquele tratamento. térmico, 
sendo. que tanto. o. teo.r de go.rdura, pro.teinas o.u lacto.se 
são. também apro.priado.s, já que não. apresentam resul
tado.s estatisticamente diferentes daqueles o.bserva
do.s usando.-se o. teo.r de EST co.mo. referência. 

SUMMARY 

Milk pasteurizatio.n by steam ejectio.n system has 
been studied and the results have been compared to. 

tho.se o.btained by HTST milk treatment. The influence 
o.f that treatment o.n the transfer o.f milk co.mpo.nents 
to. the curd and the cheese yield has been stablished 
in the manufacturing o.f prato. cheese. It has been 
sho.wn that steam ejectio.n tre,atment allo.ws a better retentio.n o.f milk fat and dry matter in the curd. On 
the o.ther hand, whey pro.teins denaturatio.n has been 
fo.und to. be lighter as co.mpar'KI to. results fro.m HTST 
treatment. There has been ar ..... :lCrease in cheese yield 
(+ 5,20%) when milk was pasteurized by the steam 
ejectio.n system. Ano.ther study was Garried o.ut to. 
determine the suitábility o.f fat and lacto.se contents 
and o.f freezing point depression, as compared to total 
solids content, to detect incorporated water in milk du
ring steam ejection pasteurisation. Milk was pasteu
rised in 35 diferent trials; raw and pasteurized milk 
were analyzed by infra-red spectrosco.py and using 
a thermisto.r cryoscope. The following figures for milk 
dilutio.n were o.btained: total solids = 8,57% ; fat = 

8,56%; lactose = 8,29% and cryoscope = 9,61 %.' 
Infrared determinations of fat, protein and lactose are 
suitable to estimate water incorporated in milk, whereas 
cryoscopic measurements gave higher results (p ::; 
0,05) and therefore, since a "pasteurisatio.n" effect was 
evident, it is not so suitable for that purpose. 
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DETERMINAÇÃO DA COMPATIBI.lIDADE DE CRESCIMENTO 
ASSOCIATIVO ENTRE CEPAS DE LA C TOBAC/LLUS BULGA

R/CUS E STREPTOCOCCUS THERMOPH/LUS<*) 
The assessment of growth compatibi l ity between strains of Lactobaci//us bu/garicus 

and Streptococcus thermophi/us 
José Francisco Pereira Martins(**) 
Rosa Helena Luchese(***) 

RESUMO 

Na seleção de cepas de Lactobaci//us bulgaricus e Streptococcus thermophi/us para a produção 
de iogurte, dentre outros parâmetros, é importante a determinação da compatibilidade de crescimento 
associativo. Neste trabalho procurou-se adaptar a técnica da sobre-camada semi-sólida para a 
detecção de antibiose entre cepas de Lactobaci//us bulgaricus e três cepas de Streptococcus thermo
phi/us utilizando-se como meios de cultura agar MRS, agar Lee e agar M 1 7. Observou-se que 
quatro cepas do lactobacilos mostraram-se, capazes de inibir o crescimento de duas cepas de 
estreptococos em níveis. A utilização desta técnica como parâmetro para a seleção tecnológica 
bem como suas limitações são discutidas. 

INTRODUÇÃO 

O processamento de iogurte tem apresentado 
constante sofisticação em'termos de equipamento e 
tecnologia. O controle estrito da qualidade em todas 
as etapas do processo de fabricação, a utilização de 
técnicas mais adequadas e pessoal de laboratório ca
pacitado ao manuseio de culturas lácticas tornou-se 
fator essencial. O preparo da cultura de iogurte consti-

, tui-se hoje numa especialização dentro da lactologia. 
O iogurte é. geralmente. produzido com a utilização 

de Streptococcus thermophi/us e Lactobaci//us bulga
ricus mantidos em crescimento associado ou como 
culturas que são desenvolvidas separadamente e ino
culadas em proporções definidas ao leite de processa
mento. A manipulação destas culturas requer especia
lização, técnica e conhecimento de vários fatores intrín
secos aos diferentes microrganismos, como as dife
rentes temperaturas ótimas de crescimento, a capaci
dade de crescimento associativo, as diferentes veloci
dades de crescimento e as condições necessárias para 
que se mantenha o balanço essencial entre os dois 
microrganismos. 

Na seleção de cepas de Lactobaci//us bulgaricus 
e Streptococcus thermophi/us para a produção do leite 
fermentado um dos parâmetros importantes é a deter
minação da compatibilidade de crescimento associado 
entre as bactérias. Deste modo pode-se evitar a utiliza
ção concomitante de cepas que apresentem associa
ção antagonistas, o que prejudicaria a qualidade do 
produto final (Rasic & Kurmann, 1 978; Robinson & 
Tamime, 1 981 ). 

O estabelecimento de uma técnica adequada à 
detecção "in vitro" de associações antagonistas entre 
os dois microrganismos da cultura de iogurte contri
buiria para a correta seleção de cepas do fermento. 
A principal dificuldade para o desenvolvimento de tal 
técnica reside no meio de cultura utilizado que deve 
permitir O crescimento adequado dos dois microrga-

nismos associados, bem como possuir características 
tamponantes que minimizem a possível inibição produ
zida pelo ácido láctico liberado da metabolização dos 
carboidratos e permita um máximo de extrapolação 
dos resultados para o processamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1 .  Culturas: foram utilizadas nos experimentos seis 
cepas de Lactobaci//us bulgaricus (Sendo três produ
toras de substâncias mucilaginosas) e três cepas de 
Streptococcus thermophi/us isolados de iogurtes co
merciais. Durante os experimentos. estas culturas fo
ram mantidas inoculadas em leite em pó desnatado 
reconstituído a 1 0% (p/v) sob refrigeração. 

Preparo das culturas para teste: para a realização 
dos experimentos, os lactobacilos foram cultivados em 
caldo MRS e os estreptococos em caldo M 1 7. A incu
bação foi feita a 37°C/24 horas. 

2. Teste de compatibilidade: as culturas-teste fo
ram inoculadas em superfície e profundidade de pontos 
pré-determinados de meio de cultura sólido contido 
em placas de Petri e pré-incubadas a 37°C/1 8 horas. 
em atmosfera de 4% CO2• Após este período. o meio 
foi recoberto com camada superficial de meio de cultu
ra semi-sólido, previamente inoculado com o microrga
nismo indicador (Davey & Pearce. 1 980). Os meios 
de cultura basal/superficial utilizados foram agar MRS/ 
agar M 1 7  e agar Lee. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Lactobaci//us e o Streptococcus thermophi/us ge
ralmente estimulam-se mutuamente durante o seu 
crescimento associativo. Observações encontradas na 
literatura sugerem que a ação de estímulos do Lactoba
ci//us bulgaricus sobre o Streptococcus thermophi/us 
se deve à liberação de certos aminoácidos como a 
glicina e a histidina da fração protéica do leite. O Strep-

n Trabalho apresentado no XII  Congresso Nacional de Laticfnios realizado no perfodo de 19 a 23 de julho de 1982. em Juiz 
de Fora - MG; no Instituto de Laticfnios Cândido Tostes. 

(") Pesquisador"do Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL; endereço atual: Universidade Federal de Santa Catarina; Departa
,mento de Tecnologia de Alimentos; 97100 - Santa Maria - Rio Grande do Sul. 

rOO) Pesquisador do Instituto de Tecnologia de Alimentos; Avenida Brasil, 2880 - Campinas - São Paulo. 
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TABELA 1 Resltad�s d<?s testes . d e  compatibilidade "in vitro" entre .cepas d e  Laetobaei/lus bu/garieus e Streptococcus 
. thermophilus pela técnica da camada superficial semi-sólida (agar de Lee/agar de Lee e agar MRS/agar m17) 

Streptococcus 

thennophi/us ITAL 57 
�eelLee MRS/M17 

Laetobaeil/us bu/garieus IT AL 72* + + 
Laetobaeil/us bulgarieus -IT AL 71 * + 
Laetobaeil/us bulgarieus IT AL 70* (+ ) 
Laelobaeil/us bu/garieus IT AL 56 (+ ) 
Laetobaeil/us bulgarieus IT AL 55 SC (+ ) 
Laetobacil/us bulgarieus IT AL 54 SC (+ ) 

(*) - Microrgaismos mucogênicos. 
SC - Não apresentaram crescimento em superfície. 
( +) - Levemente positivo. 
+ + - Fortemente positivos. 

tococeus thennophi/us estimula o Lactobaeil/us bulga
rieus pela produção de uma substância com caracte
rísticas semelhantes ao ácido fórmico. 

Porém, muito poucas são as referências sobre ati
vidades antagonistas entre os dois microrganismos. 
Sabe-se que muitas bactérias lácticas exibem um efei
to antagonista ao crescimento de vários microrganis
mos. Esta ação deve-se à liberação de produtos meta
bólicos resultantes da atividade bioquímica da bactéria. 
O ácido láctico produzido, possui efeito bacteriostático 
ou bactericida contra muitos microrganismos sensi
veis. Outros ácidos orgânicos como o acético e o pro
piônico, que também podem ser produzidos, podem 
resultar em inibição do crescimento de muitos micror
ganismos. 

Os lactobacilos têm sido associados a atividades 
antagonistas contra muitos microrganismos. Além do 
ácido láctico, muitas cepas de espécies de lactobacilos 
produzem grupamentos peróxidos (Bottazzi, 1975; Da
hiya & Speck, 1 968; Price & Lee, 1 970). Bottazzi (1975) 
faz referências à capacidade do Laetobaeil/us bu/ga
rieus e Laetobaeil/us laetis acumularem grupamentos 
peróxidos, mas, sugere que o Streptococcus thenno
phi/us é dotado de um duplo sistema enzimático capaz 
de degradá-lo. Algumas cepas de LaelObaeil/us bulga
rieus são capazes de produzir inibidor tipo bacteriocina 
(Reddy & Shahani, 1 971 ) .  

Moon & Reinbold (1976) demonstraram que o 
Streplococcus Ihennophi/us poderia causar inibição no 
crescimento do Laclobaeil/us bulgarieus. Este efeito 
ocorreria nas fases exponencial e estacionária dos es
treptococos em condições de limitação de nutrientes 
do meio já que o lactobacilo tem menor capacidade 
de competição. 

Os experimentos da aplicação da técnica da sobre-
camada semi-sólida, para a detecção de possiveis in
compatibilidades entre as capas lácticas encontradas 
em iogurtes comerciais, fornecerem os resultados ex
pressos na Tabela 1 .  

Observou-se que aquelas cepas de Laclobaeil/us 
bu/garieus, nos mucogênicos, apresentaram melhor 
crescimento em agar MRS, enquanto, que as outras 
cepas desenvolveram-se melhor em agar Lee. As três 
cepas de Laetobaeil/us bu/garieus mucogênicas mos-

Streptococcus Streptococcus 

thennophi/us ITAL 68 thennophi/us ITAL 122 
LeelLee MRS/m17 Lee/Lee MRS/M17 

+ +  
+ +  
+ +  

SC SC 
SC SC 

traram-se antagonistas em niveis variáveis de duas 
. das cepas de Streptococeus Ihermophilus testadas. 
Duas das cepas de lactobacilos não mucogênicos não 
cresceram em agar de Lee, mas foram levemente inibi
doras de uma das cepas de estreptococo sem agar 
MRS. A outra cepa de Laelobaeil/us bu/garieus não 
mucogênica produziu leve inibição desta mesma cepa 
de estreptococo em agar MRS como meio basal, mas 
com resultado negativo quando cultivada em agar de 
Lee. 

A diversidade dos resultados obtidos sugerem, a 
par das amplas possibilidades da técnica como meio 
de detecção de antagonismo entre cepas, a neces
sidade de se delinear meios de cultura mais eficientes 
para o crescimento associado com diferentes caracte
rísticas tamponantes, e que permitam ampla margem 
de segurança, reproducibilidade e extrapolação para 
as condições encontradas no processamento. 

SUMMARY 

The strains compatibility is an important parameter 
for the selection of yoghurt starters. A total of six strains 
of Laetobaeil/us bu/garieus and three strains of Strepto
coccus thennophi/us were assessed for compatibility 
using the soft-Iayer tecÍlnique. The culture media used 
were MRS agar, Lee's agar and M 1 7  agar. The positive 
results observed and the use of the technique for opera
tional selection of strains and its limitations are discus
sed. 
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A FABRICAÇÃO DO CHEESE: ADAPTAÇÃO DA TECNO .. 
LOGIA(*) 

,Cream cheese processing: adaptation of technology' 

Múcio Mansur Furtado(l'*) 
João Pedro de Magalhães Lourenço Neto(**) 
Fernando Almeida Carvalho(***) 

RESUMO 

Com base na potencialidade do mercado brasileiro para o "cream cheese", este trabalho apre
senta um estudo de adaptação de tecnologia, utilizando-se bomogeneizador de leite Gaulin e uma 
máquina Stephan para homogeneização final da massa (Stephan/Geiger modelo UMM5K-25) como 
instrumentação básica. O trabalho apresentado reúne os fundamentos tecnológicos que permitem 
a difusão da metodologia entre os empreendedores de laticinios brasileiros. 

INTRODUÇÃO 

" Cream cheese" tem sido fabricado nos Estados 
Unidos desde o inicio do século. Daglberg (1 927) publi
cou um trabalho histórico descrevendo a fabricação 
de um queijo creme do tipo similar ao neufchatel. Des
de então, "cream cheese" passou a ocupar um lugar 
de destaque na produção de queijos nos E.UA Em 
1 977 foram produzidas cerca de 80 mil toneladas de 
cream cheese e neufchatel naquele pais (Kosikowski. 
1 978). Os dois tipos de queijo são similares, sendo 
que o neufchatel apresenta menor teor de gordura, 
mais umidade e textura menos cremosa que o cream 
cheese. De acordo com a legislação americana, o 
"cream cheese" deve apresentar no minimo 33% de 
gordura e no máximo 55% de umidade, quando fabri
cado sem condimentos. . 

"Cream cheese" pode ser fabricado .através de dois 
diferentes métodos� O primeiro método, chamado a 
frio, consiste na homogeneização da coalhada desso
rada à temperatura ambiente. O segundo método, de
nominado a quente, consiste na pasteurização da coa
lhada adicionada de estabilizante e cloreto de sódio 
antes da homogeneização. Este segundo método exi
ge mais equipamentos e é preferencialmente empre
gado nos E.UA por conferir maior durabilidade ao 
produto (Wilster, 1 980). 

Este trabalho foi realizado com a intenção de adap
tar uma técnica para a fabricação do "cream cheese" 
no Brasil ,  pela utilização do método a frio, já qUr este 
exige menos equipamentos e é de mais fácil aplicação. 
Procurou-se também oferecer uma nova opção em 
termos de produtos lácteos à indústria, bem como pro
porcionar maior utilização de equipamentos como ho
mogeneizadores e máquinas de fusão tipo Stephan. 

Este trabalho terá posterior continuação com a 
adaptação da tecnologia para elaboração do "cream 
cheese" pelo método a quente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a execução dos experimentos, utilizou-se leite 
pasteurizado pelo sistema HTST e padronizado para 
1 2% de gordura. Optou-se pela utilização de leite com 
1 2% de gordura, conforme recomendado por Lunds
tedt (1 954), ao invés de se padronizar a massa com 

creme ao final da operação conforme comumente prati
cado no inicio do século (Kosikowski, 1 978). 

1 .0 A técnica utilizada baseou-se na experiência 
de diversos autores (Dahlberg, 1 927; Lundstedt, 1 954; 
Kosikowski, 1 978 e Wilster, 1 980); os pontos de prin
cipal interesse consistiram em: 

1 . 1 Dessoragem em telas e sacos à temperatura 
ambiente e não a baixas temperaturas; 

1 .2 Dessoragem natural por 24 horas sem utiliza-
ção de prensagem da coalhada; 

1 .3 Coagulação longa, de um dia para o outro; 
1 .4 Adição de sal à massa dessorada; 
1 .5 Utilização da máquina Stephan para homoge-

neização final da massa; 
1 .6 Diferentes tipos de estabilizadores aplicados; 
1 .7 Durabilidade do produto. 
O leite foi homogeneizado em um homogeneizador 

Gaulin, utilizando-se um só estágio (1�) e a massa 
foi homogeneizada em uma máquina Stephan/Geiger 
modelo UMM5K-25 com capacidade de 25 kg. O pro
duto foi embalado em copos de vidro e mantido a 1 0°C 

2.0 O produto foi analisado no Laboratório de Pes
quisas Fisico-Quimicas do CEPE/ILCT-EPAMIG, ten
do os seguintes parâmetros determinados: . 

2 .1  pH - diretamente na massa, utilizando-se um 
potenciómetro Radiometer equipado com dois eletro
dos (Copenhague, Dinamarca); 

2.2 Extrato Seco Total - determinado através da 
secagem da amostra a 1 03°C até obtenção de um 
peso constante; 

2.3 Gordura - através do método Gerber-Van Gulik; 
2.4 Cloreto de sódio - determinado de acordo com 

a norma 1 7A da FIL (1 982); 
2.5 Acidez - expressa como porcentagem de ácido 

lático, após neutralização de porção aliquota com hi
dróxido de sódio 0, 1 0  N (Atherton & Newlander, 1 981 ) .  

Os  resultados apresentados representam a média 
de 9 experimentos realizados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O periodo médio de fermentação do leite foi de 

1 8  horas, após adição de 2% de fermento lático meso
filico de atividade normal (Streptococcus lactis e Strep
tococcus cremoris). Não houve adição de coalho ao 
leite. A evolução da acidez até um pH médio de 4,5 
(em torno de 70°0 na massa) após 1 8  horas, permitiu 

(*) Trabalho de adaptação de tecnologia realizado no Instituto de Laticlnios Cândido Tostes - Rua Tenente Freitas, 1 1 6; CEP 
36045, Juiz de Fora - Minas Gerais. 

(**) Pesquisadores da EPAMIG/CEPE/ILCT. 
(***) Estagiário do Laboratório de Pesquisa Flsico-Qulmica da EPAMIG-CEPElILCT. 
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a obtenção de uma coalhada quebradiça e fina, com 
aparente alto indice de desmineralização. 

O processo de dessoragem foi realizado inicial
mente em panos de algodão dependurados à tempe
ratura ambiente. Entretanto, este processo nem sem
pre permitiu a dessoragem adequada, já que as por
ções centrais da coalhada se apresentavam significati
vamente mais úmidas. Com vistas a corrigir este pro
blema, optou-se por uma dessoragem inicial em panos 
de algodão estendidos sobre estrados de madeira 
equipados com uma fina tela de nailon. Désta maneira 
a massa apresentava maior superficie de contato com 
o pano e dessoraria mais intensamente nas primeiras 
horas, que são cruciais neste processo. Após um perio
do médio de 5 horas, a massa era transportada para 
os sacos que eram então dependurados até o dia se
guinte. Observa-se o escorrimento de soro limpido, 
esverdeado e cristalino. 

Lundstedt ( 1 954) descreve uma técnica em que 
1 ,0% de sal é adicionado à coalhada imediatamente 
antes da dessoragem. No presente trabalho obteve-se 
um resultado similar pela adição de 1 ,0% de ' NaCI 
à massa após a dessoragem e antes de sua homoge
neização final. 

Com a finalidade de reduzir a viscosidade do soro 
e facilitar assim a dessoragem nos panos, 25% de 
água foram adicionados à coalhada logo após a mes- . 
ma ter sido aquecida a 55°C. O processo de prensagem 
da massa nos panos após uma dessoragem inicial 
de 5-6 horas nos sacos, conforme recomendado por 
Kosokowski (1 978), foi eliminado em favor de se des
sorar a massa em porções menores e nos sacos de 
algodão. Neste caso, a massa era dividida em porções 
de até 6,0 kg, colocada nos panos que eram então 
dependurados até o dia seguinte. 

