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PRODUÇÃO DE ACIDEZ E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO 

IOGURTE PRODUZIDO A PARTIR DE LEITES DE VACA E DE CABRA 

E DA ADIÇÃO DE EXTRATO SOLÚVEL DE SOJA PS-60 (*) 

Acidity production and microbiological analysis of the yoghurt 

productedfrom cow's and goat's milk and the addition 

of soya' s solu ble extract PS-60 

RESUMO 

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

José Benício Paes Chaves (***) 
José Carlos Gomes (***) 

Três tipos de Iogurte preparados com leite de cabra adicionado de leite de vaca 

desnatado em pó, leite de cabra adicionado de extrato de soja desengordurado e leite de vaca 

adicionado de leite de vaca desnatado em pó foram submetidos às análises de acidez e 

microbiológica, durante 30 dias de estocagem a 5° C. A capacidade de pós-acidificação, 

contagem de microrganismos contaminantes e a viabilidade da flora bacteriana foi similar 

entre os produtos estudados. 

INTRODUÇÃO 

O. aumento considerável do consumo de produtos lácteos fermentados nos últimos 

anos; notadamente o iogurte, tem sido causado pela imagem positiva de alimento saudável e 

nutritivo (Renner, 1 986). 

No Brasil, o aumento do consumo começou no ano de 1 970, e desde então vem 

experimentando crescimento excepcional (Brandão, 1 987). 

Alternativamente, a manufatura de iogurte de leite de cabra já ocorre em diversos 

países, tais como: Chipre, Grécia, Estados Unidos, Egito, Grã-Bretanha, Irã, Itália, Alemanha, 

Arábia Saudita, Suíça, Turquia e União Soviética. O iogurte de leite de cabra é 

consideravelmente mais digestível do que o de leite de vaca_e apresenta boas qualidades 

nutritivas e sensoriais (K�rmann, 1 986). 

(*) Parte da Dis.'wrtação de !v1e.\·trado em Ciência e Tecnologia de A Ii/nentos 

apresentada à UFV. 

(**) Alestre em Ciência e T e cno logi a de Alimento .... ' p e la UFV. PYl�fa da 

Universidade Federal de Ooiá.,·-Oo. 

(***) Pn�/essores da UFy-í'Deparlamenlo de Tecnologia de Alimentos. 
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Em razão da propaganda deficien�e de proteína diante do crescimento demográfico 
mundial, principalmente nos países do terceiro mundo, aliadas a certas vantagens econômicas, 
a proteína da soja tem sido estudada como substituta da proteína do leite (Schmidt e 
Morris, 1 984). 

Por causa das peculiaridades do leite de cabra, em função da sua composição e das 
características regionais, é necessário o desenvolvimento de pesquisas que atestem a eficiência 
desta matéria-prima como substituta do leite de vaca na manufatura de iogurtes, que até o 
presente, no Brasil, são tradicionalmente elaborados com leite de vaca. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de acidez e o crescimento de 
microrganismos contaminantes e da flora normal dos iogurtes sabor natural, preparados à 
base de leite de cabra com a adição de leite de vaca desnatado em pó e leite de cabra 
adicionado de extrato de soja desengordurado, em comparação com o iogurte convencional.  

MATERIAL E MÉTODOS 

1. Matéria-Prima 

Para elaboração dos iogurtes foram utilizados leites de cabra e de vaca "in natura", 
leite de vaca desnatado em pó e extrato de soja desengorduradoPS-60. 

Os . leites de cabra e de vaca, provenientes de leite de conjunto, foram obtidos no 
Capril da UFV e em fazendas próximas à cidade de Viçosa, respectivamente. 

A coleta e o processamento dos leites de cabra e de vaca foram efetuados na Usina
Piloto de Laticínios do DT NUFV. 

O l e i te de vaca desnatado em pó, marca Gló ria, foi fabricado p o r  

Fleishmann e Royal Ltda. ,  e o extrato de soja desengordurado PS-60, marca Provesol, por 
Olvebra Industrial S. A. 

2. Elaboração dos Iogurtes 

O preparo dos produtos seguiu as recomendações de Ferreira ( 1 987) com algumas 
modificações. 

Os leites de cabra e de vaca, após a padronização do teor de gordura a 2%, foram 
homogeneizados a 1 .600 kgf/cm2, .no primeiro estágio, e 500 kglcm2 no segundo. 

Três tipos de misturas foram preparadas para se obterem produtos com teor de 
sólidos não gordurosos próximo a 12%: leite de cabra adicionado de leite de vaca desnatado 
em pó, leite de cabra adicionado de PS-60 e leite de vaca adicionado de leite de vaca 
desnatado em pó. 

Cada mistura foi liquidificada em aparelho industrial marca Siemsen, até que o 
produto apresentasse aparência uniforme, para posterior separação em volumes de dois 
litros, em fermenteiras. 

Para o tratamento térmico, utilizou-se a temperatura de 90°C por cinco minutos, e em 
seguida o produto foi resfriado até que a temperatura atingisse 43°C, para inoculação de 2(Yo 
da cultura de iogurte (Joghurt VI VISBYV AC, marca Wiesby), constituída por Lactobacillus 

Rev. I nst. Latic. Când ido Tostes Pág. 5 

delbrueckii ssp bulgaricus e Streptococcus saliv�rius ssp thermo�hilu�, na pro�rç�o de I:!. 
A incubação dos produtos foi interrompida quando a aeldez tltulável atmgm 0,65 Yo 

de ácido lático, seguindo-se o resfriamento e acondicionamento sob à temperatura de 5°C, 

por 24 horas, quando então o coágulo foi quebrado e procedeu-se a embalage� do �roduto 

em copos de poliestireno com capacidade de .200 ml, p.ara .estoc��em d� p��uto a � �. ' ._ 
As determinações analíticas foram feitas no pnmeuo, setlmo, vlgeslmo e tngesnno 

dia de estocagem. 

3. Produção de  acidez 

O pH foi determinado por meio do potenciômetro pH Meter, marca Celm, devidamente 

aferido segundo as normas da ASSOCIATION OF OFFICIAL ANAL YTICAL CHEMISTS 

( 1 984). _ 
Para a determinação da acidez titul ável seguiu-se as recomendaçoes do 

LABORATÓRIO NACIONAL DE REFERÊNCIA ANIMAL ( 1 98 1a).  

4. Análises Microbiológicas 

Coliformes totais e fecais foram enumerados de acordo com a técnica do número 
mais provável (NMP), conforme descrito por Marth ( 19?�). , . Para análise de Salmonella, mofos e leveduras utlhzou-se os metodos descntos pela 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, publicado por Speck ( 1984). 

A viabilidade da flora bacteriana dos iogurtes foi determinada de acordo com a 
técnica descrita pelo LABORATÓRIO NACIONAL DE REFERÊNCIA ANIMAL ( 1 98 1b). 

5. Delineamento Experimental 

Os resultados foram analisados por meio de análise de variância, considerando-se um 

modelo de delineamento em parcela subdividida, com três iogurtes na parcela, dispostos 

inteiramente ao acaso, e níveis de tempo na subparcela. . 
Após a obtenção dos resultados da análise de variância, independent� �e o efeito de 

interação iogurte versus tempo ser significativo ou não a �% de probablhdade, foram 

testados os ajustamentos dos modelos linear simples e quadrá�l�o. , . , 
Nas discussões dos resultados do experimento foram uuhzados gráficos, constltmdos 

para cada variável com as equações ajustadas para os três tipos de iogurte e os respectivos 

desvios-padrão. 
No caso dos valores obtidos para a viabilidade da flora, os �ráficos foram elaborados 

com as médias e os desvios-padrão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Produção de Acidez 

O desenvolvimento da acidez nos iogurtes durante 30 dias de estocagern a soe está 
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disposto nas Figuras 1 e 2 .  
De acordo com os  resultados da análise de variância (Quadro 1), houve efeito 

significativo (P ;:; 0,05) do tempo de estocagem nos iogurtes. O pH diminuiu e a acidez 
titulável aumentou com o decorrer do tempo de estocagem. Este comportamento pode ter 
sido causado pelo prosseguimento da atividade metabólica dos microrganismos, embora em 
velocidade mais baixa, devido a temperatura de soe. Entretanto o poder de pós-acidificação 
da cultura de iogurte foi semelhante entre os produtos. 

5,00 fi Leite de cabra A Leite de cabra + ps-éo O Leite de vaca 
_ é$ 

• pH = 4,4345 - O,008641126T 
-" ... ,. 

4.80 
A pH = 4,6066 - 0,01 0284872T 

Ã �'$ o pH = 4,5123 - 0,008316961 T 

l'= 0,970 

r
'&

= 0,950 

�= 0,980 

a 4,60 

�.� .. �-i- -- -- --_ 
4,40 . 

420 

.. ........ ......... ..... r· ·_··1·······., -
5.0 658 120 1 o 1988 .0 

Tempo de Estocagem (Dias) 
Figura 1. Variação do pH em Função do Tempo de EstocC!gem a 5°C para Cada Iogurte. 
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Figura 2. Variação da Acidez Tituláve/ em Função do Tempo de Estocagem a 5°e para 
Cada [o?,urte. 
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Quadro 1. Resumo da análise de variância dos dados de pH. acidez Titulável (AT) e Alofos 
e Leveduras (lv/L) dos Iogurtes 

QUADRADO MÉDIO 
FV GL 

Iogurte (I) 3 

Erro (A) 6 

Tempo (T) 3 

I * T 6 

Erro (B) 18 

pH 

ns 
0,0663 

0,0186 * 

0,1290 

0 0008 ns , 
0,0021 

* Significativo a 5% de probabilidade (P � 0.05). 
ns: Não-significativo a 5% de probab. (P � .0.05). 

AT 

ns 
0,0244 

0,0332 * 

0,1153 

0,0003 ns 

0,0018 

ML 

ns 
15263,1944 

12488,1944 * 

944852,9259 

8902,5648 ns 

9117,3796 

Os iogurtes apresentaram um decréscimo dos valores médios de pH de 4,53  a 4,24 e 
uma elevação de acidez titulável de 1 ,04 a 1 ,3 1 % de ácido lático nos 30 dias de estocagem a 
5°C .  

A s  mudanças progressivas encontradas para o s  valores de p H  e acidez titulável estão 
de acordo com os resultados de outros autores. 

Salinas ( 1984a) observou decresci mo do pH e ascensão da acidez titulável em 
iogurte natural e sabor morango, conservado a 7°e durante 40 dias, após o 30° dia houve 
estabilização dos índices de acidez. 

Toba et alli ( 1983) analisaram iogurte natural estocado a soe por 10 dias e relataram 
uma leve diminuição do pH e um ligeiro aumento da acidez titulável. 

Os valores relativos a pH e acidez titulável para os iogurtes estudados estão ligeiramente 
acima das médias encontradas por outros autores (Ferreira e Chaves, 198 1 ;  Tamine et alli, 
1987; Welker, 1(86). 

Os resultados de Roummi (1984) foram os mais próximos aos valores de pH observados 
para os iogurtes estudados. Este autor estocou iogurte natural por 30 dias a 4°C e observou 
lima variação de pH de 4,60 a 4, 10. 

Talvez as diferenças de produçé10 de ácido entre os iogurtes estudados e os relatos de 
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outros autores sejam em razão de particularidades como: composição da mistura básica, tipo 
de cultura, temperatura de inoculação, processo de resfriamento, volume de produção, 
controle e nível de temperatura utilizados no processamento do produto. 

Para Vedamuthu ( 1977) o pH do produto acabado não deve ficar abaixo de 4,20� sob 
pena de ocorrer desbalanço da relação cocos: bacilos e o iogurte tomar-se muito ácido. 

2. Coliformes Totais e Salmonella 

Os iogurtes analisados durante a estocagem apresentaram Número mais Provável de 
Coliformes < lIml e ausência de Salmonella em 25 mI. Portanto estão de acordo com as 
exigências do Ministério da Saúde (Brasil, 1987) .  

Os resultados encontrados para coliformes e Salmonella estão em concordância com 
os relatos de diversos autores. EL-Sarnragy ( 1988) não detectou coliformes nas amostras de 
iogurte de leite de cabra estocado a 7°C por 1 5  dias. Davis et alli ( 1 971 ), Kondrantenko et 
alli ( 1 978), Kroger ( 1976), Salji et alli ( 1987), Tarnine et alli (1 987) verificam ausência de 
coliformes em iogurtes comerciais de vários sabores. 

Dados diferentes dos obtidos no presente trabalho, foram publicados por Salinas 
( 1 984b) que detectou presença de coliformes incluindo Escherichia colí em iogurte natural e 
aromatizado, nas primeiras 24 horas contadas à partir da elaboração do produto. Inibição da 
presença de coliformes totais e fecais foi observada depois de 10 dias de estocagem a 7°C. 

Salji e Saadi ( 1986) questionaram a validade do uso de teste de coliforme como 
indicador das condições sanitárias de iogurte, em virtude da rápida destruição e instabilidade 
destes microrganismos no produto. Segundo estes autores, o tempo de estocagem, nível de 
contaminação inicial e o pH inicial do produto são fatores decisivos na sobrevivência de 
coliformes em iogurte. 

Renner (1986) relatou que Salmonella inoculada no iogurte geralmente sobrevive 
por poucas horas, provavelmente devido a presença de substâncias antibióticas produzidas 
por algumas cepas de Lactobaci l l i .  

Rubin e V�lUghan (1979) inocularam cultura de Salmonella typhimurium em iogurte 
e observaram que a concentração inicial de células permanece constante nas primeiras 4 
horas de fermentação, sugerindo um efeito bacteriostático, e declina de forma logarítmica 
após 4 horas, com evidente efeito bactericida do produto. As possíveis razões destes efeitos, 
levantadas pelos autores, são o bai xo pH e o baixo potencial de oxido-redução do iogurte, 
embora a caseína possa exercer um efeito protetor para a Salmonella. As mesmas conclusões 
foram sugeridas por Rubin (19R5) analisando Salmonel la em leite ácido. 

J. Mofos e Leveduras 

A Figura 3 mostra a variação da contagem de mofos e leveduras nos iogurtes 
estocados a 5°C. 

Todos os tipos de iogurte apresentaram contaminação com mofos e leveduras, 
embora a contagem esteja abaixo do limite máximo permitido pelas exigências regulamentares 
do Ministério da Saúde (BrasH, 19S7). 

A anál ise de variiincia Quadro I, revelou efeito significativo (P ::;; 0,(5) para tempo 
de eSLocagelll sobre ti contagem de mofos e leveduras nos iogurtes estudados. 
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Figura 3 Variação da Contagem de lv/oJos e Leveduras em Função do Tempo de Estocagem 
a 5°C para Cada Iogurte. 

Os resultados obtidos para mofos e leveduras, neste trabalho, estão acima dos níveis 
encontrados por outros autores. 

Salji et aIli (1987) encontraram para o iogurte natural uma variação de 1 a 22 UFCJ 
ml num período de estocagem de 14 dias à temperatura de 7°C. . 

Kondratenko et alli ( 1 978) não encontraram mofos e leveduras em IOgurte estocado 
a 4°C durante 30 dias. 

EI-Samragy (1988) não encontrou leveduras e mofos em amostras de iogurte de leite 
de cabra estocado a 7°C por 15 dias. 

Resultados mais próximos aos encontrados neste trabalho foram obtidos por 
Suriyarachchi e Fleet ( 1 98 1 )� das 1 28 amostras analisadas de iogurte natural e com frutas, 
450/0 apresentaram uma contagem de leveduras acima de 103 por grama. 

A provável causa da contagem elevada de mofos e leveduras nos iogurtes do presente 
estudo, pode estar associada a contaminação ambiental. 

4. Viabilidade da Flora Bacteriana 

Os resultados da aferição da viabilidade das bactérias dos iogurtes estão dispostos na 
Figura 4. Os iogurtes apresent.aram o mesmo comportamento, em relação ao tempo ne�essário 
para formação de coágulo em leite desnatado. As diferenças são visivelmente relaCIOnadas 
com o tempo de estocagem. . . 

O coágulo formado, em todas as análises, apresentou aspecto fin�e e gelatmoso. O 
exame de lâminas mostrou desbalanço progressivo da relação cocos: baCilos com o avanço 
do tempo de estocagem. No 30° dia houve presença maciça de bacilos em detrimento de 
cocos 
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Figura 4. Variação da Viabilidade da flora iogurtes em Função do Tempo 
de Estocagem a j0e. 
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Estes relatos estão de acordo com as pesquisas de outros autores. Salinas ( 1984a) 
relatou decréscimo númerico das bactérias do iogurte conservado a 7°C durante 40 dias; 
após 30 dias a microflora essencial foi reduzida em 500/0. Hamann e Marth ( 1984) 
observaram inicialmente aumento da população de bactérias viáveis no iogurte comercial 
durante a estocagem sob refrigeração, depois as bactérias alcançaram o máximo e decresceram. 

Resultados discordantes dos observados no presente estudo foram publicados por 
Davis et alli (1971) que encontraram pouca mudança na contagem de células viáveis em 28 
dias no iogurte natural e com fruta, estocado a 5°e. 

A perda de viabilidade e o desequilíbrio entre as bactérias nos iogurtes analisados, 
durante a estocagem, possivelmente estão relacionados com a maior produção de ácido 
lático pelo Lactobacilli, que por ser mais ácido tolerante predomina na cultura. 

CONCLUSÕES 

Os três tipos de iogurte demonstraram similaridade nos resultados das análises 
realizadas, tanto em relação a produção de acidez quanto na qualidade microbiológica dos 
diferentes produtos elaborados. Os testes de viabilidade da flora revelaram diminuição da 
atividade e desequilíbrio dos microrganismos dos iogurtes com o avançar do tempo de 
estocagem. 
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SUMMARY 

Three difIerent kinds of yoghurt prepared with goat' s milk with skimmed powder 
cow's  milk added, goat's millk with PS-60 added and cow's milk skimmed powder cow's 
milk added were submited to acid and microbiological analysis during thirty days in storage 
at 5°C. The post-acidification, enumneration of the contaminating microorganism and 
bacterial flora viability was similar among the products studied. 
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EFEITO DA ADIÇÃO DE NITRATO DE SÓDIO AO LEITE NOS , '" , 
INDICES DE MATURAÇAO DO QUEIJO "PRATO".(l) 

RESUMO 

Luiz Ronaldo de Abreu (2) 
Luiz Carlos Gonçalves Costa (3) 

Múcio lv/ansur Furtado (4) 

Queijos Prato de meio quilograma foram elaborados por técnicas tradicionais com 
le�te adicionado de NaNOr utilizando níveis de 10,20 e 50 gramas para cada 100 lit;os de 
leite. 

, . O índice de maturação do queijo não sofreu interferência, quando foram utilizados os 
�IV�IS de 10 e 20 gramas de nitrato para cada 100 litros de leite, porém este índice foi 
hge��amente reduzido pelo emprego de 50 gramas de nitrato por 100 litros de leite. O pH do 
queiJo sofreu uma pequena elevação nos queijos fabricados com 50 gramas de nitrato eril 
relação aos queijos fabricados com os outros dois níveis. 

' 

SUMMARY 

A-half-kilogram Prato cheeses, \Vere manufactured by traditional technic with milk 
added of NaN03, employing leveis of 10,20 and 50 grams to each 100 liters of �ilk. 

The index of ripening of the cheeses, did not undergo interference when the leveis of 
l� and 20 grams of nitrate to each 100 liters of milk were utilized, but this index was 
shghtly decreased by the use. of 50g of nitrate, compared to the other two leveis. The pH of 
the cheeses manufactured wlth 50 grams of nitrate was slightly higher those displayed by 
the other two treatment. 

(I) Parte da Tese para ohtenção do título de Alestre em Ciência dm,' Alimento .... ' no 
Departamento de Ciência dos Alimentos da E.f.,'cola Superior de Agricultura de 
Lavra.",' - Afina. ... ' Gerais. 

(2) L"ootecni .... 'la, AIS., Aluno do curso de Pós-graduação da Univen.:idade de WiscoJ1.\'in
Afadiso/1- H.l lA. 

(3) Hng. Agr .. AI."' .. Pn�/ /ldj. /Jep. de Ciencia dos Alimentos da E",'cola Superior de 
Agricultura de f,avra .... · - Afinas (jerais. 

(-I) lJioquímico. Al,\' .. fJhlJ. CO/1sultor Técnico da lia-Ia do Nrasil- r'''alinho", - ,\'P, 
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INTRODUÇÃO 

Vários defeitos podem ser apontados nos queijos; para o tipo Prato o estufamento 
(precoce ou tardio) é o mais comum e mais importante, O estufamento tardio, que é a 
principal causa de perdas nesse tipo de queijo, aparece quase sempre após 10 dias de 
fabricação, conferindo ao produto um aspécto repugnante, além de provocar o aparecimento 
de sabor e aroma desagradáveis. Para ser controlado, várias medidas podem ser empregadas, 
dentre elas o uso de nitrato de sódio ou potássio, é um dos meios mais simples e eficiente, 
(6,12,15). Já o estufamento precoce pode ser evitado com uma boa higienização da fábrica, 
pasteurização do leite e um rigoroso controle higiênico do processo de fabricação. 

Uma vez adicionado ao leite de fabricação do queijo, o nitrato é reduzido 
enzimaticamente a nitrito, sendo este o responsável direto pela inibição das bactérias 
causadoras do estufamento tardio. 

Como o nitrito em níveis elevados inibe a atuação das bactérias láticas, o uso de 
nitrato é tecnológicamente mais viável, pois em doses adequadas, o nitrato age como uma 
fonte de nitrito, mantendo este em níveis suficientes para a prevenção do estufamento e 
adequado a atuação das bactérias láticas, necessárias a maturação do queijo, (7,11,16), 

No Brasil, o uso de nitrato é permitido em até 50 gramas para cada 100 litros de leite 
destinado a fabricação do queijo Prato, Brasil (3). Existem controvérsias a respeito desta 
quantidade, pois o nitrato, por ser precursor de substâncias denominadas N-nitrosaminas, 
muitas das quais possuindo propriedades carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas, 
pode, se aplicado em excesso, causar danos a saúde, principalmente de crianças. Abreu et 
alli (1) determinam que a adição de 10g de NaN03/ 1 00 litros de leite parece ser suficiente 
para inibir o estufamento tardio. 

O uso excessivo de nitrato, além de elevar os custos operacionais da produção 
queijeira e causar problemas de saúde ao consumidor, inibe o processo de maturação do 
queijo, Choisy et alli (5) Dolezalek & Voriscova (7) e Galesloot (lO), podendo também, 
provocar o aparecimento de manchas avermelhadas na massa do queijo. 

O presente trabalho teve por objetivo determinar a influência exercida pelo nitrato, 
no processo de maturação do queijo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram elaborados lotes de queijos Prato de meio quilograma utilizando 100 litros de 
leite para cada lote, segundo técnicas tradicionais, Furtado & Wolfschoon-Pombo (9). 
Foram testados 3 níveis de NaN03, 10, 20 e 50 gramas para cada 100 litros de leite. 
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com 4 repetições. As 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P::;; 0,05), Cada nível foi repetido 4 vezes. 

Os queijos foram maturados por 36 dias e nesse período as determinações tiveram a 
seguinte periodicidade: F. F + 12 dias, F + 24 dias e F + 36 dias, considerando "F" o dia da 
fabricação. 

. 

No dia F + 1 (16 horas após li salga). os queijos foram embalados em película de 
polietilcno (cry-o-vac) e colocados em uma dimara de maturação com uma temperatura de 
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14 ± 1°C e umidade relativa do ar entre 85% e 95%. 
° pH dos queijos foi determinado através de um potenciômetro RadioMeter modelo 

pH-meter 26 (PHM 26). 

(2). 

° índice de maturação foi determinado segundo a fórmula: 

I.M. = Proteína solúvel x 100 
Proteína total 

Proteína total foi determinada pelo método Micro Kjeldahl, descrito pela A.O.A. C. 

Proteína solúvel foi determinada pelo método Micro Kjeldahl, descrito pela A.O.A. C. 
(2) e Kosikowski (14). 

° método Micro KjeldahI determina o nitrogênio total. A percentagem de proteína 
foi calculada multiplicando-se o valor encontrado por 6.38. Os resultados incluem o 
nitrogênio não proteíco NNP. 

NaCI foi determinado segundo técnica descrita pelo Lanara-M.A. (4) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

, . 
° queijo logo após a prensagem, apresentou uma mesma proporção de proteínas 

s�luveIs em �e�a!ão as proteínas totais, porque nesta fase o fenômeno de maturação esta 
a�nda no seu InICIO (tabela 1 e figura 1). No 12° dia de maturação, os três níveis apresentaram 
�I�e�enças estatisticamente significativas entre si� nesta fase ja se constatam os efeitos 
InIbldores do nitrato no processo de maturação do queijo. Abreu et alli ( 1) demonstraram 
que o� teores d� N02 no queijo Prato elaborado com 10, 20 e 50 gramas de NaNO para cada 
100 lItros de leIte apresentaram diferenças estatisticamente diferentes nos teores 

3
de NO do 

queijo no 12° dia de maturação, sugerindo assim, a existência de uma relação inversa e�tre 
o� teores de N02 do queijo e seus índices de maturação. Os resultados obtidos no 24° e no 36° 
dias de maturação vem confirmar esta relação, pois os níveis de 10 e 20 gllOO litros de leite 
não apresentaram diferenças significativas entre si nos índices de maturação (tabela 1 e 
figura I) bem como nos teores de N02 reportados pelos autores acima citados. A diferença 
ocorre quando se compara o índice de maturação entre o nível de 50 glI00 litros de leite e os 
outros 2 �í�ei�, pois o primeiro mostrou um menor índice de maturação em relação aos 
outros �OIS ultlmos. Abreu et alli ( 1) encontraram a mesma relação de diferença nos teores 
de N02 do queijo, entre o nível de 50 gllOO litros de leite e os outros dois níveis 
confirmando assim uma relação inversa entre os níveis de Na do queijo e seus índices d� 
matur�?ão. �oodhead et alli ( 12) afirmam que um excesso de nitrato utilizado na fabricação 
de queIJo, alem de não trazer vantagens adicionais para o controle do estufamento tardio do 
queijo, prejudica seu processo de maturação, o que ficou confirmado pelos resultados 
obtidos. 

Entre os fatores que interferem no processo de maturação do queijo, pode-se apontar 
o seu teor de Na�L �Iardy (I J). Os resultados obtidos mostram claramente que as di ferenças 
observadas nos IIldlCeS de maluraçélo não sofreram interferência deste sal, (tabela J). Isto 
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porque seus teores ficaram dentro de índices considerados normais ao processo de maturação 
do queijo. Desta forma, os teores de NO: e N(\ parecem ser os únicos fatores que 
influenciaram mais intensamente os índices de maturação dos queijos. 

Evidenciou-se tim pH ligeiramente superior para o nível de 50 gramas de nitrato/l00 
litros de leite, mostrando uma possível diminuição na atuação das bacterias láticas, devido 
ao excesso de nitrato e nitrito no queijo (tabela 2 e figura 2). Entretanto, esta diferença é 
tecnologicamente desprezível, ficando o pH de todos os níveis dentro dos especificados para 
o queijo Prato, Furtado & Lourenço Neto (8). 

CONCLUSÃO 

Após a análise dos resultados obtidos, e lícito concluir que: 
- Com o emprego de 50 gramas de NaN03 para 100 litros de leite, os índices de 

maturação do queijo tiveram seus valores diminuídos em relação aos outros 2 níveis 
empregados. 

- Igualmente houve modificações do pH do queijo, ficando nível de 50 gramas de 
NaN03 , para 100 litros de leite, com valores ligeiramente superiores aos obtidos com o 
emprego de 10 e 20 gramas de NaNO; para 100 litros de leite. 

- O uso excessivo de nitrato, além de não trazer beneficios adicionais ao controle de 
estufamento dos queijos, eleva os custos operacionais da produção queijeira, pois, é um 
produto importado, com preços bastante elevados, podendo ainda, causar problemas de 
qualidade ao produto final. 
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TABELA 1- Evolução dos índices médios de maturação (PS/PT x /00%) * do queijo Prato. 
elaborado com diferentes níveis de NaNOj• 

Gramas de NaN03/ 100 litros de leite 
Tempo de 

Maturação 10 20 50 
(dias) 

(x) s(x) (x) s(x) (x) s(x) 

a a 
4 01 

a 
0,065 01 4,14 0,065 4,02 0,105 , 

a b 
0,115 8 38 c 0,050 12 9,61 0,120 8,91 , 

a a b 
24 13,74 0,460 14,51 0,135 12,23 0,080 

a a b 
36 17,24 0,065 17,23 0,080 15,94 0,155 

;! : t _ Comparação de média no sentido de linha pelo Teste de Tukey (P < 0.05) 
* PS e PT definidos como % N x 6.38 

TABELA 2 - Evolução do pH médio do queijo Prato. elaborado com leite adicionado de 
diferentes níveis de NaN03• 

Gramas de NaN03/ 100 litros de leite 
Tempo de 

Maturação 10 20 50 
(dias) 

(x) s(x) (x) s(x) (x) s(x) 

a a 
5 20 

b 
01 5,12 0,011 5,09 0;014 , 0,015 

ab a 
0,009 5 33 b 

0,003 12 5,31 0,003 5,29 , 

a ab b 
24 5,33 0,007 5,34 0,003 5,35 0,003 

ab a b 
36 5, 36 0,006 5,35 0,007 5,38 0,003 

- Comparação de médias no sentido de linha pelo Teste de Tukey (P <' 0.(5) 
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TABELA 3 - Teores médios de sal (NaCl) do queijo Prato, /6 horas após sua salga, 
elaborado com leite adicionado de diferentes níveis de NaN03• 

Níveis de NaNO 3 Teores de Sal (NaCI) - 0/0 
�dicionado ao leite 

(gYI00 litros) Média (x) s(x) 

10 1,90 0,07 

20 1,90 0,04 

50 1,78 0,05 

TABELA 4 - Resurno da análise de variância dos índices médio de maturação do queijo. 
em, diferentes estágios de fabricação e da maturação. 