O método pode apresentar resultados irregulares, 
já que em alguns experimentos a coalhada resultou 
ligeiramente mais úmida e, em consequência, com o 
corpo menor firme que o esperado. De uma maneira 
geral a tecnologia adotada levou à obtenção de "cream 
cheese" com teor de umidade médio de 60%, quando 
o produto original americano apresenta em média 54% 
de umidade (Kosikowski, 1 978 e Tuckey, 1 967). Even
tualmente modificações no processo de dessoragem 
deverão ser introduzidos de maneira a permitir a obten
ção de um produto mais seco. 

Com relação ao uso de estabilizadores, melhores 
resultados podem ser obtidos com a adição de 0, 1 %  
(sobre o peso d a  massa) d e  goma guar (Hercules) 
do que utilizando-se 0,5% do C MC (carboximetilce
lulose). Aumentando-se a porcentagem de goma guar 
observa-se uma sensivel melhoria no corpo do produ-
to, mas corre-se o risco de provocar a formação de 
sabor estranho (amido), o que se verificou quando 
0,5% de goma guar foi empregado. O estabilizador 
evità que o produto dessore durante a estocagem e 
confere textura mais fina e suave ao "cream cheese". 
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A máquina Sthephan apresentou excelentes re
sultados no processo de homogeneização da massa, 
conferindo ao "cream cheese" sua característica textura 
finíssima. Recomenda-se homogeneizar em alta velo
cidade por 1 minuto, no máximo, já que a alta rotação 
das lâminas da Stephan tende a incorporar ar ao produ
to, alterando seu corpo posteriormente. 

Observou-se que a consistência do produto e suas 
caracteristicas melhoram sensivelmente após o mes
mo ter sido embalado e resfriado a 8-1 O°C por 24 horas 
pelo menos. 

O rendimento da fabricação é de aproximadamente 
30 kg de "cream cheese" para cada 1 00 litros de leite 
a 1 2% de gordura empregados. E: provável que redu
zindo-se o teor de umidade do "cream cheese" para 
55% este rendimento diminua na mesma proporção. 

A durabilidade média observada foi de 20 dias, 
quando o produto era mantido a 5°C. Não houve altera
ção de sabor ou consistência e o pH manteve-se esta
bilizado em torno de 4,5. Entretanto, em períodos mais 
prolongados observou-se a formação de sabor estra
nho, especialmente sabor típico de desenvolvimento 
de leveduras e mofos. Este problema pode surgir, pre
cocemente, quando não são observados certos cuida
dos higiênicos na elaboração e ocorrem contamina
ções especialmente no processo de dessoragem em 
sacos. 

No Quadro 1 é apresentada a composição final 
média do "cream cheese" produzido por esta técnica, 

O produto obtido apresentou características de sa
bor e aroma bastante similares ao original americano 
tomado em comparação. Obteve-se a mesma textura 
finissima e o sabor ligeiramente ácido-creme caracte
rístico deste produto. Entretanto, não foi possivel obter 
com a tecnologia aqui apresentada, um produto com 
a mesma consistência do original americano, se bem 
que perfeitamente aceitável e comercializável. Apre
sentando-se aqui a tecnologia básica permitindo a ob
tenção de "cream cheese" de qualidade satisfatória, 
discute-se a seguir alguns pontos que, segundo alguns 
autores (Lundstedt, 1 954; Dahlberg, 1 927 e Kosikows
ki, 1 978), são importantes no processo e influenciam 
no teor final de umidade e, consequentemente, na con
sistência do produto: 

1 .0 Uma opção para se obter o produto mais firme 
é a prensagem durante a noite, logo após a massa 
ter escorrido em sacos por um periodo de 6 a 8 horas. 
Neste caso os sacos podem ser amontoados em u� 
tanque ou recipiente que permita serem prensados 
com uma pressão equivalente a 60 kg para cada 100 
litros de leite trabalhado; 

2.0 Alguns fatores podem dificultar a dessoragem 
tais como: . 

2. 1 temperatura de pasteurização muito elevada; 
neste caso é recomendável, quando se trabalhar com 
leite pasteurizado, não submetê-lo novamente ao 

QUADRO 1 Composição final média do cream cheese(a) 

Constituintes 

Extrato seco total 
Umidade 
Gordura 
Gordura no extrato seco 
Sal (Cloreto de sódio) 
Ácido lático 
pH 

(a) Média de 9 experimentos 
(b) De acordo com Kosikowski ( 1 978). 

Experimental 

40% 
60% 
28% 
70% 
1 ,0% 
0,8% 
4,5 

U.S.A.(b) 

46% 
54% 
33,5% 
73% 
0,75% 
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aquecimento de 72°C/30 m inutos, recomendado na 
técnica; 

2.2 pressão de homogeneização muito elevada: 
alterações na estrutura da caseína facilitam a retenção 
de água; 

2.3 excesso de acidez provocado por períodos mui
to prolongados de fermentação; 

2.4 aquecimento insuficiente da coalhada (menor 
que 55°C) prejudica a exudação do soro. . 

3.0 Aumentando-se o teor de gordura do leite 
(usualmente 1 2%) a ser fermentado, leva-se a obten
ção de "cream cheese" com menor teor de umidade. 
Isto se deve à alteraçao na relação gordura/caserna 
que passa a ser maior no queijo com maior teor de 
gordura, pode-se por exemplo, iniciar a fabricação com 
leite padronizado para 1 8% de gordura, visando obter 
'TCream .cheese" com �1% de umidade e 40% de gordu
ra. Em queijos mais gordos é também menor o risco 
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de exud.!'!.ç�9 d e  soro durante o armazenamento do 
"cream cheese" a frio. Neste caso a ação conjunta do 
estabilizador frente a uma maior relação gordura/u
midade facilita a retenção da água no produto. Deve 
ser levado em consideração, obviamente, a modifi
cação no custo final do produto provocada por utiliza
ção de maior ou menor quantidade de gordura. Deve: 
se esperar também que uma coalhada com maior teor 
de gordura requeira mais tempo para dessorar-se ade
quadamente; 

4.0 Pode-se aumentar a quantidade de estabili
zador (goma guar ou Locust bean gum) até 0,350/0, 
para se tornar o produto mais consistente; 

5.0 Importância deve ser dada ao tipo de pano 
utilizado para a dessoragem da coalhada. De prefe
rência deve-se utilizar panos de algodão (morim) de 
malha não muito fina que permitem boa drenagem 
do soro. 

FIGURA 1 Fluxograma de fabricação do "cream cheese". 

Padronização da gordura (1 2%) 

Pasteurização (72°C/30') 

Resfriamento (48°C) 

Homogeneização (1 .800 Ib/in2) 

Resfriamento (25°C) 

Fermentação (1 6-1 8 horas) 

Quebra da coalhada 

Lavagem (25% água) 

Dessoragem (panos) 

Adição de sal + Ingredientes 

Homogeneização (Stephan) 

Embalagem 
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CONCLUSÃO 

Acredita-se que há um mercado para este tipo de 
queijo no Brasil. Nos E .UA tem ampla utilização culi
nária na preparação de pratos (bolos) à base de queijo, 
condimentos e saladas, além do uso em sanduiches. 
Pode-se adotar o nome original "cream cheese", mas 
de preferência poderia ser submetido ao Ministério da. 
Agricultura uma denominação mais apropriada como 
'queijo creme . 

Apresenta-se a seguir a técnica básica para fabri
cação do cream cheese, confonne resultados deste 
trabalho, seguida do fluxograma de processamento 
deste.queijo. 

1 Usar leite integral ou desnatado, fresco, pasteu
rizado ou não. 

2 Determinar o teor de gordura e padronizar com 
creme pasteurizado para 1 2%. 

3 Aquecer a 72"C e manter esta temperatura por 
30 minutos, em se tratando de leite cru. 

4 Resfriar a 48°C. 
5 Homogeneizar a 1 .800 Ib/pol2 a 48°C usando 

só o 1? estágio do homogeneizador. 
6 Resfriar para 25°C. 
7 Adicionar 2,0% de fermento lático mesofllico 

(Streptococcus lactis e Streptococcus cremoris). 
8 Cobrir o tanque e deixar fermentar Por 1 6-1 8 

horas, em repouso. 
9 No dia seguinte, verificar a acidez titulável (sendo 

a ideal 70-800D) e o pH entre 4,40-4,60. 
1 0  Quebrar a coalhada e com agitação contrnua, 

porém lenta, iniciar um aquecimento indireto até 55°C. 
1 1  Atingida esta temperatura adicionar então 25% 

de água à temperatura ambiente, de preferência pas
teurizada. 

1 2  Sob agitação lenta e contínua, resfriar a coalha
da para 25-30°C. 

1 3  Sobre estrados de madeira, equipados com te
Ias finas de nailon, estender um pano de algodão de 
comprimento adequado e sobre o pano colocar a mas
sa para, assim espalhada, acelerar a dessoragem. 

14 Após 5-6 horas dividir a massa em porções 
de peso não superior a 6,0 kg e coletá-Ias no mesmo 
tipo de pano de algodão e, formando um saco, depen
durar até o dia seguinte (1 6-1 8 horas) à temperatura 
ambiente para completar a dessoragem (a prensagem 
é opcional). 

1 5  No d.ia seguinte retirar a massa dos panos e 
pesá-Ia. 1 00 litros de leite padronizado a 1 2% de gordu
ra deverão dar 29 a 33 kg de massa dessorada. 

Pág. 1 9  

1 6  Colocar a massa e m  uma máquina Stephan 
(do tipo usado para requeijão cremoso) e adicionar 
os seguintes ingredientes: 

'1 6. 1 Cloreto de sódio (NaCI) = 1 ,0% sobre o peso 
da massa. 

1 6.2 Estabilizador = 0,1 %  sobre o peso da massa 
(recomenda-se o uso de guar gum). 

17 Ligar a máquina na velocidade mais alta e deixar 
homogeneizar a massa durante 1 minuto aproxima
damente. 

1 8  Proceder a embalagem do cream cheese em 
copos de vidro ou em outra embalagem apropriada. 

1 9  A consistência ideal do produto (finrssima, uno' 
tuosa, porém ligeiramente firme) só será obtida no 
dia seguinte, após o mesmo ter sido refrigerado a 5-8°C 
por 24 horas no mínimo. 

20 A durabilidade do produto é de 1 0  dias, quando 
mantido a 5°C. 

SUMMARY 

Based on the potentials of the Brazilian market for 
cream cheeses, the work presents an adaptation study 
for making cream cheese using Gaulin homogenizOO 
milk and a Stephan/geiger. The work summarizes the 
fundamental of the technology for the purpose of pro
cessing knowlOOge diffusion. 
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ATIVIDADE COAGULANTE DE LEITE EM EXTRATOS DE 
ABÓBORAS E MORANGAS BRASILEIRAS<*) 

Milk cloting activity in brazi l ian pumpkin extracts. 

Lucy Goes de Melo Araujo(**) 
Edson Clemente dos Santos(***) 
Marcos Golgher(****) 

RESUMO 

Pesquisou-se a atividade coagulante de leite (ACL) em extratos enzimáticos de doze varieda
des de abóboras e morangas brasileiras. Todos os extratos analisados apresentaram valores muito 
baixos de ACL, não se tendo encontrado uma espécie com enzima suficiente para exploração 
econômica. 

INTRODUÇÃO 

As primeiras informações existentes na literatura 
sobre a utilização de vegetais na coagulação de 'Ieite 
são atribuídas a Varro (36 a.C.) e Columella (50 d.C.) .  
A presença de enzimas coagulantes nas plantas supe
riores é bem difundida, particularmente nas regiões 
tropicais (Veringa, 1 961 ) ocorrendo em quase todas 
as partes da planta (Sârdinas, 1 969) e já tendo sido 
pesquisada em mais de vinte gêneros. O seu uso cons
titui prática de grande valor para alguns povos, que 
por razões religiosas, morais ou dietéticas, não se per
mitem o emprego de produtos de carc.aça animal na 
alimentação (Atais, 1 971 ; Phelan, 1 977). De maneira 
geral, as proteases vegetais possuem alta atividade 
proteolitica, causando problemas na fabricação de 
queijo, como digestão do coágulo, baixo rendimento, 
sabor amargo e defeitos de textura (Ernstrom & Wong, 
1 974; Gorreta, 1 980). 

Entretanto, trabalhos feitos inicialmente em Israel 
e na India obtiveram um preparado enzimático a partir 

de abóboras, com propriedade coagLilante de leite e 
características adequadas à fabricação de queijo (Ber
kowitz - Hundert & Leibowitz� 1 963; Berkowitz - Hundert 
et alii, 1 964; Ramamurti & Johar; 1 964). Pesquisas 
subsequentes evidenciaram a baixa atividade proteo
litica dessa enzima, diferenciando-a das proteases ve
getais já testadas em queijaria (Berkowitz O Hundert 
et alii, 1 965; Berkowitz - Hundert, 1 966; lIany-Feigen
baum et alii, 1 966). O produto enzimático obtido apre
sentou atividade coagulante de leite muito baixa. Con
tudo, sua purificação proporcionou um pó com poder 
coagulante muito superior (Berkowitz - Hundert & Lei
bowitz, 1 963; Berkowitz - Hundert et alii, 1964). Traba
lhos posteriores feitos no Canadá reafirmaram o uso 
potencial desse coagulante na fabri08ção de queijo, 
inclusive com vantagem tecnológica (Eskin & Land
man, 1 975; Gupta & Eskin, 1 977). 

Além dos trabalhos realizados com abóbora, coa
gulantes têm sido pesquisados em muitas outras plan
tas. Das enzimas vegetais, a protease mais estudada 
na coagulação de leite é a ficina, predominante na 
espécie Fieus eariea (Chodat & Rouge, 1 906;  Gerber, 
1 907 ; Krishnamurti & Subrahmanyan, 1 948, 1 949: 
Whitaker, 1 959; Krishnaswamy et alii, 1 961 ; Zucker-

man - Stark & Leibowitz, 1 961 , 1 963; lIany - Feigen
baum & Netzer, 1969; Liener & Friendenson; 1970; 
EI - Shibiny et alii, 1 973; Canada, 1 974). A partir da 
década de setenta os estudos enfocaram principal
mente três plantas: withania eoagu/ans (Singh et alii , 
1 973; Green, 1 977; Angelo et alii, 1 986); Ca/otropis 
proeera (Khan et a/H, 1981; (Khan et a/ií, 1981; Aworh 
& Egoun/ety, 1985; Aword & Nakaí, 1986; Aworh et 
a/ií, 1987); Wrightiana eatysina (Hosono et alii, 1983; 
Hosono et alii, 1984; Otani et alH, 1 984; Otani et ali i ,  
1 985; Hosono, 1 987). 

Considerando as evidências de que a protease de 
abóbora possui características altamente desejáveis 
na fabricação de queijo, a prodigalidade das regiões 
brasileiras como abundante celeiro de cucurbiáceas 
e a preocupação de diminuir os custos da produção 
de queijo, através de coagulantes menos onerosos 
e de melhor qualidade, executou-se este trabalho com 
o objetivo de avaliar quantitativamente a presença da 
enzima coagulante de leite. em algumas espécies brasi
leiras e, se possível, eleger aquela capaz de ser, opor
tunamente, submetida à exploração comercial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas frutos do gênero Cueurbita per
tencentes às espécies Cuburbita maxima Dusch, Cu
eurbita mosehata Dusch, Cueurbita pepo L. e duas 
espécies híbridas, listadas em doze variedades, ocor
reu à medida em que estas eram analisadas; os frutos 
apresentavam-se em idade própria para comerciali
zação. A identificação das espécies foi feita pelo exa
me dos frutos, com base em descríções da literatura 
consultada e orientação de uma especialista do Insti
tuto de Ciências Biológicas/Universidade Federal de 
Minas Gerais. As diversas variedades foram caracte
rizadas através de nomes vulgares, conforme são co
nhecidas. 

Os extratos enzimáticos de abóbora foram obtidos 
conforme Araújo (1 985) pesando-se 1 00g do endo
carpo ou conjunto endocarpo-semente; adiciona-se 
igual peso de água destilada e passa-se em liquidifi
cador durante cerca de 50 segundos. Em seguida filtra
se em gaze dobrada duas vezes. O extrato assim obti
do foi usado diretamente para medida de pH, de pro-

(') Trabalho realizado em Belo Horizonte. com a participação LANARV-MG e UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais. 
(") Farmacêutico bioquímica do LANARV-MG, Ministério da Agricultura. 

(" ') Professor titular do Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animais, Escola de Veterinária da UFMG. 
( • • • •  ) Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Química. Escola de Engenharia da UFMG. 
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teína bruta pelo método Kjeldhal (Harris, 1 970), cálculo 
da atividade específica de acordo com Mahler & Cor
des (1 971 ) aplicando-se a fórmula: 

Atividade específica 
valor x da ALC do extrato enzimático 

% d� proteínas do extrato seco enzimático 

e determinação da Atividade Coagulante de Leite 
(ACL) empregando-se método adaptado da técnica de 
laboratório descrita por Pereira ( 1 973). 

1 .0 Preparo do substrato. 

Suspendem-se 1 0g de leite em pó desnatado em 
1 00 ml de solução de cloreto de cálcio 0,01 M padroni
zada, previamente aquecida em banho de água a 35°C. 
Agita-se manualmente por 3-5 minutos, sem fazer es
puma, para suspensão completa do leite. Deixa-se em 
equilibrio a 35°C por 1 hora, com agitação periódica 
(Pereira, 1 973). Decorrido esse tempo, adicionam-se 
1 00 ml de solução tampão acetato pH 5,0, recente
mente preparada de acordo com Gomori (1 955), obten
do-se então um pH final de 5,5. Após mais uma hora 
de incubação a 35°C, acompanhada de agitação perió
dica, distribuem-se 1 0ml  desse substrato em tubos 
de ensaio, previamente aquecidos no banho de água. 
Faz-se uso desse substrato até três horas, após o 
seu preparo (Pereira, 1 973). 

O teste de floculação do leite foi realizado toman
do-se dois ml de extrato enzimático de abóbora, para
lelamente a um teste em branco. Para efeito de compa
ração foi feita medida da ACL de coalho comercial 
utilizando-se um ml de solução do mesmo. 

A ACL foi expressa através da relação ACL = 

I :x, sendo x o número de partes de leite que podem 
ser coaguladas por uma parte de côalho ou coagulante, 
à temperatura de 35°C no período de 40 minutos. O 
seu cálculo foi realizado segundo Lyons & O'Shea 
(1 950) através da fórmula: 

x = '  

S x 40 
E x T 

onde 

S = quantidade de substrato utilizada (em !'fII); 
40 = tempo convencionado para ocorrência de coa

gulação (em minutos); 
E = quantidade de extrato enzimático de abóbora 

(em ml) ou de coalho comercial em pó (g), utili
zada; 

T tempo gasto para início da floculação (em minu
tos). 

A determinação da umidade do endocarpo e con
junto endocarpo-semente seguiu orientação de Chi
tarra et alii (1 979), 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos frutos visou a apuração ' do rendi
mento das partes que são fontes de extração da enzi
ma. Conforme Tabela 1 ,  os dados apresentaram ampla 
variação do peso total (406-9050g) e da porcentagem 
de endocarpo ou endocarpo-semente (2-35%), a mé
dia de umidade dessas camadas foi de 91 ,39 ± 3 , 16g 

, %. 
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1 .0 Tabela 1 .  

o estudo dos parâmetros relacionados ao extrato 
enzimático (Tabela 1 )  mostrou valores de pH dos extra
tos enzimáticos frescos na média 6,63 ± 0,39. Foram 
detectados niveis muito baixos de ACL entre os extra
tos de endocarpo-semente (1 : 1 2  - 1 : 14) e entre os 
extratos de endocarpo (ACL S; 1 : 1 0) .  Estes resultados 
estão de acordo com Ramamurti & Johar (1 964) que, 
trabalharam com extrato de endocarpo-semente da 
espécie Benincasa cerífera obtendo ACL equivalente 
a 1 :36. A determinação da proteina bruta revelou um 
teor protéico baixo (0,25 - 0,88%) entre os dois tipos 
de extratos. Os valores de atividade especifica foram 
igualmente pequenas (25-98). Foram feitos cálculos 
de correlação entre os parâmetros analisados e não 
se encontraram valores significativos de correlação. 