Quadrados Médios 
C.V. G.L. 

Pós-Prensa F*+12 F+24 F+36 

Níveis de 2 0,0211 1,5044 5,3683 1,8593 NaNO 3 

Resíduo 9 0,0259 0,0400 0,3160 0,1741 

F = Dia da Fabricação 

TABELA 5 - Resumo da análise de variância do pH do queijo, em diferentes estágios de 
fabricação e da maturação. 

Quadrados Médios 
C.V. G.L. 

Pós-Prensa F*+12 F+24 F+36 

Níveis de 
NaN03 2 0,0129 0,0013 0,0006 0,0007 

Resíduo 9 0,0007 0,0001 0,0001 0,0001 

F =, Dia da Fabricação 
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AS EMBALAGENS E SUAS INFLUÊNCIAS SOBRE A 
CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS LÁCTEOS 

The Packages and their effects on the conservation 
and promotion of dairy products 

Luiza Can,�lhaes de Albuquerque ( *) 
Adriana Magalhães( * *) 

Everton Silveira Valle( * * *) 
Eduardo Mostaro Campos( * * *) 

Leonardo Orne lias Faquini( * * *) 

INTRODUÇÃO 

As embalagens são de grande importância dentro da produção, quer nos parâmetros 
de conservação como na atratibilidade da mercadoria . Na verdade, uma embalagem exerce 
as funções de conter, proteger, transportar, vender e educar o consumidor. O tema 
embalagem está presente em quase todos os ramos, principalmente hoje, com o 
desenvolvimento da indústria de laticínios, o estudo de como conservar os produtos 
alimentícios por mais tempo, mantendo seu alto nível de qualidade, direcionaram todos os 
seus interesses para a área em questão . A embalagem atualmente é baseada em uma alta 
tecnologia em que os parâmetros a serem considerados são inúmeros. Com aprimoramento 
elevadíssimo, ela está sujeita a variações entre as regiões brasileiras devido aos enfoques de 
Marketing, condições ambientais e climáticas específicas . Somente materiais aprovados 
pela Legislação em Vigor poderão ser usados direta ou indiretamente para o acondicionamento 
de produtos lácteos. Para esta escolha, torna-se necessário dispor de conhecimentos suficientes 
tanto do produto quanto da embalagem. Para a embalagem, também é de fundamental 
importância o seu projeto, visando embalar o produto pelo menor custo possível. Este fator 
ajuda no desenvolvimento de novas matérias primas, com melhores propriedades e 
características a um preço equivalente ou inferior aos já existentes no mercado. Na seleção 
dos materiais para acondicionamento de produtos alimentícios, devem-se levar em 
consideração os seguintes fatores : eficiência quanto a proteção do produto, não transmitir 
sabor, ser atóxico, de fácil manuseio, ser atraente e econômico e não reagir com o alimento 
em hipótese nenhuma. 

(*) Técnica em Laticínios e Encarregada da Área de Difusão de Tecnologia do CEPE / 
ILCT / EPAAIIG. 

(* *) Profissional da A rea de Comunicação e Estudante de Pós-Graduação em 
Admini . ..,·tração de A4arketing na Fundação AI/achado Sobrinho. 

(* **) Estudantes do 3° ano do Cur:w de Técnico em Laticínios no In.')·tiluto de Laticínio, ... ' 
"Cândido Toste .... · . .  
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A proteção do alimento é cada vez mais necessária a medida que este seja considerado 
perecível, ou seja, que precise ser mantido à baixas temperaturas para ser conservado. 
Alimentos que possuem elevado teor de gordura necessitam de embalagens que impeçam a 
atuação da luz sobre o produto para que as gorduras não sejam oxidadas levando a formação 
de sabores estranhos. Alimentos fermentados precisam de embalagens cuja vedação 
impossibilite a contaminação de microrganismos como mofo e leveduras. Alimentos 
desidratados precisam de embalagens que não absorvam umidade durante sua vida de 
prateleira. Ponderando sobre esses e outros requisitos que a embalagem deve possuir de 
acordo com o tipo de alimento que vai acondicionar é que deve-se escolher materiais 
empregados para elaboração das mesmas da melhor forma possível . 

As embalagens possuem, principalmente, duas funções básicas : a) proteger os produtos 
que elas contem evitando interferências das condições externas como tempo, umidade, 
contaminação microbiológica, luz, etc. e internas, como variações de pH devido a reações 
com o material de que é feito a embalagem, ação de microrganismos devido a contaminação 
desses durante o processamento ou armazenamento do produto e interações entre substâncias 
conservantes ou que são utilizadas para melhorar o aspecto e sabor� b) promover o produto e 
estimular sua venda, agindo como ferramenta de marketing para as empresas alimentícias, 
chamando a atenção para a qualidade e características do produto, visando criar interesse 
por parte do consumidor através da apresentação (logo-tipo, formato, material empregado, 
funcionalidade, facilidade de transporte, etc. ). A embalagem, que é chamada de "vendedor 
silencioso", deve incentivar o público para a compra do produto . E ela o faz atraindó a 
atenção, identificando o produto para ligá-lo à publicidade geral, persuadindo à compra e 
colaborando na luta contra os concorrentes. A venda de um produto depende no modo pelo 
qual ele é visto no local de venda, por isso vale investir numa embalagem bem feita e que ser 
destaque não só pela sua qualidade mas também pelo seu espírito criativo . Os fatores que 
mais determinam o sucesso de uma embalagem são: o formato, a praticidade do invólucro, a 
beleza de sua apresentação, o material utilizado e a agressividade das cores usadas. Como 
curiosidade, vamos lembrar as diferentes associações de idéias ou estados de espirHo 
provocados por elas : vermelho (jogo, calor, excitação, força), rosa (suavidade, frescor, 
fragância), laranja (calor, ação, força, sabor), marrom (riqueza, solidez, luxúria, calma), 
amarelo (claridade, esportividade, desenvoltura), azul-marinho (frio, doentio, barato), 
verde claro (refrescante, novo, arejado), púrpura (realiza, imponência, opulência), cinzento 
(maciez, doeilidade, cautela) e I)reto (jorça, mistério, suspense e frieza) .  Para ser eficiente 
do ponto de vista promocional , a embalgem deve obedecer aos seguintes preceitos : a) ter 
ap�rência atrativa e original que a individualize e a faça ressalta,r na exposição, b) ser 
faCIl mente reconhecida pelo consumidor, c) ser, por si mesma, um incentivo à compra, d) 
ser facilmente descrita pelo consumidor, e) ter formas, desenhos e cores adequadas ao 
produ to, f) levar em conta o estilo em voga nos produtos similares, g) adaptar-se ao 
principal incentivo do produto: utilidade, economia, luxo ou novidade, h) levar em conta o 
gosto médio do público a que se destina o produto e i) possibilidade de se;- aproveitado 
depois de vazia . Especialistas no assunto admitem que a embalagem perfeita é aquela que 
descreve o produto com exatidão, abre-se co m facilidade, fecha-se quase que hermeticamente, 
acondicione o produto e permite o uso fácil, ser tão atraente aberta quanto fechada, contém 
tanto quanto foi anunciado, é tão funcional quanto decorativa, tão higiênica quanto prática e 
custa tão pouco quanto deveria custar . 
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Para se conquistar um espaço na prateleira, segundo o Estudo Dupont, a embalagem 
deve ter uma aparência tal que logo induza à compra, ser desenhada de modo a merecer um 
lugar preferencial para sua exibição, reduzir ao mínimo o tempo necessário para a sua 
venda resistir a manchas e a rapagens e impedir que o produto seja roubado. A embalagem 
també� deve criar um clima para a venda, apelando para as emoções do consumidor e 
reforçando os seus sentimentos positivos em relação ao produto. 

Segundo Lincoln Seragini, da Seraginni Design, existem boas razões para inovações, 
que descrevemos a seguir: a)estar à frente da concorrência, através de um programa 
planejado de mudanças e inovações, b) as vendas alcançaram um platô e os lucros estão 
declinando, c) o produto está perdendo a sua participação no mercado, d) estabelecer uma 
mudança competitiva, e) ajustar-se a um novo programa de identificação corporativa, t) 
estar atualizada com as mudanças dos gostos e hábitos de compra dos consumidores, g) 
quando o produto está para ser melhorado ou radicalmente modificado, h) quando a 
embalagem está sendo copiada pelos concorrentes, i) estar mais vinculada às atividades de 
promoção de vendas, j) quando os canais de distribuição são mudados, k) quando a 
embalagem é, reconhecidamente, o ponto fraco da estratégia mercadológica, I) para capturar 
um grande pedaço do mercado atual ou entrar em novo segmento, m) quando a forma fisica 
do produto será modificada, n) quando o sistema de distribuição fisica será modificado, o) 
quando a unidade de venda será modificada, p) modernização do material da embalagem, q) 
mudanças na tecnologia da embalagem e r) aumentar a produtividade na linha de embalagem. 

1. A HISTÓRIA DA EMBALAGEM NO MUNDO 

A embalagem esteve, desde sempre, presente na história da humanidade. Das formas 
mais toscas às mais evoluídas embalagens atuais. Uma curiosidade é a história da evolução 
das embalagens no mundo ocidental . A cronologia que apresentamos nesta edição abrange 
cinco-mil anos da história do homem e registra, com certeza, os principais marcos evolutivos 
da embalagem. 

1000 A.C. - Acredita-se que os egípcios utilizavam frascos e potes de metal fundido 
e/ou vidro e uma espécie de papel de papiro para embalagem. 

100 A.C. - Fabricava-se em Sidon, Fenícia, artigos de vidro e recipientes de madeira 
para embalagem. 

105 - O papel, tal como o conhecemos hoje, foi fabricado pela primeira vez em Li
'yang, na China, por Ts' ai Lun sob a forma de folhas finas. 

1500 - Rolhas de cortiça eram comumente utilizadas para tampar garrafas. 
1690 - No Ocidente, a primeira folha de papel fabricada no Estados Unidos por 

Willian Ritenhouse, perto de Filadélfia. Começo do século XVII I  -
Desenvolvimento de caixas de papelão na Europa. 
Final do século XVI I I  - É introduzido o uso de fibra lata nos Estados 
Unidos. 

1799 - É construída por Nicholas Louis Robert a primeira máquina de produção de 
papel em bobinas. 
Começo do século XIX - O alumínio é separado pela primeira vez de seus 
óxidos, obtendo-se o metal puro. Nesta época também começa o emprego 
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do papelão em embalagens. 
1809 - Nicholas Appert inventa o processo de conservação de alimentos embalados 

em vidro, através da esterilização a calor. 
1810 - Peter Durand inventa os recipientes de lata para alimentos, esterilizados a 

calor. 
1817  - 10nh Dickenson inventa a máquina de calandrar papel de impressão, tornando 

possível a produção de papelão espesso e composto de fibras virgens e 
fibras recicladas. 

1835 - O nitrato de celulose é sintetizado por 1. Pelouze. 
1841 - A primeira bisnaga de metal extrudado é feita por 10hn Goffe Rand, um pintor 

norte-americano de retratos. 
1844 - O coronel Andrew Denninson inicia, nos Estados Unidos, a fabricação 

manual de caixas rígidas de cartão, em larga escala. 
1856 - São registradas, na Inglaterra, as primeiras patentes de fabricação de papelão 

ondulado. 
1856 - Epsy patenteia uma tampa de rosca com disco de cortiça, para vedar frascos. 
1858 - Frascos de cerâmica são patenteados por Jonh L. Mason. 
1860 - Cartuchos são utilizados para munição na Guerra Civil norte-americana. 
1868-1870 - John Wesley Hyatt patenteia o celulóide, obtido em experiências levadas 

a cabo com o objetivo de descobrir um substituto para o marfim utilizado 
em bolas de bilhar. O celulóide foi o primeiro passo para chegar ao 
celofane. 

1870 - É instalada a primeira fábrica de bisnagas metálicas nos Estados Unidos. 
1870 - É introduzido nos Estados Unidos um novo método de fabricação de recipientes 

de vidro. 
1871  - A.L. Jones patenteia a fabricação de papelão ondulado nos Estados Unidos. 
1879 - Desenvolve-se nos Estados Unidos o método de cortar e vincar caixas de 

papelão, manual ou mecanicamente. 
1884 - Desenvolve-se a fabricação de garrafas de vidro para leite. 
1886 - Charles Martin produz, pela primeira vez, o alumínio puro. 
1892 - Mecanização da fabricação, em larga escala, de garrafas de vidro. 
1892 - A solubilização da celulose é obtida pela primeira vez em laboratório, um 

segundo passo no desenvolvimento do celofane. 
1895 - Pela primeira vez os dentifrícios são apresentados em bisnagas. 
1896 - São utilizadas pela primeira vez máquinas semi-automáticas na produção 

regular de potes de boca larga. 
1897 - Pela primeira vez a National Biscuit Company utiliza caixas de papelão em 

larga escala. 
1 898 - É registrada a patente inglesa de fabricação de fibras e filmes de viscose, um . 

terceiro passo no desenvolvimento do celofane. 
1 898 - A Bal l  Brothers utiliza tampas de alumínio em seus frascos de cerâmica. 

Durante toda a década de 1880 é desenvolvido o fluorcarboneto. 
Final do século XIX - É introduzido um sistema mais higiênico de latas, 
com abertura na parte superior, o que redundou em processo de grande 
rapidez durante o enlatamento de produtos (lata sanitária). 
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1902 - A Standard Oil Company utiliza barris de aço em substituição aos de madeira. 
1903 - Surge a primeira máquina de engarrafamento inteiramente automática, 

projetada e construída por Michael J. Owens para Adward D. Libbey. 
1903 - É utilizado pela primeira vez, pelos produtores de cereais, o cartão duplex. 
1904 - Surgem os primeiros tambores de fibras, utilizados por um fabricante de 

queijos. 
1906 - É sancionada nos Estados Unidos a primeira lei que dispõe sobre a pureza de 

alimentos e medicamentos. 
1907 - Leo Hendrik Backeland inventa o baquelite (fenol-formaldeido) e produz as 

primeiras peças de polímeros, material e processo que assumiram grande 
papel no desenvolvimento de tampas. 

1911  - Constrói-se a primeira máquina de produção de produção de filme contínuo de 
celulose transparente, denomi�ado celofane: contração de celulose e 
diaphane (transparente, em francês). 

1912 - O acetato de celulose é utilizado pela primeira vez em filmes fotográficos, um 
passo para uso posterior em embalagens. 

1912 - Desenvolve-se o papel encerado, precursor do papel impermeável. 
1925 - O estireno é utilizado como intermediário na fabricação de borracha sintética. 
1927 - O celofane é aperfeiçoado pelos químicos da DuPont americana. 
1927 - O vinil é introduzido como produto comercial (cloreto de polivinila - PVC). 
1927 - Tampas de plástico de baquelite fenólico se tornam de uso geral. 
1928 - Primeiro produto em poliester, agora em filme resistente e em material para 

garrafas. 
Década de 1930 - Descoberto o polietileno na Inglaterra, torna-se, a 
seguir, o mais importante filme para embalagens e para confecção de 
frascos semi-rígidos nos Estados Unidos. 

1936 - O processo de termomoldagem para produção de chapas plásticas é pela 
primeira vez aplicado na França, para obtenção de filme termoencolhível 
para embalagem de carnes. 

1937 - O acrílico é introduzido nos Estados Unidos e subseqüente utilizado em caixas 
rígidas e frascos. 

1937 - O processo de extrusão, combinado com a moldagem a sopro, dá início à 
indústria de plásticos moldados a sopro. 

1938 - A Drug & Cosmetic Law, que criou a Food and Drug Administration, dá 
início à normalização de embalagens e rótulos para gêneros alimentícios. 

1938 - O náilon, utilizado para fabricação de cerdas de escovas de dentes, introduzido 
pela DuPont, é empregado na confecção de embalagens e componentes 
moldados de válvulas de aerosol. 

1939 - O papel glassine encerado é introduzido como barreira e material de preservaÇ<10 
de gêneros alimentícios embalados. 

1942 - O aerosol é desenvolvido nos laborátorios da USDA. 
1943 - Goodhue e Sul livan registram patentes de aerosol. 
1945 - A espuma de poliuretano torna possível a fabricação de estruturas acolchoadas 

para embalagem. 
1946 - O cloreto de pol ivinil ideno é utilizado como barreira e protetor de alimentos 
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em embalagens, visando aumentar o shelf-life dos mesmos. 
1947 - A Continental Can Company produz os primeiros recipientes de. metal para 

aerosol. 
1947 - Pela primeira vez são utilizadas embalagens flexíveis de plástico para 

desodorantes. 
Por volta de 1950 - São utilizadas fibralatas recobertas internamente de 
alumínio para biscoitos e as bisnasgas de plástico flexível são introduzidas 
nos Estados Unidos. 

1953 - Pela primeira vez se utiliza o propelente hidorcarboneto no aerosol, no caso, 
para limpadores de vidro de janela. 
Durante a década dos 50 - Celofane tratado é utilizado como barreira para 
aumentar mais ainda o shelf-life dos produtos embalados. 

1954 - É descoberto o polipropileno e adotado pela indústria de embalagens. 
1958 - O estireno é utilizado em filmes e laminados. 
1958 - A Food, Drug & Cosmetic Act sofre emendas sobre aditivos em produtos 

alimentícios, as quais dispõem que a responsabilidade sobre a embalagem 
é da indústria fabricante do produto. 

1959 - Filme encolhível orientado é desenvolvido pela Reynolds Metal Company 
para envolvimento de produtos individuais, de conjunto de produtos e 
pallets. 

1962 - Emenda do Food, Drug & Cosmetic Act estabelece a responsabilidade da 
indústria pela segurança e eficiência dos medicamentos. 

1966 - Emenda do Packaging & Labeling Act determina que os rótulos devem conter 
infomlações especificadas. 

2. TIPOS DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA EMBALAGENS EM PRODUTOS 
LÁCTEOS 

2. 1 .  Rccipicntcs de vidro: O vidro como recipiente para produtos alimentícios 
consiste em geral, de silicatos de sódio e cálcio, pequenas quantidades de óxido de alumínio, 
boro, magnésio e outros. As propriedades quase específicas do vidro são a resistência, aos 
produtos químicos, a impermeabilidade aos gases e odores e a superficie brilhante. Por outro 
lado, consideram-se, como desvantagem a pouca resistência ao impacto, o peso devido à alta 
densidade (2,7 g/cm3) e a permeabilidade aos raios luminosos. A embalagem de vidro para 
leite pasteurizado no Brasil está praticamente abandonada. A substituição do vidro pelo 
plástico foi de grande benefício para a indústria de laticínios nacional, isso devido à redução 
dos custos como transporte, distribuição, consumo de energia, água e detergente para 
limpeza e esterilização das embalagens. 

2.2. Pal)cl : O papel tem como função principal o aumento da resistência fisica dos 
laminados flexíveis. Os tipos mais comuns de celuloses são o de algodão, a de árvores 
resinosas, de árvores folhosas e a de palhas. A quantidade quanto a. resistência me.cânica 
depende, em grande parte, da nature7..a das fibras celulósicas. Apesar de l ignina aumentar a 
resistência das fibras. a sua presença reduz a qualidade do papel. Cerca de .70% do leite 

-,., 
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pasteurizado nos EU A é embalado em cartão de cobertura interna de polietileno e muitos 
países europeus utilizam Kraft em 850/0 das embalagens flexíveis para o leite. 

2.3. Alumínio: A folha de alumínio é um componente do laminado responsável pela 
impermeabilidade aos gases e aos raios luminosos. É portanto a camada que contribui para a 
integrictade de embalagens utilizadas para leite longa vida. A folha de alumínio mais 
utilizada em embalagem flexível possui a espessura de 9 micra. As lâminas com espessura 
de 40 micra, por exemplo, são utilizadas para tampas de iogurte em embalagens 
termoformadas. As lâminas com espessura inferior a 20 micra apresentam o problema de 
furos microscópicos, tornando-as, portanto, permeável aos gases. Devido a este efeito, as 
folhas de alumínio são em geral, revestidas com resinas termoplásticas, que proporcionam 
também a mesma soldabilildade pelo calor. 

2.4. FIlmes Plásticos: Os materiais plásticos são utilizados em escala cada vez maior 
nas embalagens simples e como componentes das embalagens compostas. Estes materiais 
oferecem proteção parcial ao produto embalado, com relação a sua permeabilidade aos 
agentes ambientais. Quando usados em embalagens compostas, os filmes plásticos tem 
como função principal promover a soldabilidade, aumentar a resistência do papel Kraft à 
umidade e proporcionam melhor estética ao produto embalado. Dentre os materiais 
termoplásticos que podem ser utilizados na embalagem de leite, incluem o polietileno, o 
propileno, o poli cloreto de vinila e o poliestileno. 

2.5. Polietileno: Este é o plástico mais utilizado tanto para leite pasteurizado nas 
embalagens simples, quanto na composição das embalagens mais complexas utilizadas para 
o leite esterilizado. O polietileno resiste ao congelamento, apresenta baixa permeabilidade 
aos vapores de água e é bastante permeável ao oxigênio e aos gases orgânicos. A sua 
resistência às gorduras aumenta positivamente com a densidade do filme. O polietileno 
quando utilizado nas embalagens de leite pasteurizado, é adicionado de pigmentos, antes de 
extrusão, para proporcionar barreira aos raios luminosos. 

2.6. Polil)rOI)i1eno: É também usado como substituto do polietileno, apesar de ser 
mais caro. Este material apresenta melhores qualidade de proteção ao produto embalado, 
boa resistência à umidade e às gorduras. 

2.7. Policarbonato: O policarbonato e o polietileno de alta densidade têm sido 
utilizados em embalagens semi-rígidas para leite pasteurizado nos EUA em recipientes com 
capacidade para 2 a 4 litros. O poli carbonato apresenta resistência elevada e pode ser 
utilizado como embalagem plástica, reaproveitável, estando assim sujeito à contaminação 
por resíduos nela acondicionados. 

3. EMBALAGENS PARA LEITE E DERIVADOS 

3. 1. Embalagens I)ara leite em pó integral: Principais fatores responsáveis pela 
deteorização do leite em pó integral são: a) degradação do sabor, acarretada pela oxidação 
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da gordura devido a ação catalítica da luz com a presença de oxigênio. b) Escurecimento não 
enzimático-Reação de Maillard. A oxidação de gordura em leite em pó integral é o fator 
mais crítico para obter um produto com maior vida-de-prateleira. Reduzindo-se o oxigênio 
na embalagem e mantendo-o em níveis de 1-20/0, é possível ter uma vida-de-prateleira de até 
um ano, contanto que a temperatura de estocagem não passe de 30°C. A i nertização com N2 
e/ou CO2 tem sido empregado para remoção do oxigênio durante o acondicionalJlento do 
leite em pó integral. Numa embalagem com baixa permeabilidade ao oxigênio como as latas 
metálicas com selos de alumínio ou as laminadas flexíveis contendo uma folha de alumínio 
na sua estrutura, é necessária para que se obtenha após uma inertização eficiente uma vida 
de prateleira de 12 meses para o leite em pó integral. Uma alternativa econômica são as 
embalagens flexíveis de poliester metalizado/polietileno. A vida de prateleira do produto 
acondicionado nessas embalagens vai depender da taxa de permeabilidade ao oxigênio 
(TPO ) do material, da quantidade de leite, da área de exposição e da eficiência da 
inerti�ação. A TPO dos materiais a base de poliester metalizado varia principalmente com a 
espessura e homo�enidade da camada de metalização. Vários laminados de polie�ter 
metal izados foram caracterizados quanto a TPO� e a partir dos valores obtidos 
experimentalmente calculo-se teoricamente a vida de p*

rateleira para o leite em pó integral. 
Concluiu-se que este material é uma opção variável para o acondicionamento de leite em pó 
integral durante 12 meses, se respeitados os limites para os fatores: Relação área/volume de 
embalagem, eficiência da inertização e TP02 do material . 

3.2. Embalagens para leite fluido esterilizado: Leite fluido esterilizado, cujo 
sistema empregado é a esterilização do produto e posterior acondicionamento na embalagem 
em ambiente asséptico, requer uma embalagem compatível com o sistema de fechamento e 
enchimento, resistente ao meio de esterilização do material e que permita um fechamento 
hermético, a fim de evitar a recontaminação microbiológica do produto. No caso de leite 
fluido esterilizado, após acondicionamento, a embalagem deve apresentar resistência técnica 
e mecânica para suportar as solicitações à temperatura de processo. Além disso, o sistema de 
fechamento deve ser hermético, a fim de evitar a recontaminação microbiológica do leite 
fluido no processamento térmico e durante todo o período de estocagem e distribuição. A 
embalagem e distribuição. As embalagens mais utilizadas para leite fluido esterilizado são 
as cartonadas, que se diferem da usada para leite pasteurizado pela inclusão da camada de 
alumínio: sendo sua estrutura, PEBD/ cartão duplex / PEBD/ alumínio/ PEBD. O alumínio 
é i ntroduzido principalmente para conferir barreiras ao oxigênio e a aromas, requisito 
essencial para a vida útil do leite, que é de três meses no Brasil. 

3.3. Embalagens I)ara leite I)asteurizado: O leite fluido pasteurizado é um produto 
altamente perecível que deve ser conservado sob refrigeração e possue vida útil limitada por 
ação microbiana. As embalagens destinadas ao leite pasteurizado devem ser livres de 
microrganismos patogênicos e outros que possam desenvolver durante a estocagem e 
comercialização do prouuto, devem ser inertes e apresentar ação fisico-mecânico compatível 
com o sistema de manuseio, estocagem e distribuição sob refrigeração. Alguns requisitos 
i mportantes devem ser levados em consideração como: a) Exposição à luz: perda d� valor 
nutritivo devido à destruição de algumas vitaminas (A, riboflavina e C) e desenvolvimento 
de "sunlight flavour". b) Permeação: as embalagens utilizadas não são suficientes à permeação 
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de odor estranho, contudo isso pode ser diminuído com cuidado de estocagem e 
comercialização do produto. 

3.4. Embalagem para iogurte e leite fermentados: Os produtos lácteos fermentados 
são extremamente sensíveis, e o ambiente que os envolve pode afetar a sua qualidade. Por 
isso, o efeito protetor da embalahem é muito importante, principalmente se o produto for 
distribuído através de grandes distâncias e durante longo período de tempo. A embalagem 
protege e toma possível o transporte em climas quentes e até entre países. A principal 
propriedade protetora de um material de embalagem consiste em impedir que os elementos 
voláteis, gases e ar, migrem, quer dizer saiam ou entrem através das paredes das embalagens. 
O material deve constituir uma barreira para os gases e os aromas, o que é especialmente 
importante nos países que não dispõem de rede de frio na cadeia de distribuição. O material 
de embagem como película de alumínio (0,007 mm) constituiu uma barreira eficaz para o 
anidrido carbônico e outros gases produzidos pelos microrganismos no leite acidulado. Uma 
barreira eficaz para os gases é importante para a qualidade do produto e para sua duração. A 
cultura, fica empedida de recomeçar a crescer se a embalagem for estanque aos gases e for 
conservada fria. 

3.5. Embalagem para queijos frescais: Se caracteriza como um queijo fresco que 
não sofre maturação, sendo muito susceptível à ação microbiana. A embalagem geralmente, 
é de filme de polietileno com fechamento por grampos metálicos ou nó. Devido à pequena 
vida de prateleira (cerca de 7 dias), o queijo tipo Minas Frescal não exige embalagens 
sofisticadas, contudo a de filmes de policloreto de vinildeno com fechamento a vácuo, 
possibilita aumento da qualidade deste tipo de produto. 

3.6. Embalagem I)ara queijos ralados: Podem ser acrescidos em pequenos pouches 
de celofane (poli etileno ou polipropileno), assegurando uma qualidade aceitável por 2-3 
meses. Além dos danos mecânicos que ocorrem frequentemente, pode ocorrer crescimento 
de fungos, devido às condições de estocagem em temperatura ambiente e às características 
dos materiais de embalagem empregados, que devem ter sobretudo baixa permeabilidade ao 
vapor d'água. 