Com a finalidade de confirmar a inexistência de 
enzima coagulante de leite em quantidade economi
camente viável no fruto como um todo, procedeu-se 
ao exame de extratos enzimáticos obtidos das várias 
partes do fruto. Foram utilizadas quatro variedades 
de frutos fenotipicamente diferentes e com caracte
rísticas evidentes na análise anterior (Tabela 2). A mé
dia dos resultados indicou que a maioria dos extratos 
enzimáticos possui ACL inferior a 1 :1 0. Apenas os 
extratos de semente de abóbora jerimum e abobrinha 
moganga apresentaram valores superiores aos da Ta
bela 1 ACL = 1 :67 e ACL = 1 :38, respectivamente). 
Entretanto, esses valores não evidenciam maior apti
dão das sementes no armazenamento da enzima, já 
que esses valores são muito baixos e o extrato de 
semente de moranga comum da casca alaranjada nem 
chegou ao limite de detecção. 

2.0 Tabela 2 

Os valores de pH apresentaram média de 6,73 
± 0 , 17, superior aos valores citados na literatura: Ber
kowitz-Hundert & Leibowitz (1 963) encontraram pH na 
faixa 5,8 - 6 , 1  em extratos enzimáticos de mesocarpo 
de Qucurbita pepo L.; Ramamurti & Johar ( 1 964), em 
experimentos com Benincasa cerlfera obtiveram pH 
5,7 em extratos de endocarpo-semente e de meso
carpo. Estas diferenças se originam provavelmente de 
dissemelhanças entre as espécies e variedades do 
fruto, solo e clima do local de plantação e maturidade 
do fruto em diferentes estágios de desenvolvimento 
fisiológico (Chitarra et alH, 1 979). 

Os resultados da ACL como um todo, estão de 
acordo com a literatura, que também apresenta baixa 
atividade especifica. O maior valor da ACL encontrado 
em extrato de mesocarpo foi conseguido por Rama
murti & Johar (1 964), sendo equivalente a 1 :220. Em 
extratos de conjunto endocarpo-semente estes auto
res obtiveram A.C.L. equivalente a 1 :37. A atividade 
especifica de maior expressão foi 1 32, detectada por 
Gupta & Eskin ( 1 977) em extratos de mesocarpo de 
Benincasa cerífera. 

Apesar das evidências do baixo potencial de enzi
ma coagulante de leite nos frutos pesquisados, proce
deu-se à análise de um coalho comercial em pó, para 
comprovação dos fatos. Encontrou-se então valor de 
ACL = 1 :260.000, nas mesmas condições experimen
tais. 

CONCLUSÃO 

Os extratos enzimáticos das doze variedades de 
abóbora e moranga analisados apresentaram baixa 
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atividade coagulante de leite. Desta forma, tanto os 
resultados desta pesquisa, como as citações da litera
tura, mostram que ainda não se encontrou, entre os 
frutos já analisados, uma espécie de abóbora ou mo
ranga com quantidade de enzima suficiente para ser 
explorada economicamente. 
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SUMMARY 
The milk clotting activity (MCA) was researched 

.in enzymatic extracts from twelve varieties of brazilian 
pumpkins. Ali the analysed extracts have shown a low 
levei of MCA and none of the tested species has shown 
sufficient enzyme for economic exploration. 

TABELA 1 Caracterização dos frutos e dos extratos enzimáticos obtidos a partir do endocarpo (e) ou conjunto endocarpo-semente 
(es)'. 

Fruto Endocarpo 
Variedade total (peso g.) % V %  

abóbora jerimum (e) 9050 02 88,76 
abóbora jacaré (e) 1 750 06 89,03 
moranga comum3 (e) 2394 05 94,53 
moranga comum4 (e) 2937 05 90,79 
moranga comum5 (e) 1 750 03 84,26 
moranga japonesa (e) 1 645 05 89,65 
abóbora de porco (es) 0683 30 92,57 
abobrinha moganga (es) 0767 32 89,45 
abobrinha italiana (es) 0435 28 94,55 
abobrinha menina (es) 0406 1 6  93,29 
abobrinha clarita (es) 0587 32 94,89 
abobrinha marimba (es) 0538 35 94,92 

pH 

7,25 
6,06 
6,38 
6,44 
6,78 
6,73 
6,68 
6,75 
6,58 
6,57 
6.65 
5,65 

Extrato enzimático 

ACLt2' PBt6' 

� 1 : 1 0  0,88 
� 1 : 1 0  0,52 
� 1 : 1 0  0,28 
� 1 :1 0  0,35 
� 1 : 1 0  0,61 
� 1 : 1 0  0,58 

1 :34 0,49 
1 :32 0,50 
1 : 1 4  0,41 
1 :23 0,49 
1 : 1 2  0,46 
1 :24 0,25 

AE'7, 

70 
63 
34 
46 
25 
98 

1 Resultados correspondentes à média de seis amostras em duplicata. 
2 - ACL: atividade coagulante de leite. 
3 - Casca alaranjada. 
4 - Casca verde. 
5 Casca cinz'a. 
6 - Proteína bruta % (p/p). 
7 Atividade especifica. 

TABELA 2 Caracterização dos extratos enzimáticos obtidos a partir das diferentes partes do fruto' 

Parte do 
Variedade fruto pH 

ectocarpo 6,6 
Abóbora mesocarpo 6,9 
jerimum endocarpo 7,2 

semente 6,7 

ectocarpo 6,9 
Abobrinha mesocarpo 6,7 
moganga endocarpo 6,9 

semente 6,7 

ectocarpo 6,7 
Moranga mesocarpo 6,7 
comum3 endocarpo 6,5 

semente 6,6 

ectocarpo 6,6 
Abobrinha mesocarpo 6,6 
italiana endocarpo 

semente 6,7 

1 .  Resultados correspondentes à média de 6 amostras em duplicata. 
2. ACL - atividade coagulante de leite. 
3. Casca alaranjada. 
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BOLSA DE MÁQU INAS E EQU IPAMENTOS 
- USADOS -

_ OFERTA - (VENDE-SE COM URG�NC IA ) 

CODIGO 

2 1 8 8 D E  - 1 Maturador " Inoxi1 " .  
... 4 Condensadores tubu lares para amonea . 

externamente ,  para u so fabricação 
_ 1 Tacho 1nox internamente e galvanizado 2 1 8 9  D E  

2 1 9 0  D E  
de doce capac . 2 0 0  l t s . ( sem suport e ) . 

t ) 
2 1 9 1  D E  ... 1 Tacho ' inox para fabricação de doce , �sem supor e

c�m suporte e reduto r ,  
... 1 Tacho inox " Biasinox " ,  para fabricaçao de doce , 

2 1 9 2  D E  
capac . 200 l t s . " 

2 1 9 3  O E  _ 1 Painel gr�ficO " Taylor" para pasteur1zaçao . 
com proteç�o externa . 

... 1 Tanque p l�stico "Alpina " , capac . 1 . 000 l t s. , 
2 1 9 4  D E  

... 1 Compressor "Madef " d e  2 c i li ndro s . 
2 1 9 5  D E  

... 1 5 5  Kgs . Base Hercu l es 7 0 1  A G  - espassante .  
capac . 1 0 . 000 lts .  - ano de  

_ 1 Tanque isotérmico "Biasinox " ,  horizontal 2 1 9 6  D E  
2 1 9 9  D E  

fabricação : s et . /86 . b '  � o orde�hadeira m ecânica • 
2 2 0 0  O E  ... 1 Conj . comp l eto "Alfa Lava l � �� �om

2�Q�a��e�vasar _ 2300 copo s/h • •  dosa , 
... 1 M�quina " Calmaq" - tipo co c n o 

2 2 0 1  O E  
envasa t ampa , sela automaticamente .  

2 2 0 2  
2 2 0 3  
2 2 0 4  
2 2 0 5 
2 2 0 6 
2 2 0 7 
2 2 0 8  
2 2 0 9  
2 2 1 0  
2 2 1 1  
2 2 1 2  
2 2 1 3  
2 2 1 4  
2 2 1 5  
2 2 1 6  
2 2 1 7 
2 2 1 8  
2 2 1 9. 
2 2 2 0  
2 2 2 1  

, 
" lf L I "  - 40 p lacas de aço inox . t 

D E  ... 1 Past euri zador A a ava 200 litros/h com mo 0 1' .  
W t� � li a "  Tipo M M  2004 capac . I 

O E  - 1 Desnatad ei ra " as , a ,  
I Ti MC 7 S4 NTR acop lada com 

D E  _ 1 Desnat adeira "Westf á l i a "  I separator AG ,
. 

'
7

P
4

o 
. pac 4 ÔOO litros/h . 

D 11. 11 n 9 · 88 ano ' - ca • • t 
O E  - 1 D esnatad eira " Ti.tan anrnar , I 

4 000 l itros/h . I sem mo ar .  

... 1 Desnat ad e1ra "Titan Danmark " ,  CRK SBS ,  caP
d

ac
d

• 
2 0' O kgs motor embutida . 

O E  t i aço inox capaci a e • I ' t i  
D E  .. 1 Bat ed eira d e  m a n  e ga em 

. � mod MG 4 1 2  VA n 9 1 ,  semi-automa co . 

D E  ... 1 Grampeador para que�j o em aço ,,1�� I 

R me� " n 9  3 ano 7 4 ,  sem u s o . 
O E  ... 2 Semi-eixo de caminha0 , novo , A a �  o 

d ' RÍ - 4 0/S0 capac . 2 . 000 
DE _ 1 R e sf r1ador para leite , Icrep ,  trif�s�co ,�o

l ' f lange d e' ferro de 3/8 " . 
D ê ... 1 T ac ho de cobre redondo , fu ndo abaU l

a
d

o c
/ 1 f l ange de ferro de 3/4 " . 

à E  ... 1 Tacho de cobre redondo , fundo abau a o c 
de cobre - capac . 1 . 5 00 

DE ... 1 Tacho de Dobre redondo , fundo abau lad�
, 

d
to�� cobre _ capac .  6 . 000 litros .  

D E  - 1 Tacho d e  cobre redondo , fundo p l ano '
l �o� kgs c/plataforma p/ pesagem . 

D E  - 1 Balança " F 1 1 1zo 1 a "  n9 34092 , capa c .  
500 11. 

• �/p lataforma p/ pesegem .  

D E  - 1 Bal a nça "Fi l 1zo�a "  n 9  334:� i  c���� · s�rle . �:��9S ,  ca�ac . 2 , 5 kgs . 
DE - 1 B a l ança " T o l edo Sca la mo e o 

c/ lataforma p/ pesagem . 
D E  .,. 1 Balança " cortEla l : > capac . 50 kgs . , 

n9 �S83 , mod . 4088 , c/ pla.taforma 
DE - 1 Ba lança " CortEla 1 , capac . 60 kgs . , 

9 6 5 6 9  mod 408'8 c/ p lataforma 
OE 1 Balança " Cort bal " ,  capac . 60 kgs .

.. 
n 

9 6 5 7 0  m�d .  40� n ,  c/p lataforma 
O E  - 1  Balança " Cortba 1 " ,  capac . 1300 kgs . , n  , 

_ (COMPRA-SE COM URGtNCIA l  
- PROCURA 

CODIGO 
1 0 5 0  P E  
1 0 5 1  P E  
1 0 5 2 P E  
1 0 5 3  P E  
1 0 5 4 P E  
1 0 5 5  P E  
1 0 5 6  P E  
1 0 5 7  p E  

1 0 5 8 P E  
1 0 5 9  P E  
1 0 6 0  p E  

- 1 Máqu ina Cryovac . 
de 1/2 1 e 2 kgs . 

_ Cxs .  para tra nsport e  de queijO 
_ ca�ac . 2 . 000 litros . 

_ 1 Tanqu e para esto�agem de l eite 

_ 1 Posto A l emão - resfriamento . 

_ 1 Vaca mecânica . 
_ 1 Homogen1zado r .  
_ 1 Concentrador d e  l eite . 

Tanque para estocagem capacidade 

_ 1 Batadeira - capacidade 300 kgs . creme ,  

1 5  000 litro s . 
• i 3 000 l itros/dia . 

� 1 Desnatada r� com • 
d SOO/600 1 t s .  até 1 . 000 l itro s .  

_ 1 Tanque 1sot ermico • capacida e 
O lit desnate tot al . 

_ 1 Desnatad e ira - capacidade 10 . 00 roS -

* * * * '* * * * * * * * * * * * * 
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SíNTE�E DE "NICCOLO MACHJAVELLI", O PENSAMENTO 
POLITICO E A CONCEITUAÇAO CONTEMPORÂNEA DE 

PODER E AUTORIDADE(*) 

Synthesis of "Niccolà Mach i avel l i  " , the political thought and a contemporary notiori 
of power and authority. 

Otacrtio Lopes Vargas(**) 

RESUMO 

o a�igo oferece uma síntese. sobre o pensamento de Machiavelli; demonstra sua importância 
na formaçao do pensame�to pOUtlCO contempor�neo. O maquiavelismo é analisado ' em função 
de algumas c?rrentes "eórlca�. de poder e_ autOridade. A tese de Maquiavel é apresentada em 
sete pontos: (I) amoralldade; (11) manutençao da segurança do estado; (iii) valorização da ordem 
e do estado perante o indivíduo; (iv) idealização de novos governos; (v) oposição à ética moral 
tradicional; (vi) decadência da "viris" e ascensão da "virtus" ; (vii) o mau como atributo indissociável 
do homem. 

INTRODUÇÃO 
"Niccoló Machiavelli" viveu um período represen

tado pela fase mais importante da Renascença italia
na. Durante a sua vida e após a sua morte (1 469 

a 1 527) o seu pensamento polltico teve tão grande 
impacto histórico que o seu nome entrou para a lingua
gem como a expressão vulgar do oportunístico ou do 
cínico. O maquiavelismo, em sua forma original, carac
terizou-se pelo princípio amoralista de que os fins justi
ficam os meios. constituindo portanto, uma teoria poU
tica desprovida dos limites da ética social e frontal
mente oposta à teoria política da solidariedade social 
do cultivo da boa fé. A ausência dos limites da ética 
social conduz ao "poder" caótico, onde passa a existir 
o absoluto comando da desordem.  

O significado amplo de poder e autoridade abrange 
a dominação do meio ambiente, por motivos vários. 
seja pela força ou pelo conhecimento. Poder e autori
dade, em geral, relacionam-se com um certo número 
finito de indivíduos frente ao universo que os cerca. 
A expansão deste domrnio depende da capacidade 
de organização social destes indivrduos, representan
do portato. uma luta contínua na conquista da ordem 
através da eliminação do caos. Assim. as palavras 
poder e autoridade apresentam significados distintos; 
poderíamos definir autoridade como uma atividade 
bem sucedida no ato de domar o universo, cujas conse
quências emanantes resultam na centralização de uma 
certa forma de poder reconhecido por um grupo de 
indivrduos. 

1 .0 Maquiavel e sua importância para o pensa
mento político. 

Uma análise, ou mesmo um julgamento da impor
tância do pensamento poIltico de Maquiaval. deve, ne
cessariamente, considerar o período renascentista e 
os seus efeitos sobre a formação de sua persona
lidade. 

Maquiavel, escritor e estadista de Florença, foi um 
grande amante dos livros e passou sua juventude sob 
a liderança de Lourenço Medici, sucessor de seu pai 
Pedro Medici. Em 1 492, falecendo Lourenço Medici, 

Maquiavel com apenas 23 anos, passou a experimen
tar um período caótico. A Itália tornava-se o centro 
das interferências polrticas e das agressões interna
cionais de origem várias, entretanto Florença podia 
demonstrar-se como um centro de equilfbrio polftico 
na Itália. Seria interessante questionar, até que ponto 
havia repressão polftica em diferentes repúblicas inde
pendentes da Itália no período da maior crise renascen
tista. Maquiavel teve a oportunidade de presenciar as
censão e queda de governos, viu grandes poderes 
destruir pequenos poderes e pode observar que, a 
despeito das duplicidades comumente praticadas pelos 
governos daquela época, assim mesmo alguns esta
dos foram bem sucedidos. A principal óptica do pensa
mento de Maquiavel parece ter centralizado na molda
gem dos meios ou métodos de reestabelecimento do 
senso de segurança, de recriar um mínimo de ordem 
civil na Itália como um todo. Neste contexto, pode-se 
observar que Maquiavel não conheceu ou experimen
tou uma estabilidade global italiana, ou mesmo, não 
pode apreciar govemos popularmente prestigiados. Aos 
25 anos, Maquiavel como segundo Chanceler da Re
pública, ou mais tarde como Secretário do Comitê "Die
ci di Balia" ou os "Dez da paz e da Guerra", oferecia 
os seus conselhos aos governantes aventureiros sob 
condições de emergência, donde o tolimento de seu 
julgamento moral pode ter tido origem. Isto parece 
estar claramente identificado e expresso em "O Prín
cipe": 

"Therefore it is necessary for a prince, who wishes 
to mantain himself, to learn how not to be good 
and to use this knowledge and not use it according 
to the necessity of the case". (1 ) 

A sua personalidade moral identificava-se bem 
com o pensamento capitalista dos nossos dias. haja 
visto as suas afirmativas de temência ao poder de 
Deus, Maquiavel expressava-se com atitudes de res
peito a duas entidades governantes: a fortuna e a 
Deus. Maquiavel afirmava que "os eventos mundiais 

* * * * * * * * * 
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são governados pela fortuna e por Deus, a fortuna 
governa a metade de nossas ações e somente a outra 
metade é governada por nós."(2) . 

Maquiavel rebelou-se contra a ética religiosa cristã 
como ponto referencial de relacionamento entre as 
repúblicas independentes, referindo-se ao fato como 
uma vil hipocrisia e como consequência acusava o 
Papado de ter corrompido os costumes da Itália. Possi
velmente, tais fatos levaram Maquiavel a propor a "reli
gião do patriotismo" como substituto da religião de 
Cristo. 

Maquiavel foi responsável por um forte predomínio 
do pensamento militarista durante a Renascença Italia
na. Costumava indicar as razões que fizeram os prínci
pes da Itália a perderem os seus domínios, de acordo 
com os registros de "O Príncipe": "Os príncipes que 
mantiveram suas possessões por muitos anos não de
vem responsabilizar a sorte por tê-Ias perdido, mas 
sim a sua própria frouxidão"'(3) ; termo "frouxidão" 
constitui uma possível expressão de seu pensamento 
voltado para a rigidez de governos libertinos, ou me
lhor, governantes realmente preocupados em aplicar 
todos os seus atributos de força e persuasão dos g'o
vernados para manutenção do poder e do domínio 
do estado. 

Maquiavel exortou o sofrimento italiano, interpre
tando-o como uma situação necessária e indispen
sável, até mesmo como uma forma de catalizar a crea
tividade dos homens líderes, propondo assim, a organi
zação de novos governos. Nestes novos sistemas de 
governo, o estado acercar-se-ia de homens inteligen
tes, de forma tal que a estabilidade seria sempre man
tida, cuja segurança e fortaleza estaria calcada no re
conhecimento e no prestígio dos governantes pelos 
governados: "Pode-se dizer, portanto, que a melhor 
fortaleza é a construida com o afeto dos súditos, pois 
as fortificações não salvarão" os governos "odiados 
pelos povos". (4) 

Neste extrato a palavra "Príncipe" foi proposital
mente substituida por "um governo", demonstrando 
como Maquiavel podia dirigir-se ao estado de uma 
forma sutil e eficaz. 