3.7. Embalagens para manteiga: Sendo mantida por longo tempo de estocagem no 
supermercados, a manteiga dcve ser embalada em materiais impermeáveis evitando assim a 
transferência de odores e mantida à baixas temperaturas. O único método satisfatório para 
eliminação é o uso de um revestimento laminado no cartão de embalagem que já deve servir 
como barreira a esses gases. A utilização portanto de materiais laminados é essencial. A 
embalagem com isso evita o contato com o oxigênio e com a luz tirando o perigo de 
oxidação, da qual resulta o sabor rançoso. As características importantes para embalagem de 
manteiga seriam: resistência à passagem de gordura, baixa permeabilidade ao vapor d'água 
e proteção contra odores externos. O papel laminado (folha de alumínio) utilizado para 
acondicionamento da manteiga pode ser considerado um "pacote" sem apresentar alta 
resistência à passagem de gases e vapor d'água. Tendo em vista a conservação destes 
produtos a temperatura i nferiores de 1 0°C. este necessariamente não requer uma ótima 
proteção por parte da embalagem 
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l.S. Embalagens para queijos curados: Queijos como o prato e mussarela são 
usualmente acondicionados em policloreto de vinildeno ou "barrier bag" à vácuo. O 
fechamento através de grampo metálico, assegura perfeita hermeticidade mesmo após 
longos períodos de estocagem. No caso de queijo tipo Prato esse período varia de 3 a 4 
meses. Considerações sobre sistema de embalagem Cryovac: Cryovac é uma película 
plástica destinada especialmente para ser usada com o processo Cryovac 'de embalagem 
de produtos alimentícios. Essa película é preparada de forma a ser essencialmente inodora, 
insípida, inócua, transparente, tenaz, e flexível a baixa temperatura e se adapta perfeitamente 
ao produto. É largamente utilizada para acondicionamento de queijos como o Parmesão, 
Provolone, Cheddar e outros de maturação completa. Além destes, os queijos ainda sem cura 
como o Prato e suas variedades recebem o Cryovac logo após a salga. Isso evita os problemas 
de ressecamento e ataques de mofos e ácaros. O aspecto econômico é ressaltado, a partir do 
momento em que se tem idéia que o queijo perde normalmente cerca de 100/0 de seu peso 
durante a maturação e apenas 0,3 - 0,50/0 se receber a embalagem plástica (cryovac). As 
propriedades estão basicamente relacionadas com a contração (que é uniforme a temperaturas 
elevadas que são de 92 - 95°C), com a transmissão de calor (que é reduzida) e com a 
permeabilidade ao ar (evitando o desenvolvimento de germes aeróbicos, diminuindo as 
perdas de peso e distanciando os problemas de oxidação da gordura que causam sabores e 
odores indesejáveis. Para embalagem a vácuo, os plásticos mais usados são: a) policloreto de 
vinilideno (PVDC) b) poliamidas (náilon) c) polietilenos (PE) .  Problemas poderão ocorrer 
relacionados com a perfuração da embalagem, fechamento e solda com falhas e alta ou baixa 
permeabilidade do filme a gases e vapores. 

3.9. Embalagens para requeijão, doce de leite e queijo fundido: Podem ser 
embalado em copos de viçlro ou polietileno de alta densidade com o fechamento por tampas 
cravadas. No caso de copos de vidro, apesar de baixa resistência a impactos permite-se a 
observação do produto através da transparência do recipiente o que aliado a possível 
reaproveitamento, pode influir na escolha entre os recipientes de vidro e polietileno, que 
possui a vantagem de ser mais resistente e permitir a impressão de rótulos. No caso de 
requeijão, queijo fundido e doce de leite em barra normalmente utiliza-se plásticos 
transparentes ou papel celofane seguido de embalagem em caixa de papel cartão. O doce de 
leite pode ser envasado em lata de folhas de flandres, revestidos internamente por um verniz 
que impeça a exposição direta do produto ao material de embalagem, evitando por exemplo 
a oxidação. A mesma embalagem pode ser empregada para creme de leite, manteiga, leite 
condensado, leite em pó, com algumas alterações no revestimento interno, sendo que as 
latas utilizadas para o envase de creme de leite e leite condensado ou evaporado não 
possuem revestimento interno de verniz. No leite em pó a lata possui uma tampa composta 
de uma película metálica e uma sobretampa. Ainda para leite em pó pode-se haver a injeção 
de um gás inerte, o nitrogênio por exemplo para se aumentar a longividade do produto. 
Pode-se também utilizar filmes de pol ietileno para o envase deste produto, obedecendo as 
condições de ser impermeável aos gases, aos vapores d 'água, de não interferir fisico
química, organoléptica e microbiologicamente no produto, ser opaco evitando assim a 
influência da luz (condições exigidas para o produto, ser opaco evitando assim a influência 
da luz (condições exigidas para o leite "in natura") e de obedecer a convenção de cores 
normati:zadas pelo legislação da inspeção federal para leite em pó. 
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Quadro 1 - Vida-de-prateleira estimada para produtos lácteos pereciveis estocados sob 
refrigeração (0,5  a SOe) 

I P RODUTO MATERIAL DE EMBALAGEM VIDA DE PRA TELEIRP 
LEITE 

Pasteurizo e Homogeneiz. vidro, plastico,  laminados 5 a 8 d ias 

Esteri l izado laminados 3 meses 

Condensado latas 1 2  meses 

Evaporado latas 24 meses 

Creme de Leite latas 6 ·a 9 meses 

QUEIJO 

Parmesão plástico ou papel parafinado 6 meses 

Gouda plástico ou papel parafinado 3 meses 

Camembert plástico ou laminado 2 a 3 semanas 

com alumínio 2 a 3 dias 

Mussarela plástico 2 a 3 meses 

Ricota plástico ou laminado cf a lumínio 1 0  d ias 

Cheddar plásticos 6 m eses (4°C) 

1 8  meses (1 °C) 

plásticos ou lata 3 meses 

Fonte: Embalagens de Produtos Alimentícios, Seco Ind. Com. Agricultura, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Quadro 2 - Filmes e laminados plásticos para embalagens de produtos lácteos 

MATERIAL TIPO DE EMBALAGEM APUCAÇAO 

Celulose Papel de embrulho Q ueijos de consistência fi rme 

Cloreto de Polivin i la  Copos e garrafas Leite de consumo,  creme, 

(PVC) plásticas iogurte, queijo macio 

Poliesti reno (PS) Copos plásticos I ogurte, creme, queijo macio 

Poliestireno (PE) Sacos e garrafas plásticas Leite de consumo pasteurizado 

Terefta lato de Embalagens encolhíveis 
Q ueijos de consistên cia macia e 

Pol ieti leno (PET) parcialmente firme 

Cloreto de Embalagens encolhíveis Queijos de consistência firme e 

Polivin i leno (PVOC) e vácuo fatias de queijos processados 

laminados de polieti- Q ueijos de consistência firme e 
leno com celulose, parcialmente firme 
poliester ou PVDC 

Laminados do tipo 
Embalagens d o  tipo Leite de consumo pasteurizado 

PE/alum ínio 
ou PE/papel 

tetra-pack e pure-pack ou esteri l izado 

Fonte: Kessler. 1 98/ .  Infórme Agropecuário ano 1 2. n O  / 3 7. Alaio 1 986. Belo lIorizonte - MO - Pág. 34-35 
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Quadro 3 - Exemplos de tipos de Embalagem e uso 

Tipos de Embalagem Produtos Produtos Bebidas Eletro- Cosmé- Prado pl Maqui- Outros químicos rarmacêutiCXXi domést. 
Papel, cartão (sacos de 

papel, cartuchos, caixas, 
recipientes de fibra de 

X X X 
papel,etc.) 

Papelão ondulado (caixas, etc) X X X X 
Metal (latas metálicas, 
bisnagas de alumínio,  X X X 

tambores, etc) 

Vidro (garrafas, potes) X X X 
Plástico (garrafas, potes, X X X 

caixas, cestas, bisnagas, etc) 

Madeira (caixa de engradados X 
p/ bebidas e frutas 

Têxteis (sacarias de juta, de 
algodão, de fibras sintéticas 

M ateriais flexíveis (envoltório 
de papel de celofane, de X 

fil mes metál icos) 

Fonte: Revista Embalagem, Secretaria da tecnologia Industrial. 

Figura 01 - Funções da Embalagem 
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Fonte: A dministração de Marketing - N/arcos Cohra - f'.:d. A tlas 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 34 Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes 

REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 

_ Alves, R M. V. e Padula, M. Leite: Embalagens versus qualidade. Alimentos e Tecnologia 
nO 42, páginas 174- 1 8 1 ,  1992. 

_ Cobra, M. Administração de Marketing. 2a Ed. São Paulo, Editora Atlas S/ A, 1 922. 

_ Embalagens de Produtos Alimentícios. Secretaria de Indústria. Comércio, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. Características de conservação, associada aos materiais e 

tipos de embalagens para leite e derivados. São Paulo, pg. 95-100 

_ Fernandes, M.R.C., Garcia, F.E.C. e Ardito E.F.C. Avaliação de embalagens flexíveis 

para o acondicionamento de leite em pó integral. Anais do X Congresso Nacional de 

Laticínios. Belo Horizonte-MO , 1 988. 

_ Informe Agropecuário n° 137. Filmes e laminados plásticos para embalagens de produtos 

lácteos. Belo Horizonte, pago 34-35.  1 986. 

_ Mendes, B.A.; Anjos, C.A.R Embalagens Plásticas. Universidade Federal de Viçosa

MO, 1 980. 

_ Pasinato, D.J. Cryovac. Revista do ILCT, setembr% utubro de 1967. pago 67-69. 

_ Revista Tetra Pak 71.  Bactérias: Nossas amigas e inimigas. A importância da embalagem 
- material de embalagem� pág. 48-49, 1 99 1  

_ Sacharow, S.; Griffin, RC. PrincipIes of Food Packaging. Milk and Dairy Products, pago 
176-207, 1 980. 

_ Salinas, J. Embalagens Plásticas. Revista do ILCT, Janeiro/Abril 197 1 ,  pago 1 3-17 .  

_ Sistemas de empacotamento assél)tico alimentado por Bobinas. Internacional Paper. 

Evergreen Packaging Equipament, 1993 .  

Assine a 

Revista do Instituto 

de Laticínios Cândido Tostes 

Rev. Inst. latic. Cândido Tostes Pág.35 

r CONGRESSO MUNDIAL DE LATICÍNIOS 
NA SAÚDE E NUTRIÇÃO HUMANA(* ) 

First W orld Dairy Health and Human N utrition Congress 

Luiza Carvalhaes de A lbuquerque(**) 
Josué Furtado Filho(* * *) 

Geraldino de Souza Paula(* * *) 

Cerca de 500 especialistas em nutrição, professores de faculdades e universidades, 
doutores e pessoas vinculadas à administração e à indústria láctea, reuniram-se em Madrid 
de 7 a 10 de junho deste ano no 1° Congresso Mundial de Laticínios em Saúde e Nutrição 
Humana, organizado por Tilesa, com a colaboração da Comunidade Econômica Européia. 

O programa do Congresso, intenso, interessante e atual, baseou-se em 13 mesas 
redondas que centraram sua temática em aspectos tão i mportantes como as enfermidades 
cardiovasculares, a colesterolemia, a nutrição infantil e da terceira idade, o câncer de cólon, 
a osteoporose, etc. e que contaram com a intervenção de cerca de 40 conferencistas, 
especialmente nos diversos campos de trabalho. Além disso houve 6 conferências magistrais 
expostas por outras tantas personalidades em seu âmbito profissional. E tudo isso com o 
objetivo de redescobrir o leite colocando-o no seu devido lugar como um dos alimentos de 
maior capacidade nutritiva que existe. 

Além das conferências magistrais e das mesas redondas, o congresso se complementou 
com "comunicações" e seções de posters, e paralelo ao mesmo, em redor de 15 empresas 
indústriais formaram uma pequena exposição com stands ao modo de uma mini-feira. 

O nível mostrado ao longo dos 4 dias do Congresso foi de grande altura, até o ponto 
que já se está começando a falar da celebração de um segundo. Como afirmou a doutora Ana 
Sastre, secretária geral do Congresso, no alto de cláusula, desse total de mais ou menos 500 
pessoas inscritas; 190 provinham de países estrangeiros: 80 da Comunidade Econômica 
Européia, e 49 do resto da Europa, além de 20 dos E.U.A. ,  19 hispano-americanos e 26 do 
resto do mundo. O Brasil também foi representado com o poster "Instituto de Laticínios ' 
Cândido Tostes - o mais importante centro nacional para o desenvolvimento da pesquisa e 
do ensino em leite e derivados, de Luiza Carvalhaes de Albuquerque do CEPE/LCT/ 
EPAMIO. 

(*) Tradução realizada da Revista E\pa/l0Ia de Lecheria - n O: 46, junho de 1993 

r * *) Técnica em laticínios e encarregada da IÍrea de f)ifusão de Tecnologia do CEPEI 
IIfT/EPAA1/(; 

( * * *) /I/unos do 3 ° /l no do ( 'urto T écnico em Leite e IJerivados do CEPEIILCTIEPAAIIG. 
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"Talvez uma mudança deva ser tomada, que é a de colocar o inglês como idioma 
oficial do Congresso, com traduções simultâneas ao Francês e ao Espanhol. Por esta razão, 
tão pouco é estranho que alguns intervinientes e�panhóis e hispanofalantes, 

.
ta

.
nto em mesas 

redondas como em conferências magistrais, aSSIm como moderadores, decldIram falar em 
espanhol, saltando-se um pouco a regra ao qual é de se agradecer visto que "julgavamos em 
casa", completou a Dra. Ana Sastre 

Faremos a seguir uma síntese de algumas mesas redondas: 

- Mesa Redonda I: Laticínios e Nutrição Bases Científicas L.M. Houdebine-Instiluto 

Nacional de Investigação Agronômica (França) 

"Lactação: Fisiológica e Biologia Molecular Comparativa" 

A secreção do leite após o parto, é a etapa final de um processo complexo que tem 
lugar na glândula mamária e que vem acompanhado de trocas profundas no m�ta?olismo da 
remea. Durante a gestação, a glândula mamária se desenvolve, o que comcIde com o 
aparecimento de estrógenos no soro sangüíneo. 

No presente trabalho analisou-se as diferentes etapas do desenvolvimento da glândula 
mamária, os hormônios e os fatores que controlam o desenvolvimento da glândula, o papel 
da matriz extra-celular na organização do tecido mamário, o mecanismo de ação dos 
hormônios lactogênicos e os fatores que controlam a síntese e secreção do leite durante a 
lactação. O uso das modernas técnicas de biologia celular e molecular tem mudado 
profundamente o estudo da biologia da lactação. Essas técnicas têm aberto novas alternativas, 
para investigar, que começam a ser exploradas. As possibilidades de transferir genes que 
incidem no crescimento e organização da glândula mamária, conduzirá a interessantes 
observações num futuro imediato, tais como redução da mamite, modificação da composição 
do leite, melhora genética das características dos animais,etc. 

- Mesa Redonda 11: L. Hambraeus. Departamento de Nutrição. Universidade de 

Upsala (Suécia). 

"Composição do leite humano e de outras espécies. Aspectos nutricionais". 

Das 4.300 espécies de mamíferos que existem, foram estudadas apenas a composição 

do leite de menos de 200. Parece existir semelhanças entre a composição do leite de mesmo 

grupo zoológico de animais, mas os conteúdos de proteínas, gordura e lactose das distintas 

espécies estudadas variam consideravelmente, provavelmente para atender às específicas 

necessidades nutricionais e fisiológicas dos recém-nascidos. Não obstante, fatores impostos 

pelo período de lactação e as características ambientais das espécies, podem ter impacto 

sobre a composição do leite. 
Independentemente da espécie, a composição do leite varia também por um conjunto 

de fatores ambientais, fundamentalmente a ali mentação. Neste trabalho revisam-se as 

diferenças na composição entre o leite humano e o de outras espécies sobretudo o de vaca, e 

as implicações nutricionais, não só para o recém-nascido como também a quantidade de 

nutrientes válidos na dieta do adulto. 
O leite e os produtos J{lcteos têm um papel essencial na dieta fornecendo energia, 

proteínas e cálcio. Hil de se sal ientar a baixa porcentagem de proteínas no leite humano em 
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comparação ao leite de vaca, não se conhecendo o significado dessa realidade. 
As proteínas do leite têm três papéis fundamentais: 
- Fonte de amino-ácidos para síntese de proteínas. 
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- Fonte de proteínas com funções específicas de defesa a infecções microbianas . .  
- Fonte de proteínas de baixo peso molecular como fatores moduladores do crescimento. 

. 
As proteínas específicas do leite, as caseínas, são proteínas fosforiladas cujo nível é 

mUlto menor no leite humano e sua composição é diferente do de vaca. Sem embargo, o leite 
humano adquire níveis mais altos das proteínas com funções fisiológicas como a lactoferrina, 
imunoglobina A e lactoalbumina. Além disso, o leite tem outras proteínas menores, mas 
com funções fisiológicas importantes, tais como o transporte de proteínas mediante enlace à 
vitaminas e hormônios ou funções enzimáticas, algumas de interesse na defesa de infecções 
gastrointestinais. 

Os lipídios do leite contribuem em 50-600/0 da energia, fornecem ácidos graxos 
essenciais, vitaminas lipossolúveis, esteróides e fosfolípides. O leite humano contém 
quantidades importantes de ácidos insaturados, ao passo que a concentração de saturados é 
baixa em contraste com leite de vaca, donde se tem uma maioria de ácidos saturados. O 
impacto fisiológico do relativamenta alto conteúdo em colesterol e ácidos saturados não é 
completamente conhecido. 

Existem também consideráveis diferenças no conteúdo em vitaminas entre o leite 
humano e o de vaca. O primeiro tem níveis maiores das vitaminas lipossolúveis "A" e 
sobretudo "E". Sem embargo em relação às hidrossolúveis a situação é diferente. A maior 
parte destas estão presentes no leite humano em menores quantidades, com exceção da 
niacina e vitamina C.  

O terceiro macronutriente de interesse específico é o cálcio. Não se tem dados claros 
das possibilidades de prevenir a osteoporose aumentando a dieta eui cálcio na idade adulta' 
a maior parte dos cientistas está de acordo com essa prática na infância e adolescência. O 
leite humano contém aproximadamente quatro vezes menos sais minerais que o de vaca, 
sobretudo pela diferenças em cálcio, fósforo, potássio e sódio� sem embargo, as diferenças 
dos elementos traços são menos pronunciadas. Além disso os valores absolutos da 
biodisponibil idade dos macro e microelementos é de grande interesse. Isto é especialmente 
notório no caso do ferro donde a lactoferrina pode ter um papel importante, já que su� 
capacidade de fixar ferro não o deixa disponível para os microorganismos (efeito 
bacteriostático ) .  

Além dos aspectos nutricionais, no leite pode-se encontrar resíduos contaminantes 
potencialmente tóxicos e apresentar problemas de reações alérgicas a algumas das proteínas 
ou intolerância à lactose. Não obstante, mediante processos tecnológicos convencionais 
pode-se reduzir o conteúdo em lactose do leite e também é teoricamente possível reduzir o 
conteúdo de certas frações protéicas, potencialmente causadoras da intolerância às proteínas 
do leite. Já existem procedimentos ensaiados com êxito manipulando a alimentação do 
gado, para reduzir os altos níveis de flcidos graxos saturados do leite. 

Finalmente, se menciona a pretensão de se conhecer lima série de aspectos fisiológicos, 
em relação a alguns dos macro e micronutrientes do leite. 

- M esa Redon da 1 1 1  - L. Henningl1JIII.�l)n. Prolé.�.mr Emérito de Nutrição da Ej'('ola 

Médic.'o de HorJ'ord. 
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"Aplicações da Biologia Molecular à Lactogênese em Animais e na Espécie Humana. 

Fundamentos científicos. " 

A elaboração de leite muito parecido com o humano em animais transgênicos é 
'possível graças á tecnologia atual. Os estudos para a alteração genética de animais como as 
vacas estão, todavia, numa primeira fase. Sem embargo, num futuro imediato, será possível 
a utilização destes, não só para conseguir uma maior quantidade de produtos lácteos, sem 
variar seu conteúdo protéico, mas ta1l!pém para a criação de produtos biomédicos. 

Uma das grandes diferenças entre o leite humano e o de vaca (o mais parecido com o 
de mulher) é que este contém pouca lactoferrina. Sem embargo, agora pode-se isolar o gen 
humano responsável pela produção de lactoferrina e colocá-lo em distintos elementos que o 
dirijam à glândula mamária da vaca de forma que se possa segregar lactoferrina humana na 
vaca. 

- Mesa Redonda IV - Produção Industrial de Leite e Derivados. F. M. Luquet. 

&&E J'olução tecnológica dos métodos artesanais de biotecnologia. " 

O começo da utilização do leite como alimento pelo homem foi mais por conseqüência 
da capacidade de produzir leite de determinados animais que pastoreavam como as cabras, 
ovelhas e bovinos. 

O leite, às vezes coagulava, transformando-se em coalhada. O homem a utilizava 
como alimento de sua dieta. Até aquele momento, o procedimento natural que acontecia 
consistia na acidificação do leite. Ao final da Idade da Pedra, o Neolítico, o homem teve a 
idéia de pôr o leite no estômago de jovens ruminantes. O resultado era guardado em 
recipientes. 

Todas as culturas com certa tradição láctea sabem como elaborar queijo. Os gregos e 
romanos, também wikings, sabiam como elaborar queijo. 

Os leites fermentados são também conhecidos desde a antigüidade. 

Principais Acontecimentos na Indústria Láctea 

1 - Purificação: Tratamento Térmico 
A necessidade de conservar os alimentos foi patente por motivos de viagens ou 

devido a expedições militares. Durante o séc. XIX se deram os primeiros passos graças à 
Appert e a Pasteur. Desde aquele momento se fizeram distintos avanços com as técnicas de 
conservação de alimentos que, no caso do leite, se iniciaram com estudo da aplicação da 
pasteurização, e mais tarde com a esterilização e sistema UHT. 

Atualmente estão sendo introduzidas outras tecnologias como a pasteurização por 
microondas, a pasteurização elétrica, etc, 

2 - Coleta do Leite, Ordenha Mecânica e Refrigeração na Granja 
As aportaçõcs mais  in teressantes se tem produzido com a generalização das instalações 

de ordenha mecânica, a refrigeração do leite na granja, e o transporte mediante caminhões 
tanque até os centros de processamento. 

A razão pela qual o leite deve ser refrigerado é para manter suas qualidades iniciais, 
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No entanto, as condições anti-higiênicas do leite não podem ser melhoradas. 

J - Separações Técnicas 
Os concen�rados e filtrados obtidos com as membranas semi-permeáveis o processo 

e o seu desenvolVImento, as �ossibilidades abertas com seu uso são tais que as 
'
tecnologias 

res�lt�ntes como a osmose Inversa, a ultrafiltração e a microfiltração representam uma 
autentIca revolução tecnológica. �om a utili.zação destes meios é possível conseguir ingredientes a partir do leite por 
sep�raç�o ou fracIOna�ento do mesmo (proteínas, lactose, etc.) . Também é possível sua 
utlhzaçao na elaboraçao de produtos lácteos como queijo e iogurte. ' 

, A: automatização permite a mecanização de operações tradicionalmente manuais 
contn?Ulndo deste modo para a seguridade, eficácia e flexibilidade dos fabricantes. O 
c0

.n
ceIto de .ultraseguridade está ligado à prevenção da contaminação e desenvolvimento de 

n?lcroorgamsmos indesejáveis na elaboração de produtos lácteos. O futuro da indústria 
lactea passa por este caminho. 

" A Biotecnologia dos Produtos Lácteos 

O iogurte: 

, ' A utili�ação de leites fermentados data de muitos séculos, existindo referências na 
BI

,
b� �a e

_ 
em dI�tintas cul�uras como a grega, romana e turca, É, portanto, muito antiga a 

utlhzaçao da bIOtecnologIa na preparação de produtos lácteos. 
, Metch?i�off foi um cientista ucraniano que observou como os efeitos beneficiosos do 
Iogurte contnb�lU na l?ngevidade dos povos das montanhas do Cáucaso e dos Balca'nes. 
Des�� Metchmkoff o IOgurte e os leites fermentados transformaram-se em uma fonte 
nutntlva para o consumidor. 

Ess:s pr�du.tos Sã� obtidos mediante bactérias lácticas selecionadas que, mediante a 
fer�e

,
ntaç�o lactlca, sao capazes de produzir metabólitos bioativos, substâncias 

antImlcroblanas aportando distintos beneficios à saúde. 

O Futuro: 

" � futur? da indústria láctea passa pela utilização de inteligência artificial e pela 
utIhzaçao da bIOtecnologia. 

Os objetivos da indústria láctea são: 
- A qualidade; 
- A proteção ambiental; 
- A al imentação e a saúde� 
- A inovação; 
- A otimização industrial; 
- A gell�ralização do princípio de transmitir os resultados biotecnológicos da produção ao 
consulludor. 

- Mesa Redonda V - R. (;emperle. 
"Produção de leite e produtos lácteo.�. Tendências e l·.�'tnltégias no mundo. " 
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A produção de leite no mundo está distribuída de modo desigual entre distintas 

regiões. Segundo os dados publicados pela F AO, a produção' mundial alcançou as 5 16 

milhões de toneladas em 1 992. Se observa um crescimento na produção desde 1 980, embora 

nos últimos anos ( 199 1 - 1 992) tenha diminuído ligeiramente. 

A evolução tem sido muito distinta em cada continente. Na Europa existe um nível 

produtivo muito elevado do mesmo modo que na América do Norte. Não obstante o sistema 

de quotas existente na Comunidade Européia diminui ligeiramente a produção embora nos 

USA o aumento de rendimento leiteiro das vacas tem compensado sua diminuição. Nas ex

Repúblicas Soviéticas se observa uma forte queda durante os últimos anos. Isso devido à 

redução do número de vacas para produção leiteira e à diminuição do rendimento produtivo 

das mesmas. Em seguida a deterioração do mercado e aumento de preços, assim como uma 

deficiente distrbuição tem contribuído para esta situação. Em alguns países em 

desenvolvimento, caso da América Latina e Ásia, a evolução da produção é positiva. Em 

geral o aumento da produção em países em vias de desenvolvimento enfrentam sérias 

dificuldades. Tal caso é o da Jndia e China. A seca é a principal causa de uma produção 

láctea deficiente na África. 
A produção de leite e de produtos lácteos está muito influída pelas condições 

climáticas, as políticas agrícolas, as estruturas industriais, o consumo e os preços. 

Na Europa, Oceania e uma parte do Continente Americano há condições climáticas 

muito boas para a produção láctea. 
Por isso, é natural a importante concentração de produção nestas zonas. As variações 

estacionais da produção são importantes quando os complementos dos concentrados para 

alimentação estão restringidos ou não existem e a criação está orientada através de métodos 

naturais (pastos em Nova Zelândia e Austrália). Estas variações são menos importantes em 

países com métodos de criação e alimentação mais sofisticados (CE, USA). 

As políticas agrícolas constituem um elemento importante para iniciar ou "desalentar" 

a produção a largo prazo. Utilizam-se sistemas distintos de suporte: preços internos, ajudas 

para acondicionar a produção. O aspecto decisivo é a remuneração do produtor e à nível da 

indústria. Distintos estudos relativos às negociações no GA TT mostram que praticamente 

todos os países produtores estabelecem subsídios à produção agrícola. 

No que diz respeito a tendências na produção observa-se um decréscimo de manteiga 

e de leite em pó desnatado, embora haja uma previsão de aumento de queijos> leite em pó 

integral, leite líquido e produtos lácteos frescos. 
As políticas sobre a produção leiteira têm tendência de liberar o mercado do leite e 

diminuir a intervenção dos estados. O objetivo consiste em reduzir o custeio das medidas 

para exportação e reorganizar a produção assim como melhorar o controle, especialmente 

na Europa. Por outro lado, o setor lácteo pode permanecer em competição com os produtos 

de imitação, ainda que esta competição seja relativa pois o consumidor percebe as diferenças 

do leite. Deve-se considerar que esses tipos de produtos geralmente contém quantidades 

importantes de constituintes lácteos. 
O futuro para o setor laticinista é alentador apesar das dificuldades que se enfrentam. 

Um fator importante para o êxito e a rapidez com que este êxito pode ser obtido é a firmação 

de um acordo no seio do GATT que traz sete anos de complicadas negociações. Um acordo 

que favoreça os intercâmbios e que regulem. ao menos em parte, as leis para oferta e a 

demanda de modo que se dê um novo impulso na economia mundial em que o setor lácteo é 
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um componente. 
. O fracasso do �A TT poderia criar novas medidas protecionistas e um vazio de 

confIança: Isso podena representar um obstáculo ou paralização 
desenvolVImento. 

no processo de 

- Mesa Redonda VI - A. Kruger. 
"Economia da produção leiteira; Perspectiva mundial. " 

. A origem do mundo lácteo procede do Oriente Médio. Há uns 6000 a 7000 
de Cnsto n M t " " , . anos antes 
, ' a . esopo �mIa, Ja se pratIcav� a criação de gado reunindo vacas para a produção 

lactea par� a�Imentaçao humana. Postenormente foi-se estendendo esta prática pela Á . 
Europ� e Mnca. Em menos de um século a maior parte da produção láctea estava arraig��� 
n? OCIdente. A porcentagem de produção nestas áreas veio decrescendo a partir dos anos 
OItenta e provavelmente seguirá decrescendo nas próximas décadas Os problemas e . '  t t 
no q e ' d  - " 

. XIS en es, 
. u �o�cerne a pro uçao leIteIra, entre as três principais regiões produtoras citadas são 

mUlto dIstIntoS. 
Nos países desenvolvidos o problema mais importante é como criar um balanço 

acertado entre a of�rt� e a dema��a mantendo espaços para o granjeiro e a habitabilidade do 
espaço �ra1. �s pnondades .socIaIs estão mudando de modo que se oferece menor atenção à 
produçao de ahmento.s e maIS atenção ao retôrno à paisagem e ao natural (à natureza). 

Na Euro�a Onental ? �ro�lema fundamental consiste em resolver a crise existente, 
�ue tem C?ndUZIdo a uma dImInUIção da produção devido à transição da economia dirigida 
a �conomIa de �ercado. Portanto, nestes países, a saída principal consiste em resolver a 
cnse atual que

, 
nao parece ter uma solução pronta (imediata) 

�os pa�ses em desenvolvimento o problema principal está em como estimular a 
pr?duçao leIteIra p�r� abast:cer com mais leite e criar empregos. Nestes países o objetivo 
eVIdente para as proxImas decadas é o crescimento contínuo. 