2.0 Correntes teóricas de poder e autoridade. 
Os termos "poder" e "autoridade" foram concei

tuados, sob a ótica da dominação, por Max Weber, 
como a "capacidade de mandar e ser obedecido". Esta 
dominação tem como sentido o "mandato", significan
do um conjunto de poderes políticos outorgados pelo 
povo a um cidadão. O mandato é legitimado pelo con
senso emanante por meio do exercício do voto livre, 
ou seja, uma promessa solene e incondicional de 
apoio. De acordo com John Locke, o uso do poder 
ou da autoridade, de uma forma abusiva, torna o domí
nio ilegitimado, e como consequência, há uma retoma
da do poder e da autoridade. Inácio de Loyola consi
dera o poder e a autoridade em termos de obediência, 
definindo-a como "fazer nossa a vontade do superior". 
Lasswell e Kaplan definiram o poder como "partici
pação na elaboração de decisões" e a autoridade co
mo o "poder formalizado" . Daí poder-se concluir acer
ca da cristalina autenticidade do poder polltico frente 
aos poderes executivos e/ou administrativos. O poder 
político enfrenta altos riscos decisórios, enquanto o 
poder executivo e/ou administrativo enfrenta baixos 
riscos decisórios. Neste contexto a autoridade pode 
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ser vista como uma consequência do sucesso no ato 
de dominar o território governado, seja através da legi
timação dos meios, através da força, ou através da 
formação de um consenso geral. 

Em uma sociedade multi-racial o que dá origem 
a uma sociedade política é o reconhecimento dos prin
cípios majoritários do bem comum. Assim, o poder 
legislativo apresenta uma supremacia, qual seja, a de 
legitimar os poderes judiciário e executivo. Quando 
se considera a inexistência de qualquer supremacia 
entre os três poderes, o poder moderador passa a 
desempenhar importante papel. Talvez, por estes moti
vos, Locke defendeu a supremacia do poder legisla
tivo, que segundo ele, representa o elo entre a socie
dade e o estado. O pacto social de Rousseau considera 
que dentro da sociedade, cada um de nós põe a sua 
pessoa e toda a sua força sob a suprema direção 
da vontade geral. -

John Locke considerou, com ênfase especial, a 
autonomia da pessoa humana diante da pessoa jurí
dica (o estado, a nação, etc.) cabendo ao judiciário 
a resolução das tensões individuais ou múltiplas. Tanto 
Locke quanto Hume enfatizaram o poder da sociedade 
como força política de um governo estabelecido. Eles 
tentam demonstrar a importância das liberdades e das 
forças naturais dentro de tal sociedade. 

Segundo Rosseau a sociedade é representada por 
um governo da vontade geral, donde se possa admitir 
a existência de vencedores e vencidos. A importância 
da autonomia da pessoa humana, enfatizada por Loc
ke, considera o direito à propriedade como uma com
pensação pelas perdas das liberdades naturais. Esta 
autonomia pode ser considerada um importante ele
mento de catálise da creatividade humana, logicamen
te, o poder supremo em qualquer sociedade. A opinião 
pública e a liberdade de imprensa foram consideradas 
legítimas formas de poder de pressão aos governos 
constituidos. 

O tipo dominante de estrutura social tem um pro
fundo efeito no significado de poder. Na estrutura social 
classista o poder e a autoridade se apresentam sob 
a edge de um processo político conflitivo, onde não 
há a liberdade de imprensa e de outros grupos de 
pressão. Em geral, os processos conflitivos são agra
vados por interferências teológicas. A estrutura social 
elitista admite o domínio das "massas" pela elite, assu
mindo a inevitabilidade do poder nas mãos de um pe
queno grupo, considerando ainda, a incapacidade des
tas "massas". Na estrutura social pluralista o poder 
polltico surge da liberdade de movimentos dos grupos 
de pressão. 

CONCLUSÕES 

A tese de Maquiavel pode ser resumida em sete 
pontos principais: 

(i) A tese apresenta e desenvolve o princípio da 
amoralidade de que os fins sempre justificam os meios; 

(ii) desenvolve um esforço com vista ao aperfeiçoa
mento de métodos voltados para a manutenção da 
segurança do estado e da fortuna; 

(iii) demonstra a pouca importância das formas 
contemporâneas de governos (monarquias, repúbli-

( 1 )  Máchiavell i ,  N . ;  "The Prince", A translation by Thomson, N. H.; Apud in: "The Harvard Classics'; P. F. Collier and Son Company, 
1 910; Vol. 36 pp. 92-93, 131-134. 

(2) Maquiavel, N . ;  "O Príncipe", Uma tradução de S. Bath; Apud in: Curso de Introdução à Ciência F!0lft�ca pp. �5-89. . (3) (4) Maquiavel, N . ;  "O Prfncipe", Uma tradução de S. Bath; Apud in: Curso de Introdução à CiênCIa Polftica, pp. 85-89, Editora 
Universidade de Brasnia, Brasnia - DF. 
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cas, etc.) e proclama a consagração de todos os mem
bros da comunidade ao estado; 

(iv) propõe a unificação polltica da Itália e a liberta
ção nacional através da conclamação aos futuros go
vernos idealizados por ele; 

(v) demonstra a necessidade de se enfrentar a 
realidade renascentista da Itália e propõe um paga
nismo como uma forma de oposição à ética moral tradi
cional e teológica, chegando mesmo à proposição de 
novos limites de moralidade; 

(vi) Com certa discreção, explica as razões para 
a decadência dos valores "viris" no mundo e propõe 
a "virtus" 'como uma vida ativa a serviço da pátria; 

(vii) lança uma idéia, até entá'O pioneira, qual seja, 
a de encarar o mau como um atributo indissociável 
do homem, indo mais longe, tenta demonstrar como 
aplicar estes atributos em favor do estado e da fortuna. 

O conceito amplo de "autoridade" pode ser resu
mido como o sucesso no ato de domar o universo. 

. A autoridade tem como consequência a centralização 
de uma certa forma de "poder" reconhecido pelos indí
víduos membros do universo em questão. 

A conceituação de poder e autoridade como a "ca
pacidade de mandar e ser obedecido" é falha por não 
especificar a natureza da obediência e por alimentar 
a aplicação dos métodos indutivos à obediência. 

O "poder" e a "autoridade" são ilegitimados quan
do abusivamente utilizados. A melhor conceituação 
de "poder" parece ser a de Kaplan, como a "partici
pação na elaboração de decisões" e a "autoridade" 
como o poder decisório formalizado. 

A importância da autonomia da pessoa humana 
está consubstanciada em uma necessidade de com
pensação pelas perdas das liberdades naturais e a 
necessidade de fomento da creatividade humana. 

A conceituação de "poder" e "autoridade", sob a 
ótica política, depende da estrutura social em questão; 
porém, o perfil realístico de um cientista polltico inde
pende de qualquer estrutura social. O cientista político 
estará sempre voltado para os objetivos humanísticos 
e complexos, que frequentemente são dependentes 
da biota e do meio ambiente, os quais são defendidos 
a rigor; neste contexto, os riscos decisórios imputados 
ao cientista politico o torna, dentre os profissionais, 
o mais nobre. 

SUMMARY 

The work gives a very brief synthesis on the "Nic
coló Machiavelli's thoughts. The importance of Machia
velli on the foundations of the modem political thoughts 
is s h ow n . T h e  M a c h i a ve l l i ' s  are  con � i d e red 
in view of some current opinions on the nolion of power 
and authority. The objectives of the political scientists 
are humanisticaly defined. The political scientists are 
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always involved with human complex problems. These 
problems are frequently related to the "biota" as a 
whole; where the polítical scientist must learn how to 
live with a dangerous and risky decision making pro
cesso This notion exalt the political scientist up to the 
noblest professional leveI. 
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Reserve desde já o seu exemplar. 

Basta enviar cheque nominal à Associação dos Ex-Alunos do ILCT no valor 
de Cz$ 1 .000,00 

Endereço: AEA do ILCT - Caixa Postal 1 83 - Juiz de Fora - MG 
NÚMEROS LIMITADOS 
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Outros Modelos:'1, 2, 3 e 4 cabeçotes 

E M I L - Empresa Mineira Ltda. 
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Divi são da MAGN US-SOI LAX q ue p resta serv iços às i n d ústrias de 
al i mentos. 

Seus prog ram as são espec i f icamente projetados para cada d iferen
te seg mento , envo lven d o  serviços , eq u i pamentos e p rod utos alca
l i nos , ácidos e san it izantes . 

Seu pessoal Téc n ico é const i tu ído por e lementos am p l amente 
trei nados , nas áreas específ icas de atuação , capac i tand o-os 'a 
sol uc ionar probl emas de l i m peza e san i t ização , j u nt o  às i n d ú strias 
de lat i cí n i os e fazendas ( p roduto res) .  

Com d osadores espec ial m ente projetados,  podemos oferecer eco
n o m i a  e prec isão na u t i l ização de n ossos prod utos. 

Consute-nos ! 

M A G N US-SOI LAX: R io  de Jane i ro - Av. Treze de Maio,  33 - 35. o Andar 
C E P  21 031 - Fone:  (021 ) 21 0-21 33 

MAGN US-SOILAX: São Pau l o  - Av. Ped ro B ueno,  1 501 / 1 507 - Parq u e  Jabaquara 
CEP 04342 - Fone:  (01 1 )  542-2566 

MAGN US-SOILAX: J u iz de Fora - MG - Rua Moraes de Castro , 778 - B .  São Mateus 
CEP 361 00 - Fone:  (32) 21 1 -341 7 
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COMPLEME�TO DO DOCU�ENTO FINAL SOBRE POLíTICA DE LEITE 
Complement of final document of dairy policies ( 1 1)" 

DISCURSOS 
2.1 Sylvio Santos Vasconcelos(1) 

Senhores Congressistas; 
':>0 se inaug�ra� auspiciosamente o VI Congresso 

Nacional de Laticínios, cumpre-nos a honrosa incum
bência de transmitir a todos os presentes e partici-

. - pantes; em nome dos promotores e organizadores des
te magno evento, as nossas boas vindas e o nosso 
abraço fraterno, na certeza de que cada um dos senho
res aqui comparece com o firme propósito de contribuir 
decidi�a e patrioticamente na busca de soluções para 
os vános e complexos problemas que vêm transfor
ma�do as atividades leiteiras e laticinista do país, no 
mais desafiado problemas econômico-social dos últi- . 
mos anos. 

Sob o aspecto social, não é dispensável lembrar
mos que o leite se constitui em alimento vital para 
o homem, imprescindível em sua dieta diária, especial
mente nos primeiros anos de vida, graças às suas 
múltip�as �r��riedades de alto valor nutritivo e que, 
pe�a �Igestlbllldade, permite que o ser humano o apro
veite Integralmente. Se considerarmos que a FAO re
�menda uma disponibilidade mínima de 21 5 kg de 
leite por ano por habitante e que, no país, conforme 
dados estatísticos da produção anual de 1 979 esta 
disponi�ilidade foi de 91 ,3 kg ou sejam, apena� 42% 
do mínimo recomendado, conclui-se que expressiva 
parcela da população não tem acesso ao leite. 

Pelo lado econômico, tomando-se os dados de pre
ço e produção dos vinte principais produtos do setor 
a�rí�la de. Minas Gerais, Estado líder da produção 
leiteira nacional, verifica-se que o leite, em valor de 
produção, somente é superado pelo café e que, para
doxalmente, o que vimos assistindo nos últimos anos, 
é uma crescente crise do setor leiteiro, despontando 
a quase inviabilização da tradicional e outrora pujante 
indústria queijeira de Minas que, em passado recente, 
ch�ou a contribuir com cerca de 72% da pràdução 
nacional de queijo. 

Nos congressos e semanas do laticinista realiza
dos nesta casa desde 1 950, portanto, no decorrer de 
longos 32 anos, dentre os componentes da proble
mática leiteira e laticinista mais debatidos e ainda sem 
solução, se destaca a baixa produtividade de rebanho 
leiteiro brasileiro. Enquanto países que optaram por 
uma política leiteira global, assentada em bases tecno
I?gicas e econômicas ajustadas à sua realidade e obje
tlv�s .clarame�t� definidos, detêm altos níveis de pro
dutIVIdade leiteira e uma poderosa indústria láctea, 
a nossa pecuária ficou à deriva, estagnada, sujeita 
apenas a fatores aleatórios, dependentes de épocas 
do ano, periodicidéi!de de chuvas ou outros fatores de 
ocorrência irregular, apenas sobrevivendo através de 
medidas casuísticas, de efeitos meramente efêmeros. 

Vejamos, por exemplo, alguns dados da FAO em 
relação a Nova Zelândia, país de pecuária leiteira avan
çada, em relação ao nosso país: com um rebanho 
de 8 milhões e meio de cabeças, aquele país alcança 
uma produção vaca/ano de 3.1 1 8  quilos de leite, en
quanto nós, com um rebanho de 90 milhões de cabe
ças, mais de dez vezes superior, mal chegamos a 
uma produção vaca/ano de 806 quilos, ou seja, pouco 

mais de 25%; a sua disponibilidade por habitante/ano 
é de somente 91 quilos, portantô, 22 vezes inferior 
à da Nova Zelândia. 

Aqueles enfoques de natureza econômico-social 
e este cotejo de dados, nos falam da transcendental 
importância e da oportunidade deste VI I  Congresso 
Nacional de Laticínios e do desafiante trabalho que 
todos nós teremos pela frente nesta memorável sema
na que ora se inicia. 

�demais, todos �emos conhecimento de que a atual 
reahdade do setor leiteiro que, perdurando por quase 

. três décadas, consegue desagradar a todos os segui
mentos que a compõe - não agrada aos produtores 
nem à indústria láctea e menos ainda aos consumi
dores que, além do preço, sempre justificadamente, 
reclamam da qualidade, se constituindo por isso mes
mo, em uma das principais preocupações do Governo 
que apoia e patrocina este evento, empenhado e� 
�Ihe� �ugestões e definições precisas para uma polí
tica �flclente que, a médio e longo prazos, atenda satis
fatonamen�e, sob todos os seus aspectos, do produtor 
ao consumidor. 
. A realização des�e Congresso face aos seus obje

tiVOS claramente delineados nos vários itens de seu 
programa que, certamente, serão eficientemente coli
mados pelo alto nível dos seus participantes, lídimos 
representantes de todos os segmentos do setor leitei
ro, repres�ntará mais .um.valioso e inestimável serviço 
que o Instituto de Laticínios Cândido Tostes prestará 
à sociedade brasileira. 

Fundado há quase meio século por inspiração do 
eminente brasileiro, o saudoso Governador Israel ' Pi
nheiro, esta instituição não se afastou um só instante 
de sua nobre missão de dar suporte técnico à indústria 
nacional de laticínios e, por via de conseqüência, tam
bém à nossa pecuária de leite. 

Este ano, com graduação de sua 39� turma de 
alunos, o ILCT estará completando quase mil técnicos 
em laticínios a serviço do desenvolvimento sócio-eco
nômico de nosso povo. Também ao final de 82, terá 
superada a casa de 4.000 elementos treinados nos 
diversos níveis, em etapas do processamento tecnoló
gico do leite e de seus derivados, em técnicas de con
trole de qualidade, em atividades gerenciais nas em
presas de laticínios, contemplando, inclusive, países 
da América Latina. 

Também na área de pesquisas, de grande signifi
ca.do �em sido a contribuição do ILCT à indústria de 
laticíniOS - em sua trajetória no tempo, através de per
m�nente programa de adaptação de tecnologia estran
geira, notadamente no setor de queijos; são constan
temente oferecidas novas alternativas de diversifica
�� daqueles pr�.utos, criando, inclusive, amplas con
dlçoes de substitUição da importação de queijos finos, 
com cr�scente economia de divisas para o país. A 
par �a .Ilnha de pesquisas voltadas para a melhoria 
9ualitatlva da produção do leite, desenvolvida em con
Junto com o CNPGL da EMBRAPA e junto aos seus 
fornecedores, o ILCT está executando um promissor 
programa de aproveitamento de residuos industriais, 

(I) Chefe do Instituto de Laticfnios Cândido Tostes - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. 
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2.2 Hélio Tollini(m) 

"Exmo. Sr. Ministro da Agricultura em exercício, 
meu prezado amigo Ubirajara Timm, Sr. Secretário 
da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Dr. Antônio 
Álvares; meu caro e prezado Júlio César Martins, Se
cretário Especial de Abastecimento e Preços, da SE
PLAN, Exmo. Sr. Comandante da 4� R. Militar; caro 
Delegado Federal da Agricultura, meu amigo Celso; 
ilustre amigo e mestre Dr. João Jardim, Secretário da 

-- - Indústria e Comércio do -Rio-Grande do Su� amigo 
e colega Mário Vilela, Presidente da EPAMIG e caro . 
mestre, mestre de todos nós, Otto Frensel. 

Quero usar este momento para agradecer à Secre
taria da Agricultura de Minas Gerais, pela oportuna 
iniciativa de convocar a classe laticinista brasileira para 
esta reunião tão profícua, que tivemos nesta Cãsa . 

Foi inciativa da Secretaria da Agricultura, condu
zida pela EPAMIG com apoio do Ministério da Agricul
tura, que hoje se faz representar aqui pelo Senhor 
Ministro. 

Queria também agradecer aos laticinistas do Brasil 
que acorreram a este encontro em Minas Gerais, dei
xando seus afazeres, depois de décadas de frustra
ções, com repetidos problemas da pecuária leiteira 
brasileira, mas que mantém aquilo que dizia eu na 
abertura: mantém o "espírito Otto Frensel", que há 

2.3 Júlio César Martins(n) 

Exmo. Sr. Ubirajara Timm, Ministro da Agricultura, 
em exercício; Exmo. Sr. Antônio Álvares, Secretário 
da Agricultura do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. 
João Jardim, Secretário da Indústria e Comércio do 
Rio Grande do Sul; Exmo. Sr. Comandante da 4� Re
gião Militar; demais autoridades, meus caros amigos. 

É com elevada honra que comparecemos ao encer
ramento deste conclave, desde VII Congresso Nacio
nal de Laticínios e que recebemos seu documento final, 
oportunidade em que podemos nos dirigir às mais ex
pressivas lideranças do setor leiteiro nacional, expor 
e dialogar sobre as linhas que têm regido a condução 
da potrtica de preços e de formação de estoques do 
setor. 

Sem dúvidas terá sido marcadamente amplo o es
pectro de temas levados a debate neste conclave, 
abrangendo desde o momento da produção e suporte 
ao pecuarista até os mais profundos aspectos técnicos 
e d e  qualidade de processamento e eficiência em ofer
tar à população produtos do melhor padrão alimentar 
e a menores preços. 

Muitos dos senhores devem ter esbarrado, ao lon
go das discussões, na questão da remuneração ao 
produtor e das margens operacionais das usinas de 
laticínios. Possivelmente, ' o nível de preços terá sido 
apresentado como fator limitativo, quer do volume, 
quer da qualidade, quer da eficiência do setor leiteiro, 
sendo a ele debitadas algumas das principais agruras 
do próprio setor. 

Tenho tido notícias, tenho ouvido diretamente de 
alguns dos senhores, que é imperativo, que é urgente 
a definição de uma política consistente para o leite 
e seus derivados no Brasil. Não tem a SEPLAN, órgão 
de planejamento central do Governo, a pretensão de 
absorver a tarefa ampla, exigente de profundos conha-
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62 anos, luta pelo melhoramento do setor laticinista 
brasileiro e que hoje, mais uma vez, se encontra entre 
nós, dando sua orientação, trazendo o seu exemplo, 
principalmente para que nós possamos continuar. Te
nho a certeza de que o "espírito Otto Frensel" não 
será vencido, de modo que quero prestar minha home
nagem a este ilustre brasileiro, que realmente deve 
ser o símbolo de todos nós. 

Em terceiro lugar, quero dizer que foi uma satisfa
ção pessoal, muito grande, acompanhar, durante estes 
três dias, os trabalhos e os debates que se realizaram 

- - nesta Casa. Tenho a impressão de que, raramente, 
num encontro deste tamanho, se realizam trabalhos 
tão sérios, sem demagogia, com puro espírito de contri
buição. 