Par�ce necessário um a�ordo internacional no seio do GA TT (Acuerdo General para 
el 

,
ComercIO Y Ad�anta�). Ate o momento não tem sido possível um acordo entre os 108 

palses que o compoem aInda que este pareça iminente durante o ano de 1 993 .  

Porcentafem da produção láctea no mundo 
1970 1980 1990 2000* 

Países Ocidentais 50 49 44 40 
Europa Oriental 29 28 28 24 
Países em desenvolvimento 2 1  23 28 36 

* Prevh .. ·ão 

- Mesa Redonda VII - Lácteos: crescÍll1ento e desen volvimento. C Malvenda Carril/o. 
"Lácteos eUl alimentação infantil" 

" 
?s produtos lácteos na alimentação infantil têm características próprias e diferem 

dds do ddulto. fundamentalmente em relação a dois termos: 
I - a quem estão destinados (à criança) .  
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2 - aos próprios produtos lácteos em si. . 
O máximo expoente destes dois termos que acabamos de comentar, está relaCionado 

à criança nos primeiros meses de vida, época em que não somente se dá a circunstância de 
ser a de maior crescimento e desenvolvimento, mas que isto deve ser levado à cabo por base 

. no único alimento que durante a infância as crianças recebem, o leite da mãe ou formulado. 
A relação existente entre o crescimento do lactante e seu tipo de alimentação com 

lactância natural e artificial, é um tema controvertido. As publicações deste tema podemos 
dividir em dois grupos em relação à época em que têm sido realizada: antes e depois dos 
setenta. São os primeiros que falam a favor de um melhor crescimento das crianças com 
lactação artificial, e os segundos, os mais recentes, mantém esta afirmação. 

Quando comparamos o crescimento das crianças alimentadas com leite matemo no 
momento atual, com os que seguiram este mesmo tipo de alimentação antes dos anos 
setenta, observamos que as coisas são muito similares como era previsível, que as diferenças 
encontradas entre esssas duas épocas, está em relação à lactação artificial. 

Uma vez sabido que são as crianças com lactação artificial as que têm mudado o 
padrão de crescimento ao longo dos anos, o seguinte passo é buscar as causas implicadas 
nesse contexto. São dois os fatores conhecidos como os mais importantes: troca no tipo de 
fórmula e atitude da mãe frente à alimentação de seu filho. Troca no tipo de fórmula - a 
partir da década de setenta, a indústria dietética infantil, foi mudando a composição dos 
antigos leites para lactantes, a outras denominadas fórmulas de início, porque não podem 
ser chamadas leite, a outras mais hipocalóricas e hipoprotéicas em relação às anteriores, 
mais parecidas ao leite de mulher e mais adaptadas às particulares necessidades do recém
nascido , a que são dirigidas. 

Atitude da mãe - Para que estas fórmulas cumpram o objetivo a que são desenvolvidas 
, é primordial que sua reconstituição seja adequada. Neste 'sentido a principal ���nça 
observada tem sido, uma melhor preparação do alimento, fundamentalmente dlngldo a 
evitar a superdosificação e os dois problemas mais freqüentes associados a ela são: a 
desidratação hipertônica e a obesidade, esta última também influenciada pelo modo e pelo 
diferente conceito que têm naturalmente as mães, sobre o significado de beleza e saúde dos 
filhos. 

Em resumo, podemos dizer, que uma vez mais se demonstra que quando se trata de 
buscar um substituto ao leite de mãe, os objetivos são os mesmos, partindo do leite de vaca 
para realizar as modificações necessárias para obter um produto mais parecid� possív�l ;om 
o leite humano; a conclusão é clara, o leite de mulher (salvo exceções), é ° alImento ldoneo 
para seu filho. 

- Mesa Redonda VIII - O. Koldorisky. Departamento de Pediatria e Centro para a 
Investigação. In antil the Steele Memorial Universidad de Arizona. 
Faculdade de Medicina. Tucson (Arizona). 

"Hormônios Peptídicos e fatores de crescimento do leite bovino. " 
° leite dos mamíferos contém vários hormônios e fatores de crescimento (GF). No 

caso do leite bovino a maioria dos dados que se tem obtido em vacas imediatamente após o 
parto é que existem alguns dados sobre seu conteúdo de leite de grande mistura. Se tem 
descrito a presença de hormônios de crescimento, GnRH, prolactina e TRH no leite bovino, 
dentro dos hormônios hipotálamo-hipofisárias. Assim mesmo, se tem estabelecido a presença 
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de �ptídeos reguladores gastrointestinais tais como GRP, somatostatina, VIP e do peptídeo relac.lOnado com o hormônio "paratireóide". Além disso, no leite bovino aparecem quantidades relativamente elevadas de fator de crescimento epidérmico (EGF) e de outros GF relacionados assim como IGF-I, IGF-I1, insulina e TGF-B. GRP, IGF-I, insulina, prolactina e VIP estã� presentes no colostro em quantidades mais elevadas que no leite, ao passo que a concentração de somatostatina não se afeta no transcurso da lactação. ° tratamento das vacas lactantes com hormônio de crescimento recombinado não aumenta suas concentrações no leite mas leva a um aumento de IGF-I, o que não parece afetar a saúde dos consumidores. Não obstante, se tem recomendado explorar os efeitos potenciais do IGF-I sobre o trato intestinal. A pasteurização não afeta a concentração de EGF e de peptídeos relacionados. Desde o ponto de vista nutricional é interessante destacar que o leite humano contém vários peptídeos que estão ausentes nas fórmulas lácteas. 
Em relação à significância nutricional da presença de hormônios no leite, os dados dispo�íveis só permitem especular sobre os efeitos nos humanos. Como uma primeira aprOXimação se tem demonstrado que a degradação do EGF recombinado no suco gástrico de recém-nascidos prematuros é depreciável. Apesar de tudo, são necessários numerosos estudos para concluir se os hormônios e fatores de crescimento do leite bovino afetam o trato gastrointestinal do consumidor humano de uma forma positiva ou negativa. 

- Mesa Redonda IX - M. Giovannini Departamento de Pediatria da Universidade de 
Milão (Itália). 

-"Lácteos e nutrição do adolescente. " 

A adolescência é um período anabólico intenso. Por esta razão, as necessidades de 
todos os nutrientes devem ser aumentadas,com especial ênfase para a dieta de cálcio. Uma 
dieta equilibrada dos três macronutrientes (proteínas, gorduras e carboidratos) é recomendada 
para se evitar os transtornos crônicos - degenerativos da maturidade. A distribuição da 
quantida?� calórica também requer particular atenção para um possível papel nas regulações 
homeostattcas. Os adolescentes apresentam desordens no comportamento alimentar 
predisponíveis para a obesidade e a "anorexia" . Uma dieta conveniente a esta idad� 
facilitaria o consumo regular de alimentos animais e vegetais e o incremento da provisão de 
cálcio, para se maximizar a densidade dos ossos. 

.Os produtos lácteos e as verduras constituem as bases dietéticas para uma dieta 
apropnada nos adolescentes, levando em consideração as necessidades estruturais e as 
intenções de prevenção. 

- Mesa Redonda X - G. Schaofsma. 

-, A velhice e os produtos lácteos -� 

° processo de envelhecimento das pessoas é associado a um aumento da incidência 
de enfermidades crônicas d� diversos tipos: cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão e 
osteop?rose, entre outras. E fundamental adotar medidas preventivas que simplifiquem a 
�ecessldade de se recorrer a tratamentos médicos sofisticados. Neste contexto, a nutrição é 
Julgada como um dos mais importantes papéis e dentro dela os produtos lácteos e seus 
derivados. O leite especialmente. rico em proteínas, vitaminas e minerais dos diversos 
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tipos, o qual lhe confere um alto valor biológico. Para os idosos, especialmente as mulheres, 
o balanço de cálcio (ingestão-excreção) tende a ser negativo e a ingestão de proteínas 
limitada. Isto pode ser compensado com uma alimentação rica em derivados lácteos. Algo 
parecido pode ocorrer com as vitaminas do grupo B, como magnésio, o potássio e o zinco. 
Uni co�sumo de leite adequado, provavelmente contribuirá para reduzir o risco de três 
enfermidades que são mais constantes entre os idosos: a osteoporose, a hipertensão e o 
câncer de cólon. Os derivados fermentados (principalmente o iogurte), muito populares 
entre os idosos, têm a vantagem de um melhor sabor e uma digestão mais fácil, desde que 
não haja perda alguma de seus componentes nutritivos já mencionados. 

- Mesa Redonda XI - FranCÍsco Grande Covián. 
"Os lácteos e o desenvolvimento bU!Dano. Panorama mundiaP� 

Este foi o tema desenvolvido pelo Prof. Covián, que descreveu todos os fatores que 
intervêem no desenvolvimento humano relacionados com a saúde. Desta forma abordou 
temas ligados aos ácidos graxos, proteínas, vitaminas, etc. , ao mesmo tempo que estabelecia 
comparações entre o leite humano e outros leites de diferentes espécies animais analisando 
seu conteúdo e mostrando os diferentes 'aspectos de cada um deles. 

O }O Congresso Mundial de derivados de leite na saúde e nutrição humana, realizado 
com a cooperação da Comunidade Européia, teve como seus principais patrocinadores: a 
Associação Espanhola de Pediatria, a Associação Hispana de Osteoporose e E nfermidades 
Metabólicas Ósseas, o Grupo Mediterrâneo para estudos de Diabetes, a Sociedade Espanhola 
de Arteriosclerose, a Sociedade Espanhola de Cardiologia, a Sociedade Espanhola de 
Dietética, a Sociedade Espanhola de Endocrinologia, a Sociedade Espanhola de Higiêne e 
Medicina Social, a Sociedade Espanhola de Nutrição Básica e Aplicada, a Sociedade 
Espanhola de Nutrição Parenteral e E nteral, a Sociedade Espanhola de Obesidade e a 
Sociedade Espanhola da Patologia Digestiva. 

Na solenidade de encerramento, o Presidente do Congresso, Manuel Serrano Rios, a 
Secretária Geral Ana Sastre e o Vice-Presidente, Sr. Miguel Perez, qualificaram o mesmo 
como a reunião mais importante de nutrição que já se realizou na Espanha, e desde já, este 
ano, começam os preparativos para o segundo encontro, que com certeza, ultrapassará o 
sucesso e a importância do primeiro, principalmente pela presença e adesão da comunidade 
científica e técnica dos quatro cantos do mundo. 

Assine a 
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A new model of business manager for the dairy segment in the mineties 

Valter Estêves Junior (**) 

RESUMO 

- O presente trabalho apresenta um novo modelo para o perfil do administrador no segmento 
lácteo, com a abordagem dos seguintes aspectos: 

1. Identificação do Ilroblema 
1. 1 Introdução 
1.2 O problema e sua importância 

2. Um novo modelo Ilara a década de 90 
3. Conclusões 
4. Referências Bibliográficas 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

1.1 - INTRODUÇÃO 

A �rincipâl característica do início dos anos 90 é a mudança da geografia mundiaL 
com movI mentos opostos: no campo pol ítico e cultural. de subdivisão, a exemplo do que 
ocorreu no L�ste europeu e na ex-União Soviética; e no campo econônico, de aglutinação, 
com a formaçao dos grandes blocos comerciais  (Comunidade Européia, Mercado Comum do 
Norte, Sudeste Asiático e Mercado Comum do Sul - Mercosul). 

O Mercosul, a exemplo dos demais blocos econômicos, não pretende ser apenas um �f(m�e Mercad? Comum. O objetivo maior é tornar-se um grande "País" , sem perda das 
Identidades naCIOnais, como afirma Nardon ( 1992). 

Todo� os países do Mercosul (Brasi l, Argentina, Uruguai e Paraguai) terão que 
remove

.
r as dlficuld�ldes decorrentes dos interesses i ndividuais e, no caso brasileiro, agravadas 

pelas diferenças eXI stentes dentro do próprio país. 

(*) 'l;-ahalho apresentado para cumprir parte das exigências do módulo /I "O ser 

h umano e a empresa " no curso de e.\pecialização em Gerência pela Qualidade 

Total. 

(* *) A4S em A dministração Rural (Ec.,:1 L 1 989), Pesquisador e Professor do CI .. ·PEI ILC'l'I 
HJ>.1 Af/G e Pás-graduando em {ierência pela Qualidade Total. 
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Além disso. há toda uma série de dificuldades com raízes econômicas, onde se 
destacam os chamados "produtos sensíveis" e que �ssuem.maiores o� ��nores �an�gens 
competitivas de acordo com suas vantagens comparaUvas, trus como: laUcmlos, graos,vmhos 
e frutas, entre outros. 

No caso em pauta, interessa-nos o setor de laticínios, especificamente o seg�ento de 
fabricação de queijos, que, provavelmente será � mais afetado quando em compeUção com 
os produtos similares da Argentina e do UruguaI. 

, . . , 
Embora seja esse produto considerado e tratado como superfluo no caso brasl�etro, e 

parte importante na dieta alimentar dos países �e�nv?lvidos: representando também um 
grande gerador de empregos no meio rural e na mdustna de ahmentos. 

1.2 - O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

A análise e a apreciação do atual estágio de desenvolvimento da indústria brasil�ira 
de laticínios tem que enfocar, como ponto de partida e como seu modelo, o estado de Mm�s 
Gerais e o seu parque industrial lácteo, por razões básicas e históricas dentre as quaIS 
podemos destacar: _ .  _ Sua posição de liderança na produça� na�lO�al �Quadro 1 )

, _ Sua condição de estado precursor da Uidustna lactea no paIs. 
, . . _ Haver instalado e vir, há mais de 50 anos ininterruptos, mantendo o un�co estam:lec!mento 

existente no país, dedicado à formação e treinamento de pess?al em dlVe�S?s
. 
mvel:, �m 

como a adaptação e geração de tecnologia para o setor - O Instituto de LatlclDlos Candado 
Tostes, em Juiz de Fora. . " . Vale ressaltar que, mesmo tendo sido criado em período de forte In?u�nc�a d�� 
princípios da Administração Científica, principalmente de Taylor e Ford, esta mSUtUl�ãO Ja 
trazia uma preocupação, provavelmente de forma inconsciente, .em separar Educaçao . de 
Treinamento, segundo Campos ( 1991), que diz: ... A educação tem Sido, por vezes, confundida 
com treinamento. Enquanto aquela é voltada para a mente das pessoas e para ,? s�u �uto
desenvolvimento, este é voltado para as habilidades na tarefa a s�r executad� , dlstmção 
fundamental nos dias atuais para aplicação de "'Gerência pela QualIdade Total . 

Quadro 1 :  PARTICIPA ÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS NA PRODUÇÃO DE 
LEITE NO BRASIL E TA.,\'A MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO 

1970-90 ( LEITE COM S. L F.) 