Quero ser testemunha de que este VI I  Congresso, 
pela seriedade de seu trabalho, honrou a Casa que 
nos hospeda, o Instituto de Laticínio Cândido Tostes, 
que o nosso prezado amigo Sylvio Santos Vasconcelos 
tão bem dirige, que tanto luta para que aquilo que 
é desejo manifestado por aplausos de todos os partici
pantes se concretize: que o instituto venha cada vez 
mais contribuir para o desenvolvimento da área de 
laticínios de todo o Brasil. Assim, quero deixar com 
os senhores os meus agradecimentos pela oportuni
dade que propiciaram de termos um encontro real
mente útil. Muito obrigado. 

cimentos e estreita convivência com o setor, que é 
a do estabelecimento de sua política global. Compa- ,. 
tem-nos os preços, a harmonia interna desses preços 
e seu relacionamento com os níveis gerais de remune
ração na economia e com as linhas de suporte da 
capacidade aquisitiva de nossa população, sabida
mente carente. 

Temos a clara convicção de que a espinha dorsal \ 
da determinação dos preços se encontra no ponto em 
que, sem haver desestímulo a qualquer segmento do 
setor laticinista, a oferta de produtos se equilibre, talvez 
supere, um pouco, a capacidade de compra de nós 
brasileiros. 

Isto por quê? porque não temos a pretensão nem 
a soma de recursos necessária para disputar fatias 
no mercado internacional, sabidamente depreciado e 
coberto de subsídios da mais variada ordem, conce
didos por países ricos e industrializados, que preten
dem manter a atividade agrícola a qualquer custo. 

E isto também por quê? porque está suficiente
mente claro que não temos condições de conceder 
linha firme e persistente de subsídios ao setor leiteiro, 
com pressões adicionais insustentáveis sobre os gas
tos públicos, sabidamente um dos problemas mais sé
rios do momento econômico nacional. O Govemo tem 
procurado abandonar, paulatina e progressivamente, 
a linha desses subsidios generalizados, a exemplo do 
trigo, dando livre trânsito às forças de mercado, na 
convicção de que a parcela mais expressiva da nossa 
população tem condições de absorver os custos de 
uma atividade eficiente e produtiva. Devo reconhecer, 
honestamente, que o meu leite não precisa de subsi
dio; que o leite de muitos de nós não precisa de subsí
dio. Que o subsIdio precisa ser direcionado não a deter
minada atividade, mas sim áquelas camadas mais ca
rentes da população. O subsidio deve ser direcionado 
ao homem e não ao setor. Isto, o Governo, como é 

(m) Secretário Nacional de Abastecimento do Mlnistérioda Agricultura. 
(n� Secretário Especial de Abastecimento e Preços da SEPLAN/PR. __ 
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do conhecimento dos senhores todos, vem deflagrar, 
através de um amplo e abrangente programa de su
porte a essas populações mais carentes em que os 
recursos, de forma substancial, virão do FINSOCIAL. 
No que diz respeito aos estoques, tem procurado o 
Governo, através do incentivo à produção, um pouco 
superior a nossa capacidade, formar um quantitativo 
de produtos, que, sem ser expressivo, sem ser num 
volume, num montante de recursos superiores à nossa 
capacidade de suporte, que, sem vir a se transformar 
numa nuvem negra sobre a atividade dos próprios pro
dutores, que sem vir a ameaçar os seus preços futuros, 
possa garantir, possa enfrentar a dificuldade que adve
nha de algum ano de condições climáticas insatisfa
tórias. O Governo está procurando, portanto, na linha 
de preços, estabelecer um nrvel que remunere o produ
tor, que remunere as suas atividades, que o incentive, 
mas que seja um preço que nossa população possa 
pagar. Tivemos um exemplo muito claro, recentemen
te, dos preços acima desse nrvel. Tivemos, no ano 
passado, o setor leiteiro sendo obrigado a conviver 
com o n!vel de preços que o levou a uma produção 
superior à capacidade de consumo. E verificou-se, em 
decorrência, uma desarticulação de todo o processo, 
de todo o sistema comercial. Nós temos certeza de 
que esse preço excessivo não vem beneficiar o produ
tor. Esse preço excessivo, que não encontrou respaldo 
na capacidade de consumo de nossa população, não 
reverteu em benefrcio daqueles que se dedicam com 

2.4 José Ubirajara de Souza Timm(o) 
Meu prezado amigo, Secretário da Agricultura do 

Estado de Minas Gerais, Dr. Antônio Álvares da Silva; 
meu também prezado amigo, Secretário da Indústria 
e Comércio do Rio Grande do Sul, que nos honra 
com a sua presença, Dr. João Jardim, meu prezado 
Secretário da Secretaria Especial de Abastecimento 
e Preços, da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, Dr. Júlio César Martins; ilustre 
Comandante da 4� Região Militar, meu prezado Hélio 
TolUni, Secretário Nacional tje' Abastecimento, do Mi
nistério da Agricultura, meu prezado amigo Mário Vile
la, Presidente da EPAMIG, meu amigo, também Dele
gado Federal do Ministério da Agricultura em Minas 
Gerais, companheiro Celso Loureiro, Sr. Diretor do 
Instituto de Laticrnios Cândido Tostes, Dr. Sylvio San
tos Vasconcellos, nosso mestre, professor Otto Fren
sei. 

Meus senhores, minhas senhoras. Ilustres auton
dades presentes e que não compõem a mesa, entre 
as quais cito o general Glauco Carvalho, superinten
dente da SUNAB; Dr. João Grumback da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República; Dr. Jo
sé Ramalho, Diretor da EMBRAPA, e tantos outros. 

Minhas senhoras e meus senhores. 
Como � dá praxe, numa solenidade como esta, 

foi-me preparado um discurso por escrito e deveria, 
inclusive, fazer sua leitura, nesta sessão solene de 
encerramento. Observei que meu prezado Martins fez 
também a leitura de um discurso, mas com uma pecu
liaridade esse discurso foi escrito durante nosso vôo 
de Brasnia a Juiz de Fora. Então é um discurso de 
improviso, também. E permito-me dispensar da forma
lidade deste discurso escrito, para apenas aduzir algu
mas considerações, fruto do momento, do sentimento, 
do Improviso, da espontaneidade, em que se perde 
em forma, mas, creio ganhar-se em essência, porque 
se toma mais autêntico. Primeiramente, quero trans-

(n) Secretário especial de Abastecimento e Preços da SEPLAN/PR. 
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empenho à tarefa de produzir leite. Pelo contrário, p0-
derá ter beneficiado apenas os produtores marginais . 
aqueles chamados "tiradores de leite". 

' 

Desta forma, em rápidas palavras, a nossa inten
ção, ao nos dirigir aos senhores, era transmitir a idéia 
de que a ingerência da Secretaria do Planejamento, 
no setor do leite, se restringe à formação dos preços 
do setor que, embora sejam importantes, contou com 
todo apoio, todo respaldo de parte da SEPLAN. Contou 
com apoio que, incusive, fez com que os preços fossem 
talvez um pouco maiores de que deveriam ter sido 
sem proveito para os pecuaristas, para os produtore� 
de leite. 

Assim, o que pretendemos, daqui para frente, é 
procurar uma 1inha de equilibrio, uma linha em que 
o produtor se sinta acobertado, pelo suporte governa
mental e que possa exercer sua atividade, produzir 
o quantitativo de produto, que tenha de fato amplo 
segmento comercial e que tenha receptividade da par-

Poderia afirmar aos senhores que, de forma nenhu
ma, deveriam imaginar que os preços venham a ser 
fatores limitativos ao aprimoramento da atividade e 
da qualidade dos produtos do setor. De mais a mais, 
temos procurado, atrav�s de um trabalho cada vei: 
mais estreito com o Ministé,.� :a Agricultura, dar trân
sito, ser mais permeáveis ao uso do instrumento preço 
como uma forma de suporte às linhas que tenham 
de ser adotadas, dentro de uma poUtica mais ampla 
tio leite. Muito obrigado. 

mitir aos senhores a saudação do Ministro Amaury 
Stábile que, ainda hoje, do Canadá, me recomendava 
que trouxesse um abraço muito fraterno a estes nossos 
amigos, aqui presentes. Vejam os senhores, que quan
do me referia aos componentes da mesa, tive a satisfa
ção de inclur-Ios entre os amigos. De fato, aqui é uma 
reunião de velhos companheiros, de amigos do setor 
d� P(��ção agropecuária, principalmente da produ
çao leiteira. E, há poucos minutos, recebi também uma 
incumbência muito honrosa, do Dr. Aureliano Chaves 
Presidente em exercfcio, que também me recomendo� 
transmitir seu abraço principalmente aos senhores de 
Minas seus conterrâneos. 

Em segundo lugar, gostaria de ressaltar dois as
pectos deste VII Congresso Nacional de Latlcfnios. 
Um, relativo ao momento em que ele realiza e o outro 
relativo ao local que o abriga. 

' 

Com relação ao momento, é da maior oportuni
dade, porque justamente agora, nós do Ministério da 
Agricultura, por força de uma portaria - Portaria 1 83, 
estamos com um grupo de trabalho em funcionamento, 
que deverá concluir suas atividades já no próximo dia 
7 de agosto, tendo por objetivo integrar o setor produ
tivo, o setor privado e o Governo, para discussão dessa 
problemática leiteira, tanto a n!vel de produção, de 
es�fmulo à produção e aumento de produção, de produ
tiVidade, de qualidade, como também a nrvel de abas
tecimento. O nosso Hélio Tollini, com muita proprie
dade, já falou para todos nós do que concerne à ação 
do �Inistério, o interesse do Ministério pelos estfmulos 
à produção leiteira. E o Júlio Martins, com sua atori
dade, pois que é justamente a autoridade competente, 
falou-nos sobre essa problemática de preço, de abas
tecimento, dessa conjuntura que o setor produtivo lei
teiro vem atravessando. Os senhores sabem que nAo 
compete ao Governo produzir; nAo compete ao Go
verno transportar; nAo compete ao Governo abastecer. 
A missão maior do Governo é, justamente, estimular, 
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na fabricação de novos produtos alimentares de alto 
valor nutricional e de baixo custo, sendo que nove 
destes novos produtos, estão sendo apresentados 
neste Congresso e oferecidos à degustação dos parti
cipantes. 

No tocante à difusão de tecnologias novas e adap
tadas, além da sua transferência através dos cursos, 
seminários, semanas do laticinista e congressos que 
realiza, o ILCT edita, há 36 anos, a sua Revista, único 
periódico técnico-cientifico em leite e derivados no 
pars, com centenas de assinantes, inclusive do exte
rior. 

Para dar suporte operacional às atividades de Ensi-
. no e de Pesquisa que desenvolve, o ILCT dispõe de 
uma bem montada usina de processamento do leite 
e derivados, que além de assegurar em escala real 
a formação e o treinamento operacional dos seus alu
nos e permitir o desenvolvimento dos nossos produtos 
gerados pela pesquisa, está aparelhada para proces
sar até 20.000 litros de leite/dia, n� elaboração de 
mais de 30 diferentes produtos, os quais colocados 
no mercado consumidor, estimulam novas faixas de 
consumo e novos hábitos alimentares, abrindo novos 
e amplos espaços no mercado, a serem preenchidos 
pela indústria convencional, o que não deixa de ser 
outro re.levante serviço prestado ao setor laticinista. 

Interpretando, com certeza, o sentimento dos latici
nistas brasileiros, os promotores e organizadores do 
VII Congresso Nacional de Laticrnios deliberaram, por 
unanimidade, eleger como seu Presidente de Honra 
a personalidade-srmbolo dos ideais laticinistas, a figura 
querida, o irmão mais velho do I LCT no sacerdócio 
do leite o jovem veterano Otto Frensel. 

Senhor Otto, que o. seu exemplo de devotamento 
à causa e seu grande amor a esta pátria que o senhor 
adotou e tão bem tem servido, sejam a inspiração para 
que os elevados objetivos deste Congresso sejam en
fim e triunfalmente atingidos. 

Merece ser também ressaltado o convênio ex.is
tente entre a EPAMIG e a SI PAlMA, que possibilita 
ao ILCT treinar os funcionários da Inspeção Federal. 
Iniciado em 1 981 esse programa de longa duração, 
já ensejou a capacitação de mais de uma centena 
de auxiliares de inspeção em exercrcio nos diversos 
estados da federação, traduzindo esse esforço num 
expressivo aumento da eficiência dos mecanismos go
vernamentais em defesa do consumidor brasileiro. 

Não poderramos deixar de divulgar aos laticinistas 
brasileiros, nesta oportunidade, a ampliação e modero 
nização por que vem passando o ILCT em suas instala
ções de ensino, de pesquisas e industriais, através 
da cessão de equipamentos industriais, aparelhagem 
e instrumentais para laboratóriOs de pesquisa e de 
ensino que a EPAMIG vem obtendo junto à EMBRAPA, 
dentro dos programas especiais que essa empresa, 
IIder no sistema nacional de pesquisa agropecuária, 
mantém com diversos organismos internacionais de 
formento. Podemos mesmo assegurar que a curto pra
zo o ILCT disporá de infra-estrutura para ensino e 
pesquisa em leite e derivados, em igualdade de condi
ções com as instituições congêneres dos parses mais 
desenvolvidos no setor. Esta valiosa ajuda vem repre
sentar a aprovação e a integral solidariedade da EM
BRAPA aos trabalhos desenvolvidos pelo ILCT. 

Por oportuno, nesta sessão solene, não poderia
mos deixar de render, de público, nossas homenagens 
e manifestar o nosso reconhecimento a um jovem e 
competente técnico e administrador, que desde o pri
meiro instante de sua investidura como Presidente da 
EPAMIG, não só aprovou a realização deste Congres-
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so, como também se engajou na sua organização com 
total disposição e entusiasmo, somados à sua clarivi
dência e notável capacidade de trabalho. Muito obriga
do Dr. Mário Ramos Vilela; a concretização dos propó
sitos deste Congresso que certamente será alcançada, 
muito ficará a dever à sua sallia e segura orientação. 

Aos co-promotores deste evento aqui represen
tados pelo ilustre Secretário Nacional do Abastecimen
to Dr. Hélio Tollini e seus dinâmicos assessores da 
equipe do leite, muito agradecemos por esse trabalho 
solidário de meses, qurante os quais, empreenderam
se exaustivas remoções e viagens por todo o Brasil, 
estimulando e mobilizando as liqeranças do setor leitei
ro nacional para a realização do Seminário sobre Poli
ticas. 

Ar está, conforme planejamos, a nossa contribui
ção. Resta-nos a recompensa de, juntos, assistirmos 
à coroação de nossos esforços. 

Concluindo, dirigimo-nos aos ilustres representan
tes da produção, da indústria, da comercialização e 
do mercado consumidor do leite e seus derivados: es
tejam à vontade, esta é a casa do laticinista e seste 
Congresso é sua tribuna, mãos à obra e que Deus 
abençoe os trabalhos deste VII Congresso Nacional 
de Laticrnios. 

No que conceme à produção leiteira, o Ministério 
da Agricultura, ao longo dos anos, vem desenvolvendo 

. sua ação, tanto no campo da pesquisa, da geração 
da tecnologia, da assistência técnica, da padroniz�ção, 
da inspeção, da fiscalização, para que a econc;>mia 
leiteira do pars possa se desenvolver de forma mais 
satisfatória. 

É bem verdade que o nosso rebanho leiteiro se 
compõe de 53 milhões de cabeças, mas tabém não 
deixa de ser verdade que apenas 1 2,5% dessa popu
lação está sendo ordenhada, está em função produ
tiva. É bem verdade, também, que os nossos rndices 
de produtividade são muito baixos, muito aquém do 
que seria recomendável e satisfatório. Então, o Minis
tério da Agricultura está concentrando sua ação, no 
sentido de retomar estlmulos para a melhoria do setor 
leiteiro e chamando o setor privado para que se integre 
conosco neste esforço. � 

Assim o primeiro aspecto relevante deste encontro 
é a oportunidade em que ele se realiza. E, ao rece
bermos as suas conclusões das mãos de nosso mes
tre mestre de todos nós, como bem o disse Hélio 
Tollini, do professor Otto Frensel, posso afirmar aos 
senhores que, com relação ao Ministério da Agricul
tura, corroborando com o que já disse Júlio César Mar
tins, vamos levar muito a sério as conclusões desse 
Congresso, para que os esforços desta semana, para 
que a inteligência, a dedicação, a competência dos 
senhores, principalmente dos senhores do setor priva
do, não sejam vãos, para que não se frustem e que, 
ao contrário, se transformem em valiosos subsidios 
para nós do Governo podermos melhorar equacionar 
e buscar soluções para este problema que é de todos 
nós. 

Com relação ao segundo aspecto, sobre o local 
em que esse Congresso se sedia, é para todos nós 
um motivo muito importante de satisfação, pois o Insti
tuto de Laticrnios Cândido Tostes é um orgulho para 
Minas, para a EPAMIG, é também para todos nós. 
É o centro de excelência, geração de tecnologia, na 
capacitação de recursos humanos, que há mais de 
40 anos" de forma sistemática, vem promovendo, com 
zelo e proficiência, o setor laticinista de Minas, do Brasil 
e mesmo de parses vizinhos, com tecnologias e profis
sionais de elevado e reconhecido nivel. Dal reconhe-
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. "  cemos não poder ter sido mais feliz a escolha do local 

--1 para abrigar este Seminário e este Congresso. 
Finalizando, quero me parabenizar com todos os 

Senhores, com todos os participantes, deste seminá
rio, pelo trabalho que aqui foi realizado neste momento 
de integração nacional, em que se busca reativar as 
forças produtivas do pars. E afirmar aos senhores, que 
nós da Agricultura, a exemplo do que já manifestou 
o representante da SEPLAN, recebemos com muito 
interesse este documento final, para que ele seja mais 
um instrumento desta luta, que todos nós travamos 
para fazer nossa sociedade economicamente cada vez 
mais forte, socialmente também mais justa e democra
ticamente mais participativa. Muito obrigado, senho
res. 

SUMMARY 
The present document has gathered ideas and pro

posais established by the Brazilian Dairy Sector Repre-

Pág. 38 

sentatives. These representatives were from 17 Brazi
Iian Federation States and they were active participator 
members of the VJllh Dairy National Congress, in the 
Dairy Cândido Tostes Institute, on the 19" to 23rd of 
July 1982 in Juiz de Fora. The main Brazilian Agricultural 
Research Organization! - EMBRAPA and the Ministry 
of Agriculture have sponsored a five days group mee
ting. The final econclusions gathered by the study 
group has been summai"ized aiming to get a series 
of contribution for the development of the dàiry sector 
and consequently to do �he best for the fortification 
of the Brazilian dairy enterprises. The Brazilian Dairy 
Sector Representatives have obliged to look for an effec
tive application of these ideas and proposals. Beyond 
this, the over ali participation aiming for a rapid applica
tion of these ideas and proposals must be considered 
as everyone's duty; (O.L.V.). 

Q.u eij o F u n d id o  o u  R eq u eijã o ·! 

Seja dono da tecnologia que você usa. 
C ITRA. TO DE SÓDIO é o sal fundente 
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� Fermenta " 
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enedito Rocha. Pedreiro. 
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Suado, sob sol inclemente, 
Benedito está lá, pendurado no 
andaime. Mais uma vez. -
Tijolo por tijolo, parede por 
parede, ele yai.levan�ndo . 
o edifício. MaIS um. Tem.maIs 
de 30 anos que eu vivo aSSIm, 
com a vida balançando nessa 
corda. Mas eu gosto. 

" E tenho orgulho do que faço. 
Benedito aponta um arranha
céu mais adiante. ,"Está vendo 
aquele lá? Fui eu 'que fIz. 
Não sozinho, é c�ro. . 
Mas tem muita parede ali que 
eu levantei." Paciente, . 
Benedito vai ensinando o OfiCiO 
a um servente. Mostra como 
preparar a massa, com� assentar 
o tijolo, chama a atençao para 
a importância do fIo de prumo. 
"É preciso ensinar a essa gente 
moça. Fazer ver a . 
responsabilidade do se�ç�. 

" Mostrar como a profIssao e 
importante." Mais de trinta 
anos construindo casa para os 
outros casa em que ele nunca 
vai. m�rar, Benedito �nda paga 
aluguel. Mas não perdeu a 
esperança. "Eu tô pagando um 
lote que comprei. Qualquer fIm. 
de semana desses eu começo a 
fazer os alicerces. O matenal 
está caro mas pelo menos a 
mão-de�bra eu não vou�astar." 
E encontra mais um motivo . 
para se alegrar. "Ainda aproveIto 
e vou ensinando o trabalho 
para os meninos." 

Gente:, 
O maioÍ" 
valor 
da vida. 

Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares 
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QUEIJOS E VINHOS. A UNIÃO PERFEITA 

Cheese and wines . . .  the perfect union 

A união de queijos com vinhos vem desde os tem
pos feudais, quando os camponeses eram tão pobres 
que tinham apenas estes "ingredientes" para animar 
suas reuniões. Cada um trazia pão, queijo e vinho . . .  
e a festa estava feita. 

Beber, todos nós bebemos. Uns mais, outros me
nos. Mas quando se trata de vinho, dificilmente as 
pessoas ficam indiferentes. A origem do vinho se con
funde com a origem do próprio homem. A história conta 
que foram encontradas sementes de uva em cavernas 
do homem primitivo, mas como surgiu o primeiro cacho 
de uva ninguém sabe contar. O vocábulo VINHO é 
de origem latina, vinu, significa companheiro, amigo 
e supõe-se que o cultivo da uva foi o responsável 
pela sedentarização das tribos nômades que se viram 
obrigadas a permanecer num mesmo lugar para de
senvolver o plantio da uva. 

A Bíblia menciona que após o Dilúvio, Noé come
çou uma plantação de parreiras no Monte Arat, Armê
nia e com os frutos fabricou o vinho. Sem saber o 
seu efeito embriagador tomou a bebida até perder o 
controle de si e se despiu causando o maior escândalo. 

Os vários povos como os egípcios, os gregos, os 
gauleses e os romanos, já conheciam o vinho e estes 
últimos foram responsáveis pela difusão desta bebida 
pelo mundo. 

No Brasil, Brás Cubas, um nobre português iniciou 
a produção de vinho próximo a Tatuapé, São Paulo: 
Mas forno Rio Grande do Sul, pelas mãos do Padre 
Jesuíta Roque Gonzales, que a fabricação de vinho 
encontrou melhores condições parÓ. seu desenvolvi
mento devido às condições climáticas favoráveis e ao 
trabalho dos imigrantes italianos. Eles descobriram 
uma espécie americana, "a casta americana", cuja 
variedade Isabel é a mais utilizada até hoje, inclusive 
em outros Estados como Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina. 

Em comparação com a Europa, a produção de 
vinho no Brasil ainda está iniciando. As principais viní
colas do país são a Mônaco, a Dreher, a Armando 
Peterlongo e a Companhia Rio Grandense que implan
tou o cultivo de espécies mais finas como a Cabernel. 
Franc, Merlot, Riexing, Itálico e Trebbiano, na famosa 
Granja União. 

' 

Segundo a publicação da Editora Três, Aprenda 
a Fazer Vinhos, a primeira cooperativa a beneficiar 
a vinicultura foi a Cooperativa Agrícola de Caxias cria
da no início do sécuto. Depois dela, surgiram Aurora 
e Garibaldi, hoje as maiores do país. 

Saborear bons vinhos causa um imenso prazer, 
ainda mais se acompanhados de bons queijos, embora 
existem muitas dificuldades na escolha destes vinhos 
devido à grande oferta do mercado nacional e estran
geiro. 

Na verdade, deve-se observar o fato de que o sabor 
de um vinho não deve interferir no sabor do prato que 
o acompanha. Este detalhe facilita a escolha de um 
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b?m vinho. Queijos que têm um sabor mais pronun
ciado pedem como acompanhamento um vinho mais 
forte .enquan�o que os queijos de sabor suave pedem 
um vinho mais leve, como os vinhos brancos e licoro
sos. 

Para servir vinhos diferentes numa mesma ocasião 
deve-se seguir o mesmo princípio. Primeiro os mais 
su�v�s depois os mais encorpados, assim como os 
�als Jovens primeiramente e depois os mais envelhe-cidos. . 

Atualmente, um dos principais fatores que têm esti
m�lado, o grande consumo de vinhos entre os brasi
leiros, e a melhoria na qualidade do produto nacional 
através do aprimoramento no aspecto técnico da vini
?ultura. e também dos grandes investimentos na área 
industrial. 

Comer, todos nós comemos. Uns mais, outros me
nos, Mas quando se trata de queijos . . .  Em épocas 
pré-históricas, antes que o homem pudesse ler ou es
crever, a história conta que um legendário mercador 
viajante da Arábi�, atravessando uma agreste secção 
montanhoSa da Asia, já cansado, fez uma pausa para 
restaurar suas forças e se alimentar. Tinha como ali
mento tâmaras secas e, dentro de um cantil feito de 
estômago seco de carneiro, certa quantidade de leite 
de cabra. Quando ele levou aos lábios o cantil para 
sorver o leite, somente um líquido fino e aquoso escor
reu de seu interior. Curioso, o viajante cortou o cantiu 
e viu, para sua surpresa, que o leite havia se transfor
mado numa coalhada branca. O coalho existente no 
estômago parcialmente seco do carneiro havia coagu
lado o leite, e o resultado desta operação química foi 
o que hoje conhecemos como queijo. No Brasil, a in
dústria de laticínios vem crescendo nos últimos anos 
a sua produção de queijos, se esmerando tanto na 
qualidade e diversificação de seus produtos, que os 
mesmos chegam a copiar todas as características dos 
mais famosos queijos europeus. 

Vamos conhecer algumas características de diver
sos tipos de queijos para que possamos saboreá-los 
melhor: 
- QUEIJO AZUL DE MINAS: Os queijos denominados 
azuis são os mais afamados em todo mundo, desta
cando-se entre eles, o queijo Roquefort, fabricado na 
França, 1)0 Departamento d'Aveyron, na cidade de Ro
quefort. E fabricado com leite integral de ovelha e matu
rado em câmaras naturais (cavernas). Dentre outros 
queijos podemos citar o Gorgonz·ola, fabricado na Itá
lia; o Stilton na Inglaterra; o Danablu na Dinamarca; 
o Bleu d'Auvergne na França. Estes últimos são fabri
cados a partir de leite de vaca, gozando de grande 
reputação no mercado internacional. No Brasil, a co
mercialização dos queijos azuis é feita com a denomi
nação "tipo Gorgonzola". O mercado é ainda bastante 
restrito, abrangendo somente os grandes centros. 
Acompanhamento: Vinho Tinto. 
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- QUEIJO AZUL - FABRICAÇÃO COM LEITE DE 
BÚFALA: Tradicionalmente, na Itália, o queijo fabri
cado com leite de búfala é destinado á fabricação do 
Queijo Azul, Mussarela, com excelentes resultados. 
Na India e no Egito são fabricados queijos típicos des
tes países com leite de búfala, abundante nestas re
giões. Já estudado devido ao interesse pela inexis
tência do caroteno no leite de búfala, além de alto 
teor de gordura do mesmo; isto porque o queijo azul 
é maturado com mofos azuis-esverdeados (bem con
traste com a massa muito branca), de elevada ação 
lipolítica (alto teor de gordura poderia favorecer esta 
atuação). Além disso, é um produto nobre e que, se 
produzido regularmente, conferiria ao leite de búfala 
o valor que lhe é devido. Consegue-se obter bons quei
jos e a fabricação é viável. Os problemas mais sérios 
se referem ao excessivo ressecamento da coalhada 
e ao lento desenvolvimento da maturação. Acompa
nhamento: Vinho Tinto. 
- QUEIJO TIPO BANON : Este queijo é originaria
mente fabricado na França com leite de vaca ou de 
cabra, mas pode também ser fabricado com leite de 
búfala. Sua maturação é feita em potes de barro cozi
do. Estes queijos são embrulhados em folhas de casta
nheiro, previamente curtidas, amarrando-se a emba
lagem com fios de ráfia e colocam-se as unidades 
em potes , de barro, com tampas. Os potes são man
tidos refrigerados ou em local fresco, ao ambiente. 
Os queijos são consumidos ao final de 10 dias, normal
mente após período, os queijos adquirem um forte sa
bor e sua textura torna-se fina e pastosa. Acompanha
mento: Vinho Tinto. 
-QUEIJO TIPO BEL-PAESE: O quejo Bel-Paese nas
ceu na cidade de Melzo (Lombardia) e foi criado por 
um modesto e afortunado industrial queijeiro: Egldio 
Galbani. Depois da 1 ?  Grande Guerra (por volta de 
1 920), a casa Galbani tomou um grande impulso co
merciai em toda Itália, ultrapassando os limites de sua 
Pátria para revelar suas qualidades em todos os mer
cados europeus. A aceitação geral obtida, estimulou 
seus fabricantes a cruzar o Atlântico e conquistai' as 
Américas, grandes consumidores de queijos. E com 
isto, a pequena cidade de Melzo se tornou conhecida, 
através do nome de Egídio Galbani, como a guardiã 
e detentora da marca registrada e única criadora deste 
delicioso produto. Bel-Paese é uma denominação poé
tica que significa "Itália" . . . .  "del bel paese eá, dove 
iI si suona . . .  " (Dante, Infierno XXXI 1 1,80). " 1 1  Bel Paese" 
é ó título de uma notável obra de Frei Antônio Stoppani, 
que viveu anos difíceis por seus ideais, e cuja cabeça, 
mística e sorridente, ' figura na parte superior do mapa 
da Itália. O Bel-Paese é um queijo de sabor suave, 
mas ligeiramente salgado e textura macia tendendo 
a pastosa. Acompanhamento: Vinho Branco. 

- QUEIJO BOURSIN: Na verdade, o Boursin tornou
se na França uma marca comercial de um queijo triplo
Creme aromatizado internamente com ervas diversas. 
Teve origem na Normandia e é um queijo de elevado 
teor de gordura em seu extrato seco. Sua massa é 
mole, pastosa, de forte sabor e aroma. Apresenta-se 
no mercado sob diversas formas e tamanhos e é um 
grande acompanhante para aperitivos. Na sua compo
sição entram diversas ervas, podendo-se citar salsa, 
tomilho, cebolinha, cerefólio, rosmarinho, alho, pimen
ta do reino, cebola, etc. 
- QUEIJO BRICK: O queijo Brick é uma das poucas 
variedades que pode ser considerada originalmente 
desenvolvida nos Estados Unidos, feito em numerosas 
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fábricas, particularmente em Wisconsin. É um passo 
transitório entre o Cheddar e o Limburgo, não tão pi
cante como o Cheddar, e nem de aroma tão pronun
ciado como o Limburgo. Apesar da exata definição 
de seu nome ser desconhecida, pode-se fazer uma , 
referência toda especial ao formato do queijo qUE'! é 
parecido com os tijolos que eram utilizados para pren
sagem da massa. Sua principal característica é a matu
ração, que ajuda no crescimento superficial de mofos. 
O quejo Brick de boa qualidade, apresenta um corpo 
elástico, suave e branco e uma textura bastante cerra
da, com orifícios irregulares. Apresenta-se coberto de 
mofo branco e seu sabor é forte, pronunciado e apre
senta um odor típico. A forma é retangular, com largura 
de 5 em, comprimento de 1 0  em e altura de 3 em, 
com peso médio de 200 gramas. Acompanhamento: 
Vinho Tinto. 
- QUEIJO BRIE: É fabricado há muitos séculos atrás, 
na região situada entre Seine e Mame, na França. 
É um queijo suave, macio, mofado exteriormente, não 
prensado, e feito usualmente com leite desnatado ou 
parcialmente desnatado. Sua massa é crua, ligeira
mente salgada, e está situada sobre uma fina corsta 
branca, formada por mofos e pela presença do Brevi
bacterium lineus; é cremosa e seu gosto lembra o sa
bor de nozes. A qualidade do queijo varia de acordo 
com o tipo de leite usado. Estas regiões da França, 
onde se fabrica o Brie, por terem um solo muito argilo
so, favorecem as culturas mistas, onde se situam mui
tas fazendas, e pequenas vilas, cujos nomes deram 
origem a diversos tipos de queijos. Melun, Coulom
miers e Meaux, são notáveis regiões produtoras de 
Brie, que é também conhecido como queijo de Melun 
e Colommiers. O Brie é feito também em outras partes 
da França e em outros países, inclusive no Brasil. De 
acordo com algumas autoridades no assunto, o tipo 
pequeno é similar ao Coulommiers ou Petit Moule (pe
queno molde). O Brie é parecida com o , Camembert. 
Ambos são maturados por mofos e bactérias e, prova
velmente, por leveduras que crescem em toda super
freie do queijo. Acompanhamento: Vinho Tinto. 

- QUEIJO CACCIO-CAVALO: É um queijo italiano, 
originário da Itália Meridional. É chamado Caccio-Ca
valo devido à sua forma (casco de cavalo). Feito inicial
mente com leite de jumenta e consistia em alimento 
para os nômades. É um queijo de massa filada, de 
sabor semelhante ao po Provolone, caracterizando-se 
pelo formato cilíndrico, alongado com uma espécie de 
pescoço em ,uma das extremidades. É de origem italia
na, apresentando-se em nosso país mais comumente 
com o peso de 200 a 500 g. Maturàção média de 20 
a 25 dias. Acompanhamento: Vinho, Tinto e Branco. 

- QUEIJO CAMEMBERT: Define-se oficialmente co
mo Camembert, um queijo de. massa mole, de desso
ragem espontânea, de coalhada não dividida, com for
ma cilíndrica plana, com diâmetro de 1 05 a 1 1 0 mm, 
fabricado exclusivamente com leite de vaca, adicio
nado de coalho, de massa ligeiramente salgada, com 
mofos na superficie, contendo no mínimo 40g de gordu
ra por 1 00g de queijo após completa dessecação e 
cujo peso de extrato seco não deve ser inferior a 1 1 0g. 
O queijo Camembert tomou nome de uma pequena 
vi,la de Orne, na França, possuindo origens de queijos 
caseiros. A fabricação do primeiro Camembert, na vila 
de Vimoutiers, no Orne, por Marie Harel. foi em 1 971 . 
A industrialização se fez ao fim do século XIX, expan
dindo-se por toda a França e dai para todo o mundo. 
Acompanhamento: Vinho Tinto. 
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- QUEIJO CAMPONÊS: É um queijo brasileiro, tendo 
sido sua tecnologia: desenvolvida pelo Instituto de Lati
cínios "Cândido Tostes", no Estado de Minas Gerais. 
É um queijo feito com leite de cabra, apresenta um 
queijo de massa prensada e maturado. O sabor é sua
ve e ligeiramente ácido, textura macia. Acompanha
mento: Vinho Branco. 
- QUEIJO TIPO CHABICHOU: O queijo Chabichou 
é fabricado originariamente na Costa Atlântica da Fran
ça, com mais puro leite de cabra. A adaptação da 
tecnologia francesa para a nacional preservou suas 
características tradicionais, notadamente o sabor pro
nunciado e agradável "bouquet" característica primor
dial num autêntico queijo de cabra. Apresenta externa
mente mofos verde-azulados ou brancos, que lhe con
ferem um aspecto peculiar. O Chabichou deve ser 
acompanhado por vinhos tintos encorpados que fazem 
ressaltar ainda mais seu especial sabor. Lenda secular 
atribui aos queijos de cabra incomparável poder afrodi
síaco. 
- QUEIJO TIPO CHANCLlCH: É um queijo de origem 
árabe recoberto de uma camada de condimentos, tais 
como, pimenta do reino, orégano, noz moscada, comi
nho, etc., apresentando assim um gosto acentuada
mente picante. Utiliza-se leite com teor de gordura 
variável com média de 3,5%. Acompanhamento: Vinho 
Tinto. 

- QUEIJO CHEDDAR: O queijo Cheddar é um dos 
produtos mais populares do mundo. ' Surgiu antes do 
século XVI .  e seu nome é originário da pequena vila 
de Clleddar, no sudeste da Inglaterra. Na América co
lonial era um dos queijos mais comumente fabricados 
em fazendas. Consta que em 1 840, fazendeiros da 
região de origem deste queijo (Somersetshire) oferece
ram à rainha Vitória como ""esente de casamento um 
Cheddar feito com leite de 750 vacas pesando cerca 
de 500 kg. Pode ser maturado de 2 a 6 meses em 
câmaras especiais. O queijo Cheddar deve ser consu
mido com vinho tinto e pode ser usado na preparação 
de queijos fundidos. É um queijo duro, de coloração 
oscilante, do branco ao amarelo. O sabor típico do 
queijo inglês é um delicado sabor de nozes. O Cheddar 
canadense, americano, francês é ligeiramente aver
melhado. 
- QUEIJO COBOCÓ: O queijo Cobocó é uma varie
. dade do queijo Prato, de tamanho menor. Após a matu
ração apresenta uma pasta amanteigada e mais macia 
que a do Prato. Deve possuir olhos ligeiramente ovais 
com 3 a 5 mm de diâmetro e bem distribuídos. Sua 
forma é cilíndrica, com 13 cm de diâmetro e 6,5 cm 
de altura, não possuindo, como todos os queijos de 
olhadura, quinas vivas. Acompanhamento : Vinho 
Branco. 
- CREAM CHEESE: O Cream Cheese tem sido fabri
cado nos Estados Unidos desde o início do século. 
Em 1 927 Dahlberg publicou-se um trabalho histórico 
descrevendo a fabricação de um queijo creme tipo 
similar ao Neufchatel. Desde então, o Cream Cheese 
passou a ocupar um lugar de destaque na produção 
de queijos nos E.UA t um queijo homogeneizado. 
Sua consistência é finíssima, untuosa, porém ligeira
mente firme. Tem durabilidade de 1 0  dias, quando 
mantido a 5°C. 
- CROTTIN :  É fabricado na região de Borry e sob 
esta denominação de Crottin se conhecem vários quei
jos da região, gozando o Crottin de especial reputação 
e proteção. Trata-se de um pequeno queijo duro e 
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seco, redondo, de 4 a 5 cm de diâmetro e 3 a 4 cm 
de altura. Pesa em média de 60 a 80 g e exige menos 
de 1 litro de leite de cabra para se fazer uma unidade. 
Pode-se apresentar revestido de várias tonalidades 
de mofos. Acompanhamento: Vinho Tinto. 
- COTTAGE - CHEESE: Este queijo é originário da 
Grã-Bretanha. Pelo seu aspecto, gosto, textura, enfim 
pelas suas características, é o mais antigo dos queijos 
frescos fabricados em fazendas. Ele pode ser conside-. 
rado puro, isto é, magro ou adicionado de creme, que 
lhe confere um sabor mais rico e agradável. Se matu
rado por alguns dias, recebe o nome de Clabber. Sua 
fabricação também é conhecida em diversos países 
de origem anglo-saxônica, recebendo em cada país 
uma variação de seu nome. É um queijo de coagulação 
ao ácido lático, embora seja comum a adição de uma 
pequena quantidade de coalho, que não influencia as 
características do produto. A adição deste coalho visa 
obter uma massa de grãos mais firmes e maiores, 
facilitar a expulsão do soro e principalmente a obtenção 
de um produto menos ácido, pois o corte da coalhada 
pode ser feito a um pH mais elevado. 