Estado Estado/Brasil 
Minas Gerais 36,59% 
São Paulo 16,260/0 
Goiás 12,340/0 
Rio Grande do Sul 8.48(Yo 
Paraná 6,61 (Yo 
Rio de Janeiro 4,48(Yo 

Fonte: /Vlinistério da Agricultura e RejiJrllW Agrária 
.\'erviço de In: .. peçãu Federal - Brasília - DF 

Tx. cresc. 
3,67% 
2,550/0 
7,660/0 
4, 36(Yo 
5,640/0 
1, 1 40/0 
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A década de 70 caracterizou-se por um crescimento significativo do setor agrícola, o que refletiu também no crescimento e diversificação da agroindústria. O setor de laticínios foi, sem dúvida, grandemente beneficiado. 
As principais características foram: 
- Mercados cativos e pouco exigentes com relação à qualidade e padronização dos produtos. - Práticas administrativas voltadas em demasia para os aspectos de controles na produção. 
- Pequeno poder nas comunicações. 
- Marketing voltado para os produtos. 
- Estruturas administrativas acentuadamente verticalizadas, com a predominância de muitos níveis hierárquicos na grande maioria das empresas. 
- Modelos administrativos centrados nos princípios da escola clássica, inclusive a formação dos administradores nas Universidades. 

O setor de laticínios, especificamente no segmento de produção de queijos, constituído 
em sua quase totalidade de empresas familiares, viu-se impedido de exercitar a prática rotineira até então vigente, de repassar os acréscimos de custos para os preços de vendas. 

A contínua queda no poder aquisitivo dos consumidores era evidente, fazendo com 
que mudasse os seus hábitos alimentares. 

Face a essa mudança de comportamento, o setor empresarial teve somente duas 
alternativas: 
- A pequena e média empresa, uma tendência a fabricar produtos de maior rendimento, com 
ciclo menor no processo, menores gastos de estocagem e, conseqüentemente, menor 
necessidade de capital de giro. 
- A grande empresa optou pela produção de ítens mais sofisticados, de maior elasticidade e 
renda, absorvidos por um segmento de mercado de maior poder aquisitivo. 
Essa prática administrativa perdurou ao longo de toda a década perdida, no Brasil ( 1980), 
até que um novo modelo japonês de gestão da qualidade (TQC) chegasse para provocar uma 
revolução interna no setor empresarial e nas escolas de administração. 

2. UM NOVO MODELO PARA A DÉCADA DE 90 

O início da década de 90 mostrou, no campo econômico, um novo modelo, 
caracterizado pela aglutinação, com a formação de grandes blocos comerciais, como visto 
anteriormente. 

O novo administrador para o período que se inicia terá que romper com as práticas 
administrativas até então vigentes. 

Passada a era da tecnologia, ingressamos em novo período que pode ser denominado 
de "era da comunicação", onde o cliente é o mais importante e a meta a ser atingida só é 
possível através de uma administração participativa. 

As crescentes exigências dos consumidores faz com que haja necessidade de mudanças, 
principalmente na formação de dirigentes. 

O novo modelo japonês de qualidade enuncia alguns princípios básicos que servem 
para traçar o perfil do administrador que o setor empresarial de laticínios necessitai 
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1 .  Produzir e fornecer produtos e serviços que atendam concretamente às necessidades dos 
clientes. 

2. Garantir a sobrevivência da empresa através do lucro. 
3 .  Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pelo critério de maior prioridade. 
( Falar. raciocinar e decidir com base em fatos e não em intuição, experiência ou coragem. 
5. Gere

:
nciar a empresa ao longo do processo. Quando o mau resultado ocorre, a ação é 

tardia. 
6. Reduzir metodicamente as dispersões. 
7. O cliente é o Rei. Não permitir a venda de produtos defeituosos. 
8. Nunca permitir que o mesmo problema se repita pela mesma causa. 
9. Respeitar os empregados como seres humanos independentes. 
10. Definir e garantir a execução da visão estratégica da alta direção da empresa. 

O ponto de partida deverá ser um diagnóstico feito pela empresa em sua relação com 
o ambiente, com os mercados e com a tecnologia, para que se possa definir um plano 
estratégico com metas de longo, médio e curto prazo. 

Para a obtenção de novos patamares de desempenho e alcance de um nível- de 
competitividade exigido pelas crescentes necessidades dos consumidores, o administrador 
para a década atual terá que rever os seus conceitos de chefia. 

As empresas devem sair da estrutura vertical de feudos e partir para uma administração 
horizontal. 

Dentro dessa nova estrutura, surge, em contraposição ao chefe tradicional, a figura 
do chefe com forte poder de l iderança. 
Segundo Célio Lora, da Price Waterhouse2, o chefe ideal é aquele que vai atender ao 
interesse de todas as partes envolvidas, encontrando o equilíbrio. "Ele vai prestar contas 
com um superior e ter um relacionamento com clientes, fornecedores e subordinados. 
Assim, o líder surge através de uma maximização do . processo de comunicação, onde os 
objetivos são administrados e as necessidades dos clientes atendidas". 
Para Elisa Carra. da Ernst & Young, Sotec3, é importante que a empresa estabeleça a sua 
cultura para que o líder possa emergir. "Não adianta avaliar o comportamento dele só pelo 
cumprimento de normas pré-estabelecidas, mas também pelo resultado do grupo ou da 
pessoa em cumprir a missão da organização" . 

A mesma fonte, mostra o perfil do novo executivo para o momento: 

PERFIL DO NOVO EXECUTIVO 

* Conhecedor e difusor da missão da empresa. 
• Visão abrangente do negócio. 
• Visão definida da contribuição de sua área no negócio da empresa. 
... Interagente com outras áreas da empresa. 
... Habilidade de relacionamento transparente com as pcssoas� saber como motivá-Ias 

para atingirem os seus objetivos. 
* Afeito em atuar em estmturas enxutas, com processos mais ágeis c com participação 

pessoal .  
* Conhecedor d o  seu mercado, produtos c concorrentes. 
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* Saber procurar parceiros e solicitar serviços. 
* Hands on (colocar a mão na massa). 
* Buscar excelência em tudo que faz. 

. �.l�m disso, é importante que o chefe partilhe as decisões que reflitam na vida dos funclOnanos. 

. 
Só assim � que ele� vão assumir os riscos e começar a desenvolver um pensamento mdependente, cnando aSSIm o comprometimento. 
Para a lcan�ar um alto nível

.
de desempenho é necessário que o administrador, ao trabalhar com eqUIpe, delegue au

.
tondade e responsabilidades aos seus funcionários, dentro de uma meto?olog13 de trabalho mtegrada aos objetivos da empresa. 

. 
Com ISSO ele acompanha as ações dos funcionários e promove o aconselhamento sugenndo ações corretivas. ' 

. É aí onde acontece a mudança conceitual da operação, com o controle passando a ser parte Integrante de cada subordinado. 
Para Célio Lora, para que isso seja possível é preciso: 1. Dar, aos funcionários, o conhecimento e os conceitos dos objetivos a serem alcançados (Educação). 

2. Dot�r os funcionários de habilidades para alcançar os objetivos (Treinamento). 3. Venficar se os funcionários passaram a ter novas atitudes depois do que lhes foi dado (Controle). 

3. CONCLUSÕES 

Dentro 
.
d:sse novo ambiente de administração participativa, é chegada a hora da tomada de decIsoes. 

. A indústria de laticínios é um setor muito importante no contexto brasileiro e, particularmente, no estado de Minas Gerais. Mal acostumadas, por partes de um duradour� mercado fechado, só agora parcialmente aberto, a maior parte das empresas dispensou, por anos, u�n tratam�nto de segunda classe aos consumidores, quer por falta de qualidade e prestaçao-de servIços. 

. . . 
. Segundo Clayton Nctz4, se o rcspeito ao cliente surgiu nos países desenvolvidos 1 1lI

,
cl3lmente com? r.esposta

. 
à pressão do consumidor, cada vez mais esclarecido e exigente qUdn

,
to aos seus dIrCltOS, hOJe se torna impcnsável ignorar que à frente do balcão se encontre alguem mcre�e?or de algo mais que um simples cumprimento (ou produto). 

. 
Estrategl3s tacanhas de vcndas estão condenadas a pcrecer, assim como cstão com os dias co�tados as administraçõcs autoritéÍrias de pessoal, o desprezo pela qual idade e o paternalismo nas relações mcrcantis. 

, 
�C

,
squisa reali�a?a pela Andcrscn

, 
�onsult\. mostra que a demanda por programas de qUclhdclde e produtividade dobrou nos Ultllll0S dOIS anos no Brasil ,  devido à concorrência dos pr�d�tos �st�angei ros, cspecificamen te nos setores de automóvr:is, autopeças, petroqmmlco, textI l e cJetroeletrônico, os que mais investiram nesse campo. . .A n�e�ma fonte afi rma que 60. 9%) de um uni:v�rso de 1 000 grandes cmpresas brasJ lclféls Já Implantou programas de qual idade e produtividade. 
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Os resultados obtidos desde o início dos anos 90 até o momento presente podem ser 

observados no Quadro 2 ,  
Não se cogita, obviamente, de estabalacer uma comparação com países desenvolvidos, 

que já há muito implantaram uma nova filosofia de qualidade, especialmente no caso do 

Jápão, 
Há que se considerar o estágio de desenvolvimento e as diferentes culturas desses 

países em relação ao caso brasileiro, 
Mesmo assim, parecem-nos bastante significativos alguns resultados alcançados no 

período 1 990/93 : 
Com relação ao índice de rejeição houve uma sensível melhoria, da ordem de 500/0, 

passando de um valor médio, em 1 990, de 26 mil/milhão para 1 3  mil/milhão, em 1 993 

Outro dado importante refere-se à redução do tempo parado devido a quebra de 

máquinas, também no percentual de 500/0, no período. 

O dado mais significativo no entanto, é o índice de melhoria (Kaizen)� de 0, 1 em 

1 990 para um valor médio de 1 , 5  em 1 993,  

Isso se torna mais relevante ainda se considerarmos que o fato foi devido, 

provavelmente, à qualidade do operário brasileiro, visto que, no período considerado, o 

número de horas dedicadas a treinamento permaneceu inalterado, 

É altamente positivo observar que, pelo menos nas grandes empresas brasileiras 

começa a ser implantada uma nova filosofia de qualidade, o que vai exigir a reformulação 

dos antigos conceitos que nortearam os administradores das empresas. 

O mesmo quadro nos permite uma outra observação muito importante: 

A redução dos níveis hierárquicos de 1 990 para 1993 foi também bastante significativa, 

Ficamos, entretanto, com uma dúvida: "será que essa redução foi devida unicamente a uma 

conscientização administrativa ou foi também provocada pelo período crítico por que passa 

a economia brasileira?" 

Quadro 2 

ndicadores Brasil 1 990 

Índice de rejeição 23 mil a 28 mil 

(Quantidade de peças/ 
produtos defeituosos na 
fabricação/ mil hão 

Rctrabalho 
(0/0 de peças/produtos 
que são corrigidos) 

Gastos da empresa cl 
assistência técnica 
(0/0 do valor bmto das 
vendas durante a garantia 
do produto) 

30 

2,7 

Brasil 1993 Média Mundial Jal)ão 

1 1 mil a 1 5  mil 

12 a 20 

2 

200 

2 

0, 1 

1 0  

0,00 1 

menos de 
0,05 
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nditadores 
Tempo médio de 
entrega 
(entre a chegada do 
pedido na fábrica e a 
entrega do produto no 
cliente) 
Tamanho médio dos 
lotes produzidos 
(Em cada vez que um tipo 
de peça é fabricada) 
Rotatividade do estoque 
(N° de vezes em que o 
estoque é renovado/ano) 
"Setup" da fábrica 
(Tempo, em minutos 
decorrido para muda�ça de 
processo, passando a 
fabricar outro tipo de peça) 
Tempo de valor agregado 
(% sobre o tempo total de 
produção) 
Quebra de máquinas 
(% de tempo parado) 
Investimento em pesquisa 
e desenvolvimento 
(% sobre o faturamento) 
Melhorias (Kaizen) 
(% de operários que 
apresentam melhorias/ano) 
Treinamento 
(0/0 das horas/empregado/ 
ano) 

Brasil 1990 
35 dias 

1 ,000 

8 

80 

1 0  

40 

Menor 
que 1 

0, 1 

Menor 
que 1 

N° de níveis hierárquicos 10 a 1 2  
(Da diretoria ao operário) 
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Brasil 1993 Média Mundial Japão 
20 dias 2 a 4 dias 2 dias 

100 a 1 50 20 a 50 

8 a 1 4  6 0  a 70 

30 a 40 1 0  

3 0  Menor que 50 

2 1  1 5  a 20 

l a 2 3 a 5  

I a 2 50 a 70 

Menor que 1 5 a 7  

4 a 8  7 .  

1 a 10 

1 50 a 
200 

5 

70 

5 a 8  

8 a 1 2  

95 

1 0  

3 

Fonte: Folha de São Paulo. Seção: Dinheiro -30/06/93. 

começa
�m:�::

i
�leja�OS �i:;:a n� fase inicial do processo e alguns resultados animadores 

, , ' res
,
a am mUlto a fazer. As mesmas fontes que mostram os resultados ���l

r
����:

I
:�a;�:�:���: � princ�p�i� d��uldades para a i�plantação dessa nova filosofia 

�2 JO/ das em 
. pes�Ulsa a flce Waterhouse Citada anteriormente mostra que _ '" /0 presas aponta a IDslab' l 'd d ft .  ' 

I I a e economlca como o fator que m'1l ' d' fi I ' . . (, IS  I ICU ta cI 
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adoção de um programa dessa natureza. 
Parece que o exemplo recente, dado pelas empresas da Zona Franca de Manaus 

contraria esse ponto de vista. 
Para o gerente geral de pesquisa e desenvolvimento, André Alkmin, da RHODIA, o 

maior obstáculo são os "velhos paradigmas" das empresas. As pessoas tem que mudar a 

mentalidade, o que não é fáci l .  Ele explica que o segredo está na complementaridade� "As 
pessoas têm que perceber que são iguais em coisas diferentes". Na realidade os grandes 
obstáculos podem se resumir em: 
* Falta de comprometimento da alta direção. 
* Considerar treinamento como despesa e não como investimento. 
* Ausência de educação para a qualidade. 
* Resistências às modificações nos níveis intermediários de chefia (é aí que entra o papel do 
administrador) 

Para o setor de laticínios, além dessas, acrescente-se ainda a predominância de 
empresas com estruturas clássicas de administração e totalmente despreparadas para um 
ambiente altamente competitivo que se avizinha para o setor. 

Mercados cativos e consumidores mal informados são coisas que não se enquadram 
no ambiente atual .  

Um novo modelo de administração participativa tomou o lugar da administração 
clássica e autoritária., 
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higienização. 

Aproveite tudo isto: fi Uma linha de prod utos de qual idade. 
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Lever Industrial 
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Av. de Pinedo, 401 . - Socorro - Sto. Amaro - São Paulo � SP�'''el.�·1011) 548-4322. 
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