- QUEIJO DANABLU : Sua origem vem da Dinamarca. 
É considerado o "Gorgonzola" dinamarquês. Apresen
ta uma massa branca, com fios verdes, assim forma
dos pelo desenvolvimento do Penicilium roquefo�i. É 
bem gorduroso, suficientemente forte e picante. E um 
queijo mofado, de formato cilíndrico, com 20 cm de 
diâmetro e 10 cm de altura. Pesa de 2 a 3 kg e tem 
sua maturação completa em 2 a 3 meses. Acompanha
mento: Vinho Tinto. 
- QUEIJO DEMI-CHEVRE: São queijos elaborados 
na França com leite de cabra misturado ao leite de 
vaca. O queijo deve ser envolvido com uma fita ama
rela de 1 ,5 cm de largura na qual será escrit� em 
caracteres claros a proporção de leite de cabra usada 
na fabricação. A fabricação de queijo Demi-chevre, 
na França, está em fraco declínio. O produto não é 
muito procurado e, além disso, economicamente não 
é compensador. Para o Brasil, é também desaconse
lhável. Além de trazer uma grande descaracterização 
do queijo, poderá ser motivo para eventuais tentativas 
de fraude, pois o controle de qualidade de leite de 
vaca adicionado não é fácil e requer análises com
pletas. em laboratórios especializados, impossíveis, 
portanto, de serem realizados a nível de fazenda. 
- QUEIJO DUPLO-CREME: Este queijo assemelha
se ao queijo tipo Reino em seu formato, diferindo na 
textura, paladar, coloração externa do queijo rósea, 
quando o queijo é parafinado. Quando é colocado em 
Cry-O-Vac, este não recebe tintura, pois a impermea
bilidade do Cry-O-Vac equaliza a pressão interna fa
zendo com que a tintura penetre no queijo. Embora 
com um teor de matéria gorda no extrato seco bastante 
elevado (50-55%), não atinge a classe dos queijos 
extra-gordos, sendo a sua classificação a mesma que 
a do queijo Prato. Acompanhamento: Vinho Branco. 
- QUEIJO EDAM: O queijo Edam teve sua or�gem 
na provincia Netherlands, no norte da Holanda. E um 
queijo considerado como massa semi-dura obtido por 
coagulação enzimática sendo fabricado a partir de leite 
de vaca. Inicialmente era fabricado com leite integral, 
mas atualmente é fabricado, no país de origem, com 
leite padronizado para 2,5% de gordura. Quando o 
queijo é fabricado para flhs de exportação seu teor 
de gordura segue as determinações governamentais 
holandesas. Na Holanda este queijo é comercializado 
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em feiras livres; normalmente tem o formato de uma 
bola, mas nos Estados Unidos assume outras formas. 
Apresenta sabor suave e agradável, tend,o consistên
cia firme. Seu peso varia de 800 g a 6:'5 kg, sendo 
porém o peso médio de 1 ,2 a 1 ,5 kg. Os queijos pode
rão ser comercializados tingidos de vermelho ou colo
ração similar. Acompanhamento: Vinho Branco. 
- QUEIJO EMMENTAL: É um queijo de origem suíça, 
do Vale do Emmental na região de Berna. Sua fabrica
ção internacional, apreciado principalmente entre os 
consumidores de paladar apurado, sendo exportado 
para vários países inclusive o Brasil, onde tem uma 
excelente aceitação. Fabricado a partir de vaca, obtido 
principalmente por coàgulação enzimática, de massa 
cozida e prensada. Apresenta numerosas olhaduras 
redondas e brilhantes com diâmetro de 2 a 3 cm, colo
ração amarelo palha; sabor fortement� adocicado e 
forma cilíndric� plana podendo pesar até 1 30 kg . 
Acompanhamento: Vinho Branco. 
- QUEIJO TIPO ESTEPE : É um queijo de origem 
russa, de massa dura e muito comum na Rússia, onde 
se tem um gosto forte e picante. O queijo tipo Estepe 
é um produto fabricado com leite filtrado, pasteurizado, 
de massa semi-cozida, prensado, salgado e maturado. 
Sua forma é retangular, com ângulos vivos, pesando 
cerca de 5,5 a 6,5 kg, crosta espessa, lisa, suavemente 
amarela revestida de parafina ou película impermeá
vel. Cor, cheiro, sabor e textura semelhante às do 
queijo Prato. No final da maturação apresenta massa 
homogênea, pastosa e solúvel, com olhos regulares, 
ovais e de 3 - 6 mm de diâmetro. Acompanhamento: 
Vinho Tinto ou Branco. 
- QUEIJO FUNDIDO: É resultante da fusão de varia
dos tipos de queijos o que permite a obtenção pelo 
calor e adição de sais especiais, de uma pasta homo
gênea, de grande brilho e sabor uniforme. Adicionado 
a diversos temperos, frutas ou condimentos, o queijo 
fundido pode ser cremoso ou fatiável. Normalmente 
apresenta sabor picante e textura homogênea; sendo, . 
habitualmente, consumido com pão fresco, torradas 
ou como acompanhante de cervejas e vinhos. A quali
dade do queijo fundido dependerá primeiramente da 
qualidade do queijo usado como matéria-prima. O uso 
de queijos estufados, precoce ou tardiamente, mas 
cuja maturação não seja prolpngada, não causÇlrá ne
nhum perigo, mas o sabor do queijo fundido será preju
dicado. Queijos de longa maturação, parCialmente de
composto. e altamente mofado não são aconselháveis, 
pois contribuirão com um sabor rançoso e de sabão. 
A casca do queijo utilizado deve ser removida. A quan
tidage de emulsificante usada é geralmente de 3%. 
Cada tipo de sal emulsificante tem característica e fina
lidade própria. Acompanhamento: qulquertipo de bebi
da, que vai desde a tradicional cachaça até o mais 
fino vinho francês. 

- QUEIJO GRANA: É um queijo de origem italiana, 
sendo a sua denominação original - Grana - devido 
ao aspecto �ranuloso que apresenta sua massa ao 
ser partido. E um queijo prensado, salgado e de longa 
maturação, de massa dura e cozida. Os queijos, no 
final da maturação, são untados com óleo e pintados 
de preto. Acompanhamento: Vinho Br;anco. 
- QUEIJO GRUYÉRE: É originário da Suiça e consi
derado o "rei de todos os queijos". A origem de sua 
fabricação é montanhesa, e quem conhece as estreitas 
relações étnicas das vertentes do Jura, reconhece que 
a sua fabricação tem especialmente por origem, a ca
deia dos Alpes, sem que se possa excluir uma ou 
outra de diâmetro. O seu gosto é suave, bastante ado-
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cicado, sabor avelâ. Massa regular, não muito dura. 
Possui olhaduras, bem regulares, redondas, lisas e 
brilhantes com 1 a 2 cm de diâmetro. Acompanha
mento: Vinho Branco. 
-.:. QUEIJO GORGONZOLA: O queijo Gorgonzla origi
nou-se no Vale do Pó por volta de 880 da Era Cristã. 
É queijo macio, gordo, de massa crua, produzido exdu
sivamente com leite integral de vaca, possui formato 
cilíndrico, é alto, reto com face plana, dimensões: altu
ra, 1 6  a 20 cm e diâmetro, 25 a 30 cm; sua crosta 
é áspera, rosada, revestida com papel alumínio quando 
pronta para consumo, seu peso médio, por forma é 
de 6 a 1 3  kg, a massa úmida de cor branca ou amare
lada, matizada pelo desenvolvimento de mofo. Seu 
sabor é ligeiramente picante, e a gordura no extrato 
seco é de 48% (mínimo). Acompanhamento: Vinho Tin
to. 
- QUEIJO GOUDA: Este queijo é fabricado original
mente na cidade de Gouda, na Holanda. O queijo Gou
da foi introduzido no Brasil, no início deste século, 
por imigrates holandeses trazidos pelo Dr. Carlos Pe
reira Sá Fortes para sua indústria pioneira. Este queijo 
está na origem de nosso queijo Prato. Possui um alto 
teor de gordura. O queijo Gouda é macio untuoso, 
de origem e sabor muitos suaves. Apresenta-se com 
forma cilíndirca, com peso médio de 2 kg. Acompanha
mento: Vinho Branco. 
- QUEIJO ITÁLICO: Este queijo é fabricado original

. mente na Itália, nas montanhas da Lombardia. Possui 
sabor suave e textura macia, tendendo à pastosa, e 
sua massa é ligeiramente salgada. Durante a matu
ração deste queijo, há o desenvolvimento de um limo 
vermelho-amarronzado. Este crescimento é desejável, 
contudo o desenvolvimento de leveduras é indese
jável. Deve-se evitar o crescimento de mofos e ocasio
nalmente deve-se lavar o queijo com salmoura a 4%. 
Acompanhamento: Vinho Branco. 
- QUEIJO LANCHE:  O queijo Lanche é uma varie
dade do queijo Prato. É um queijo ligeiramente macio 
e menos colorido do que aquele, 'tendo a forma retan
gular. A sua classificação é idêntica à do Prato, sendo 
que sua massa é de sabor mais suave e apresenta 
olhos um pouco menores. Suas dimensões são em 
média 1 5  cm por 1 0  cm e 6,5 cm de altura. O peso 
é em média 1 000 a 1 500 gramas. Acompanhamento: 
Vinho Tinto ou Branco . 
- QUEIJO LlMBURGO: Este queijo é proveniente da 
Bélgica, da província de Lieje nos arredores de Herve 
na cidade de Limburg, onde foi elaborado inicialmente. 
Segundo Fleischmann e Teichert, o queijo Limburgo 
foi difundido na Alemanha por Carlos Hirnbein, no ano 
de 1 807. Sendo transportado para a Baviera, muitas 
vezes conservou o seu nome e outras não. A grande 
aceitação deste queijo fez surgir várias imitações, que 
tiveram grande apreciação. Hoje em dia, a família do 
queijo Limburgo é muito numerosa e solicitada. Desde 
aquela região, estes queijos têm se difundido em toda 
alemanha. Já não se tratam mais de imitações, e sim 
inovações verdadeiras e genuínas. Possui, massa ma
cia, fermentação superficial, sabbr e aroma muito for
tes. Geralmente contém olhaduras irregulares. Acom
panhamento: Vinho Tinto. 
- QUEIJO MASCARPONE: É um queijo fresco que 
tem sua origem na Lombardia e que atualmente, é 
fabricado em muitas províncias italianas, especialmen
te durante o inverno é mais intensamente por ocasião 
do Natal e Ano Novo. Sua derivação etmológica é gre
ga, e significa "flor do leite" .  É classificado entre os 
queijos frescos, ao lado do Minas, Quark, Bel-Paese 
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e outros, o que corresponde ao mesmo sistema de 
produção e de maturaç�o; é prepa.r�do em grande 
escala para fins industriais e comerciais. 
_ QUEIJO MINAS FRESCAL: Este é um queijo de 
origem brasileira, embora muito sem:lhante ao "Q�e
so Blanco", fabricado em outros palses da América 
Latina. É um produto de massa crua, com alto teor 
de água e que não sofre maturação. Geralmente este 
produto é consumido nos primeiros sete dias que se
guem a fabricação. 
- QUEIJO MINAS PADRONIZADO: Este é o queijo 
brasileiro por excelência. A sua origem perde-se nos 
tempos, pois sua fabricação vem desde tempos colo
niais e hoje, o queijo Minas, comumente chamado quei
jo mineiro, é um patrimônio nacional. Sua tecnologia, 
hoje com características bastantes próprias, foi aprimo
rada e amplamente difundida pelo Instituto de Laticí
nios Cândido Tostes - EPAMIG, ao longo dos últimos 
40 anos, chegando a ser identificado como queijo Mi
nas tipo Cândido Tostes. Sua fabricação industrial ini
ciou-se por volta de 1880 na região da Mantiqueira 
próxima a Barbacena. Possuindo diversas variedade� 
o queijo Minas quando curado apresenta-se com uma 
casca fina, de cor amarelo-palha e massa de coloração 
branca. Seu sabor é ligeiramente ácido, muito típico 
e possui olhos médios, geralmente irregulares. Pode 
ser consumido com vinhos tintos e brancos e "à minei
ra" com a tradicional goiabada. É um produto de massa 
crua, sem corante, massa prensada e maturado. Tex
tura macia, apresentando olhaduras mecânicas em 
grande número. 
- QUEIJO MONTANHÊS: O aueiio montanhês é ela
borado em toda a região dos Alpes. Trata-se de um 
queijo fabricado a nível artezanal, sab baixas condi
ções de temperatura. Possui uma textura fechada, ten
do olhaduras do tamanho de uma cereja. Seu exterior 
é de consistência firme e de coloração amarelo-escura, 
com bordas um pouco projetadas para fora. O interior 
é macio e flexível. Quanto ao aroma e sabor, estes 
são suaves e agradáveis. Apresenta um peso médio 
variável entre 12 a 15 kg. Acompanhamento: Vinho 
Branco. 
- QUEIJO MUSSARELA: É um queijo de origem italia
na, de massa filada, produzido com leite cru ou pasteu
rizado, apresentando-se sob diversos formatos e ta
manhos. É um produto de consumo imediato. Este 
produto é de massa semi-cozida, sendo recomendado 
para o uso em pizzas e sanduíches. 
- QUEIJO PARMESÃO: O queijo Parmesão é um 
queijo de nacionalidade italiana, sendo a sua denomi
nação original "Grana" devido ao\ aspecto granuloso 
que apresenta sua massa ao ser partida. É um queijo 
prensado, salgado e, de longa maturação, ��stina�
do-se a ser ralado. E classificado como queiJo seml
gordo, duro e de massa cozida. Os olhos nã� devem 
ser muito grandes; em média de 2 a 3 cm de diâmetro. 
O sabor deve ser forte, picante e agradável. O tamanho 
do queijo, no Brasil, é em média, de 27 cm de diâmetro 
e 10,5 cm de altura; o peso é de 6.500 a 7.000 gramas. 
Acompanhamento: Vinho Tinto e Branco. 
- QUEIJO PAULISTA: O queijo Paulista é um queijo 
de massa semi-cozida e moderadamente prensado. 
A massa é relativamente mole, translúcida, amarela, 
oferecendo, quando curada, aspecto de manteiga. A 
fabricação deve ser efetuada pela manhã, isto é, �ais 
'Cedo possível, por questão de temperatura do ambien
te da sala de fabricaçãO. Acompanhamento: Vinho 
Branco. 
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- QUEIJO PASTEURIZADO: O queijo Pasteurizado 
foi descrito por José Assis Ribeiro em 1 950. Este queijo 
apresenta um sabor um pouco ácido, tendo. textura 
aberta, além de uma consistência pouco plástica. 
- QUEIJO PETIT-SUISSE: É um queijo pequeno, ma
gro, feito na França. É parecido com o Carré, porém 
contém maior teor de gordura. É feito co"! leite fresco, 
adicionado de creme. Não é salgado, E de textura 
cremosa de massa obtida pelo processo de coagu
lação mista, e pode ser adicionado de condimentos 
doces ou salgados. 

- QUEIJO PORT OU SALUT: O queijo Port du Saut 
ou Port Salut teve sua primeira fabricação por volta 
de 1 865 no Mosteiro de Port du Salut na França. Sua 
fabricação se estendeu pelos mosteiros em várias par
tes da Europa, especialmente Áustria, Tchecoslová
quia e Alemanba Meridional; e também Canadá e Esta
dos Unidos, num mosteiro de Kentucky, os monges, 
que primeiro fabricaram este queijo, guardaram o S9-' 
gredo de sua fabricação, mas queijos muito parecidos 
foram feitos em outros mosteiros da Europa. Na Fran
ça, queijos deste tipo foram fabricados em mosteiros 
e chamados de Saint Paulin. A massa do queijo Port 
Salut é compacta e elástica; o sabor é parecido com 
o Gouda. O queijo é cilíndrico e liso, de massa muito 
untuosa, macia, amarela. Tem um sabor pouco pro
nunciado. Acompanhamento: Vinho Tinto. 
- QUEIJO POU LlGNY SAINT PIERRE: Fabricado na 
região de B13rry, exclusivamente com leite de cabra. 
Possui formato de uma pirâmide mais pontuda que 
o Valençay. Só é fabricado em fazendas, na França, 
e se apresenta coberto por mofos azulados. Acompa
nhamento: Vinho Tinto. 
- QUEIJO POIVRE D'ANE:  O Poivre D'ane origina-se 
na região de Provença, na França, onde é fabricado 
com leite de cabra, ovelha, ou vaca e também com 
mistura de leite de cabra e vaca. Apresenta-se habi
tualmente como um pequeno disco de 7 a 8 cm de 
diâmetro e 3 em de altura, com peso médio de 1 20 g. 
Sua principal característica é apresentar-se coberto 
de raminhos de ervas diversas, sendo os mais comuns 
o alecrim e a segurelha. Estas ervas transmitem ao 
queijo um perfume aromático típico e o impregnam 
de um sabor todo especial. Fabricado com coagulação 
lática, de preferência com leite mais gordo, sua massa 
se apresenta ligeiramente mole e com textura muito 
. fina, Acompanhamento: Vinho Branco. 
- QUEIJO PRATO: Segundo José Jorge de Araújo 
Alves (1 986), a primeira indústria laticinista do Brasil 
nasceu em Mantiqueira, no município de Palmira, hoje 
Santos Dumont, em 1 888, através de uma iniciativa 
de Carlos Pereira dê Sá Fortes, médico que importou 
da Alemanha e da Holanda maquinário para montagem 
de um laticinio, e dos "técnicos" Sebastião João Frede
rico, João Kingma Yong, Alberto Booke que iniciaram 
fabricação de um queijo semelhante ao Prato e ao 
Edam. A principio, o resultado não foi satisfatório, po
rém, os técnicos retornaram à Europa para um aperfei
çoamento e aprendizado de novas técnicas. No retor
no, houve a separação da equipe, onde Sebastião 
João Frederico fundou com José Jorge de Sá Fortes 
e Carlos Pereira de Sá Fortes, o Latiqínios Alberto 
Booke, com sede em Santos Dumont, iniciando então 
um aperfeiçoamento dos produtos e que, por inspira
ção de Carlos Pereira, conseguiram mandar para o 
Rio de Janeiro leite congelado. O Yong se localizou 
numa fábrica de laticínios em Lima Duarte, hoje Laticí
nios MB, famosa instituição laticinista no mercado bra-

Rev. Inst. Latic. Cândido To�tes, <\�(256):40-46, 1 988 

sileiro. E um queijo de grande popularidade no país 
e é fabricado em tod;as as regiões brasileiras. Possui 
sua origem em queijos dinamarqueses e foi introduzido 
no Brasil por volta de 1 920, com estabelecimentos 
dinamarqueses em localidades do Sul de Minas Ge
rais. A denominação Prato compreende ainda outras 
variedades, tais como o queijo tipo Lanche (de forma 
retangular e tamanho de 0,5 a 1 kg), o queijo Cobocó 
(de forma cilíndrica e peso médio de 1 kg), e o queijo 
Esférico ou Bola de 1 ,8 kg. Atualmente, considera-se 
o queijo Estepe, de forma quadrada pesando aproxi
madamente 4,0 a 5,0 kg como uma última variedade 
de Prato. Possuindo sabor e aroma suaves, o queijo 
Prato apresenta uma coloração amarelo ouro, consis
tência untuosa e com pequenas olhaduras lisas e bri
lhantes. Por suas características típicas, presta-se bem 
ao preparo de sanduíches e lanches diversos. Acom
panhamento: Vinho Tinto ou Branco. 
- QUEIJO PRATO CILfNDRICO: O queijo Prato Cilín
drico tem o peso aproximado de 5 kg, podendo ser 
ou não parafinado. O produto é de massa maturada, 
tendo sabor suave e textura macia. Acompanhamento: 
Vinho Branco. 
- QUEIJO PROVOLONE:  É um queijo de massa fila
da, originário da Itália. É também fabricado em diversos 
países do mundo, inclusive o Brasil. Possui um pro
cesso de preparação mais ou menos idêntico do Cac
cio-Cavalo, porém é elaborado com leite mais gordo. 
Possui diversos formatos, sendo mais comum o de 
longo cilíndrico, com peso variando de 4 a 5 kg; pode
se apresentar também no formato de pera. Passa por 
um processo especial de defumação que lhe confere 
coloração e sabor especiais. Sua maturação varia de 
2 a 4 meses e possui sabor pronunciado, sendo espe
cialmente apreciado para consumo com vinhos tintos 
E! cereja. 
- QUEIJO QUARK: O queijo Quark é originário da 
Alemanha, pode ser utilizado diretamente como um 
tipo de queijo cremoso ou em culinária em geral (bolos, 
etc.). Na Europa, onde possui grande importância co
merciai e tecnologia avançada, o queijo Quark e simila
res podem ser consumidos em suas formas naturais, 
ou apresentando variações de sabor seja pela adição 
de frutas ou condimentos . aos produtos. Além disso, 
pode ser também transformado em produto aerado 
pela mistura com creme de leite batido, açúcar, aroma
tizantes e gelatina para estabilizar. O queijo Quark 
é um queijo magro, que apresenta extrato seco mínimo 
de 1 8%. Pertence ao grupo dos queijos frescos ou 
de massa fresca, não maturados, consumidos logo 
após a fabricação. As condições de produção e de 
conservação deste produto devem ser estritamente 
higiênica e muito bem controladas. 
- QUEIJO DO REINO. Também conhecido como quei
jo Serra da Estrela ou queijo Bola. De orige� portu
gu_esa, é nativo da cadeias de montanhas que originou 
seu nome. No Brasil foi, inicialmente denominado de 
"queijo que veio do reino", passando mais tarde a 
apenas "queijo do reino". É um queijo de massa pren
sada, semi-duro, sabor suave. Acompanhamento: Vi
nho Branco. 
.....: REQUEIJÃO: 'É o produto obtido da coalhada de 
leite desnatado com creme de leite cozido. Apresenta 
a crosta fina, formato variável e consistência semi
dura. 

-QUEIJO RICOTA: O queijo Ricota é também chama
do queijo de albumina pois, é constituído quase para 
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pessoas em regime dietético, ou doentes, por ser a 
ricota de fácil digestibilidade. Usa-se para fabricação 
de ricota, soro fresco de queijos comuns, dando-se 
preferência para soros de queijos de massas cruas. 
Podendo também ser defumada. 
- QUEIJO RICOTONE: Este queijo é originário da 
Itália, havendo diversas variedades, desde aqueie 
feito de soro de leite integral. O Ricotone é um queijo 
magro, pertencente ao grupo de queijos de massa fres
ca, não maturados e consumidos logo após a sua fabri
cação. É um queijo muito usado para lasagna ou rivioli 
e para elaboração de diversas sobremesas. 
- QUEIJO ROQUEFORT: Desde remoto ano de 1060 
já se fabricavam na França o queijo Roquefort, hoje 
feito exclusivamente com leite de ovelhas. Reza a len
da que tal queijo surgiu por um feliz acaso. Um pastor 
de ovelhas, guardou um pedaço de queijo branco numa 
das inúmeras cavernas existentes na montanha de 
Cambalou, no departamento de Aveyron, situado ao 
sul da França. Tais cavernas são resultantes de um 
grande deslocamento de rochas ocorridos em épocas 
muito remotas no Grand Causse de Larzac, onde fica 
a montanha acima citada. Nelas existem um inigua
lável clima frio, resultado . da infiltração constante de 
água e correntes de ar frio vindas das montanhas da 
região. Sabe-se hoje, que cresce naturalmente nestas 
cavernas um tipo de mofo verde-azulado do gênero 
Penicillium, espécie glaucum ou roqueforti. Foi este 
mofo que, segundo a lenda, teria se desenvolvido so
bre o queijo esquecido na caverna. Quando após algu
mas semanas o pastor se lembrou dele, encontrou-o 
com aparências e sabor inigualáveis. Estava assim 
criado o queijo Roquefort, hoje célebre no mundo intei
ro. Sobrevivendo a sucessivas gerações, a produção 
de Roquefort expandiu-se enormemente, e a demanda 
crescente do produto incentivou a produção partindo 
de misturas de leite de ovelha com leite de vaca, evi
dentemente muito mais abundante. Tal fato colocava , 
em perigo a personalidade singular do Roquefort, e, 
a partir de 1 41 1 ,  já o Rei Charles VI editava uma lei 
visando proteger a denominação Roquefort, lei esta 
ratificada pelo parlamento de Toulouse em 1 666. Final
mente, em 1 935, o Governo Francês tornou o Roque
fort o primeiro queijo a gozar de proteção legal por 
parte do governo, tendo sido determinado que só te
riam direito a esta denominação os queijos fabricados 
exclusivamente com leite de ovelha, dentro dos méto
dos tradicional consagrados na região e maturados 
nas cavernas de Roquefort. Foi também determinada 
a área de produção de leite de ovelha destinada a 
elaboração de Roquefort, que cita alguns departamen
tos vizinhos ao de Aveyron e a Ilha de Córsega. Asse
gurada a proteção dentro da França, restava ainda 
fazê-lo no exterior, onde grande número de imitações 
e abusos da denominação. Assim a partir de 1 951 , 
realizou-se a Convenção Internacional de Stresa, que 
incluiu o Roquefort em seu "anexo A" reconhecendo-o 
como queijo de �otoriedade mundial e �ando-Ihe prote
ção internacional. Desde então todos os queijos simila
res, que se diferenciam apenas pelo fato de serem 
produzidos com leite de vaca, passaram a ser oonhe
cidos como queijos Azuis. Evidentemente, reconhe
ce-se a existência de queijos Azuis que gozam de 
grande tradição, a exemplo do Gorgonzola que está 
inclusive, inscrito também no "anexo A" da Convenção 
de Stresa. Somente na França existem mais de 20 quei
jos azuis, entre os quais se destaca o conhecido Bleu 
d'Auvergne. Vários países do mundo desenvolveram 
tipos especiais de queijos Azuis que, por suas caracte-
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rísticas e tradição, receberam denominações espe
ciais. Acompanhamento: Vinho Tinto. 
-QUEIJO ROMANO: Esta denominação compreende 
uma variedade de queijos italianos, os quais são carnc-' 
terizados por sua estrutura granular e textura dura, 
com período de maturação de 6 meses no mínimo, 
massa seca, com geralmente 25 a 33% de água. Estes 
produtos podem ser conseguidos fatiados apenas 
quando frescos, após a maturação, geralmente são 
consumidos ralados. . 

"-'- QUEIJO SAtNT�MAURE: O queijO SalÍt-Maure ê 
fabricado em Touraine, tanto em processo industrial 
como artesanal nas fazendas. O industrializado vem 
recoberto de mofos brancos e o artesanal, recoberto 
de mofos azul-esverdeados com uma fina pfllha em 
seu interior. Estes queijos têm o formato de um longo 
cilindro, de 1 4  a 20 cm de comprimento por 5 a 6 
cm de diâmetro. Seu peso é de 300 g, sendo fabricado 
exclusivamente com leite de cabra. Acompanhamento: 
Vinho Tinto. 
- QUEIJO SAINT PAULlN:  Trata-se de um queijo 
de consistência macia, sabor suave ou ligeiramente 
ácido, de formato cilíndrico, com peso variando de 1 
até 3 kg. A casca é fina e amarela. O queijo apresen
ta-se com textura fechada ou então, com poucas olha
duras de tamanho pequeno. O teor de gordura no ex
trato seco é de 40 a 50%. Acompanhamento: Vinho 
Tinto ou Branco. 
- QUEIJO DO SERRO: Oriqinou-se na cidade do Se�
ro, localizad� na região do Alto Jequitinho�ha, em .MI
nas Gerais. E uma cidade pequena, com ruas estreitas 
e ladeira calçadas com pedras, cheias de casarões 
com fachadas coloniais e velhas igrejas, formando um 
conjunto arquitetônico extremamente s!nge!o e q�e ? 
tornou uma das mais famosas cidades históricas minei
ra. Possui formato cilíndrico, com aproximadamente 
14 cm de diâmetro e altura variando de 4 a 6 cm. 
Sua casca é normalmente esbranquiçada tendendo 
a se transformar numa crosta muito fina e amarelada 
quando o queijo é curado por alguns dias. Inte.rnB:
mente a massa é branca e consistente, às vezes ligei
ramente quebradiça. O queijo apresenta �empre aber
turas mecânicas de pequeno tamanho e nao raramente 
diversas e pequenas olhaduras irregulares. Seu sabor 
é bastante tipico e acentuadamente mais ácido do que 
a do queijo Minas Industri;al. 

- QUEIJO SELLES-SUR-CHER: Fabricado no Vale 
do Cher, pode ser feito em mistura com leite de vaca. 
É cilíndrico, com formato ligeiramente tronco-cônico, 
com 8 a 9 cm na base e 7,5 a 8,5 no alto, e 3 cm 
de altura. Quando fabricado na' fazenda, apresenta 
coloração escura, pois é geralmente salpicado de uma 
mistura de sal e carvão de madeira. Em fabricação 
industrial pode vir recoberto de mofo branco ou verde. 
Seu peso médio é de 200 g. Acompanhamento: Vinho 
Tinto. 

- QUEIJO SVEMBO: Trata-se de um queijo de consis
tência firme, apresentando algumas olhaduras gran
des e arredondadas. A coloração interna é amarelada; 
a casca é seca, permitindo ao queijo ser parafinado 
ao final da maturação. O queijo tem formato cilindrico, 
com peso variando entre 1 0  a 22 kg, e seu sabor 
é ligeiramente adocicado. Acompanhamento: Vinho 
Branco. 

- QUEIJO VALENÇAY: Este queijo é fabricado exclu
sivamente com leite de cabra integral. Possui formato . 
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de pirâmide, sendo também conhecido na Fraça p�r 
"Pyramide". Seu peso médio é de 250 g. Quando fabri
cado na fazenda, é salpicado de uma mistura de sal 
e carvão de madeira, o que lhe confere aspecto carac
terístico. Durante seu período de cura, recobre-se de 
mofos verdes e azuis e, quando fabricado industrial
mente, é coberto de mofos brancos. Sua massa é ligei
ramente firme, sem ser dura e seca e o sabor típico 
dos .queijos de cabra mofados. Acompanhamento: Vi
nho Tinto. 

-'-' QUEIJO TlLSIT:' Tílsit é uma antiga cidade russa, 
atualmente denominada Sovietsk, que deu nome de 
origem a este queijo, hoje difundido por todo o mercado 
mundial. Para perpetuar seu nome perdido, Napoleão 
I, em 1 807, deu o nome do queijo ali produzido de 
Tilsit, que ali já era fabricado pelos imigrantes holan
deses por muitos e muitos anos antes, Reconhece-se 
facilmente, tem o aspecto cilíndrico, de crosta amarelo
avermelhada e gordurosa. O queijo Tilsit, 89 anos após 
ter sido batizado em sua origem, M. Wegmuller, trouxe 
sua tecnologia e começou a fabricá-lo na Suiça, A 
sua fabricação neste país é hoje muito importante, 
chegando a mais de 4.500 toneladas por ano. O seu 
consumo no Brasil é mais difundido contendo no inte
rior da massa, como condimento, cominho ou kümmel. 
Este queijo 'é fabricado de duas formas. A primeira, 
em forma retangular de 1 2x1 2x30, e a segunda, em 
forma cilíndrica com um diâmetrc de 25 cm. O queijo 
pode ser parafinado, embalado em papel celofane ou 
plástico, mas normalmente é vendido na embalagem 
de papel alumínio. A massa do queijo é de amarelo 
claro, com olhaduras de tamanho de um grão de arroz 
quebrado. Acompanhamento: Vinho Branco. 
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MENSAGENS PARA NOITE DE QUEIJOS E VINHOS 

A vinha que bebemos é a seiva da terra 
e do trabalho do homem. 
A vida é erva . . .  
Que o pão, o queijo e o vinho sejam elo : 
O sonho de uni beijo . . .  

Vinhos branco, rosê e tinto! 
O bouquet que se quer é o querer viver . . .  
Pão e vinho: Coração e carinho . . .  
A paz é um gás 
como a vida é éter e vinho . . .  
Amigo, como queijo e vinho . . .  
Que o encanto desta noite perdure canção-carinho 
em nossas almas-vinho . . .  

Poesia transcrita da  Revista do  Vinho, set./out. 1 988 

J Cardias 

A poesia está aqui viva, concreta e sutil: 
degusta-se o vinho em amigos . . .  
Apaixonar-se é como se  entregar 
aos encantos do paladar da vinha . . .  (Adivinha!) 
Da videira, a vinha. 
Que na vida haja gavinhas: carinho! 
A alma é frágil cristal. 
Um brinde à luz dos seres! 
Olhar o vago ar de já e encontrar amigos em vinho 
.é navegar, é voar . . .  
Que fosse um único copo, tosco e fosco, 
meu ser brilharia, brindaria a vida e o vinho . . .  
S e  vinho é santo. 
Quem o faz e quem o bebe é mais que santo . . .  
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REVISTA DO INSTITUTO DE LATiCíN IOS CÂNDIDO TOSTES 
o L Vargas 

(i) A revista do Instituto de Laticínios Cãndido Tos
tes ( R E VILCT) publicada em JUIZ de Fora. apresen
ta-se no tam a n ho de 230 mm por 1 60 mm e é 
órgão do' Centro de Pesquisa e Ensino do Instituto 
de LatlcinlOS Cãndido Tostes da Empresa de PesqUisa 
Agropecuária de Minas Gerais. A REVILCT desllna-se 
à pUblicação de trabalhos onQinliis de pesquisa e à 
veiculação de Informações de Int�resse relevante para 
O setor de leite e produtos denvados. A criténú da 
Coordenação Editorial, poderão ser abertas exc.eções; 
a R EVILCT poderá veicular artigos de revisão biblio
gráfica e noticias de interesse geral 

( i i )  Aos autores poderá ser solicitada a provisão 
institucional de recursos financeiros para publicação 
de trabalho originais e Impressao de separatas. de 
acordo com a disponibilidade de cobertura financeira 
da R EVILCT no periodo em questão. Neste caso. a 
REVI LCT poder;i orientar os professores e oesQuisa
dores na procura institucional de apoIo financeiro. co
mo por exemplo, para pagamento de fotolitos a cores. 

( ii i )  Os artigos devem ser redigidos em português. 
Os autores devem apresentar o trabalho. incluindo títu
lo e resumo redigidos em português e em inglês. A 
bibliografia e as normas complementares de citação 
devem estar de acordo com a última publicação revista 
da Associação Brasleira de Normas Técnicas - ABNT 
(NB-66 revisada). Dar-se-á preferência à forma sem 
destaque, onde o nome dos autores são escritos com 
apenas as primeiras letras maiúsculas. 

(iv) Os manuscritos, em cópias originais, devem 
ser enviados datilografados em papel branco, oficio 
1 1 ,  2 1 6m m  x 330mm de 75 g :m2, reservando-se as 
seguintes marginações : 1 .  margem esq uerda de 
4Omm ;  2.  margem direita de 25mm ; 3. margem supe
rior de 25mm; 4. margem Inferior de 25mm. Os manus
critos devem ser datiloorafados em espaço duplo em 
páginas de aproximadàmente 30 linhas (no máximo ' 
34 linhas e 80 espaços ou caracteres por linha. A Coor
denação Editorial poderá fazer alterações de pequeno 
porte aos manuscritos. As alterações de grande porte 
serão sugeridas aos autores juntamente com a devolu
ção dos manuscritos a serem reajustados. As corre
ções e os acréscimos encaminhados pelos autores, 
após protocolo de registro da entrada dos manuscritos, 
poderão ser. recusados � critério da Coordenação Edi
torial. 

(v) Todos os manuscritos pretendentes ao espaço 
da REVILCT. dentro do subtítulo "Ciência e Técnica", 
deverão apresentar um resumo em português no inicio 
do trabalho e um "Summary" em inglês antes da lista
gem da bibliografia. 

(vi) A bibliografia deve ser listada, em ordem alfa
bética, pelo último nome do primeiro autor. As referên
cias bilbiográficas devem ser citadas no texto em uma 
das seguintes formãs opcionais: Silva ( 1 980): Silva, 
1 980; (Silva 1 980) ; ou (Silva, 1 990:35). As abreviaturas 
de nomes de periódicOs devem seguir as normas da 
"World List of Scientific Periodicals". 

(vii) As ilustrações devem ser feitas em nanQuim 
preto e branco e em tintas de desenho (Rotrings ou 

equivalentes) de cores variadas para reproduções em 
cores As Ilustrações deverão ser planejadas em fun
ção das segUintes reduções opcionais : 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 diagonal de um re
tãngulo. Dar-se-á preferência aos tamanhos lmpressos 
de : 1 1 20mm por 90m m :  2 60mm por 4 5m m ;  3 
1 70mm por 1 27 . 5';'m. As bases das Ilustrações deve
rão ser consideradas como' 1 1 20mm ; 2 60mm; 3 
1 70mm Os graflcos e as tabelas devem ser reduzidos 
ao minimo índispensavel. apenas de acordo com as 
exigênCias de um tratamento estatlslico formal. As ilus
trações e as tabelas devem vir separadamente em 
relação ao texto e devem estar de acordo com as 
normas usuais de tratamento e processamento de da
dos. As fotografias não deverão ser recortadas; as 
formas fotográficas originais devem ser mantidas em 
tamanhos retangulares para espaços impressos prefe
renciais indicados aCima (lado menor dividido pelo lado 
maior igual a aproximadamente 0.7)  O cálculo para 
previsão da reducão das ilustrações deve ser feito de 
acordo com a orientação de Papavero & Ma rtin.s 
( 1 983 1 09) As ilustrações e as tabelas deverão ser 
montadas separadamente do texto; deverão conter in
dicações da sua localização definitiva em relação à 
paginação do trabalho, deitendo constar uma ct.amada 
no texto. Na montagem deverá ser obedecido um rigo
roso critério de economia de espaço através da divisão 
da página em lauda esquerda e lauda direita. p'ara 
poSSibilitar este aproveitamento de espaço; a magni
tude da redução poderá ser ajustada. "A Coordenação 
Editorial outorga-se o direito de proceder as alterações 
na montagem dos clichês e das pranchas ou de solici
tá-Ias aos autores. As legendas e os títulos das ilustra
ções deverão ser datilografados à parte do texto e 
das pranchas. As ilustrações enviadas pelo correio. 
deverão ser protegidas em forma de pranchas de carto
lina, com uma proteção externa em cartão duro ou 
em madeira, de forma a deixá-Ias sempre planas, nun
ca encontrá-Ias. A CE não pOde responsabilizar-'Se 
pelas perdas e danos de transporte. 

(viii) Em nenhum caso (subtítulo, nomes de auto
res, etc . )  deverão ser usadas palavras escritas só com 
maiusculas. No corpo do texto serão grifados apenas 
nomes genéricos e especificos e outras palavras es
trangeiras eventualmente usadas; nas referências bi
bliográficas. grifar apenas os nomes de livros e perió
dicos e seus respectivos volumes. 

( ix )  Para simplificar. use nota de rodapé apenas 
na primeira página do trabalho, com as credenCiais 
previstas pela PAB, visto que o _emprego correto da 
nota de rodapé deve considerar reqras especificas 

(x) Todo!. os artiQos Dublicados_dentro do sub-titulo 
"Ciência e Técnica" serão reproduzidos em separatas. 
sem capa. em numero fixo de 1 0. As separatas aCima 
desse número serão r.obradas dos autores a preço 
de custo. Os autores não receberão provas para exa
me e correção ; os originais serão considerados defi
nitivos. 

n Normas para apresentação de trabalhos cientlficos. a serem exigidas a partir de 19 02 88. 

A desnatadeira MSB 130 da 
Westfal ia Separator é fabricada com 
a mais moderna tecnologia do 
mundo. O que faz dela a mais 

! avançada do Brasi l .  Por isso esta 
desnatadeira vale por duas. 

-

• Sistema "softstream": proporciona 
o mais alto grau de desnate 

• Não tem gaxetas nem selos 
mecânicos no tambor 

• Acoplamento h idráulico Voith 
• Motor elétrico comum 
CP Limpeza C I P, que dispensa 

desmontagem e montagem diária 
CP Total mente revestida em aço 

inoxidável. 
Se você quiser saber mais sobre a 
eficiência da desnataGleira 
MSB 130, é só procurar a Westfa l ia 
Separator. 
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A Brasholanda 
oferece a mais 
atualizada linha de 
máquinas dosadoras 
e envasadoras 
de produtos 
alimentícios líquidos, 
em pacotes plásticos 
de polietileno com 
sistema .de 

. fechamento por 
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