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LIPÓLISE E AVALIAÇÃO SENSORIAL EM QUEIJO TIPO PARMESÃO 
FABRICADO COM LEITE RESFRIADO E INOCULADO COM 

PSEUDOMONAS FLUORESCENS 

RESUMO 

Celso José de Moura} 
Luiz Ronaldo de Abreu

·
] 

Múcio Mansur Furtado2 
Daise Aparecida Rossi} 

Eliana Pinheiro de Carvalho] 
Sandra Maria PintoI 

Queijos tipo Parmesão fabricados com leite inoculado com Pseudomonas fluorescens e armazenados 
por O, 24, 72 e 120 horas a 4°C, foram analisados quanto ao índice de acidez (AGL), após I, 60 e 120 dias de 

cura. Foi realizada análise sensorial (teste triangular e de aceitação) após 120 dias de maturação. Os índices de 

acidez dos queijos aumentaram com o armazenamento do leite caracterizando atividade lipolítica. Em todas as 
amostras os provadores detectaram diferenças entre os queijos fabricados com leite sem armazenamento e os 

outros tratamentos. No teste de aceitação o melhor desempenho foi do queijo fabricado com leite sem 

armazenamento e o pior com o fabricado após armazenamento por 120 horas. 

1. INTRODUÇÃO 

o queijo tipo Parmesão é um dos mais 
produzidos no Brasil, sendo sua fabricação mais 
concentrada no período da safra (de outubro a 
março). Neste período várias fábricas recebem leite 
em excesso e sendo o queijo tipo Parmesão um 
produto de longa maturação e duração, permite que 
seu consumo se faça durante a entresafra, justamente 
quando a oferta de leite é menor, e ainda, sem a 
necessidade de novos investimentos. 

N a safra também ocorre o transporte de 

grande volume de leite resfriado entre indústrias 
de laticínios e é comum, que parte desse leite já 
tenha sido resfriado a nível de fazenda. Dessa 
forma, fica evidente, que a vasta maioria da 
fabricação do queijo tipo Parmesão no Brasil, se 

dá com leite resfriado.  Esse resfriamento, 
necessário para impedir o desenvolvimento de 
bactérias acidificantes do leite, não evita que certa 
bactérias, conhecidas como psicrotróficas, se 

desenvolvam. Esses microrganismos embora 
destruídos pela pasteurização, produzem enzimas 

termoresistentes, que permanecem no leite após o 
tratamento térmico (Celestino, Lyer e Roginski, 
1996; Law et aI. 1979; Fairbairn e Law, 1986) e 

podem ser responsáveis por defeitos no leite e 

Universidade Federal de Lavras - MG. 
2 Diretor de Pesquisa da HA-LA do Brasil. 

consequentemente em seus derivados (Alfenas, 
1994; Collins, 1981; Adams, Barach e Speck, 

1975). Defeitos como sabor amargo, ranço e sabor 
de sabão, são encontrados em leite e derivados e 
podem ser atribuídos à ação de enzimas lipolíticas 
e proteolíticas produzidas por essas bactérias 

(Hicks et aI., 1982). 
Algumas operações efetuadas com o leite 

antes de sua transformação em queijos, podem 

provocar o rompimento da membrana dos glóbulos 
de gordura, liberando esta para o meio e facilitando 

seu contato com as enzimas lipóliticas. Alguns 
queijos italianos requerem a adição de lipases ao 
leite durante o processamento, para que desen

volvam o flavor característico, podendo essas 

enzimas serem de origem animal ou microbiana. 
As bactérias psicrotróficas produzem lipases 

capazes de hidrolisar a gordura e a ação dessas 
enzimas pode provocar no leite e seus derivados o 
desenvolvimento de sabores e aromas indesejáveis, 
como o ranço e sabor de sabão. Isto se deve a não 

especificidade destas lipases que atuam em 
qualquer ponto do glicerol, liberando na maioria 
das vezes, ácidos graxos de cadeias longas que 

permanecem na massa do queijo e dão origem a 
compostos com tais sabores e aromas (Ha e 

Lindsay, 1991). 
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Os ácidos graxos de cadeia· curta são 
compostos importantes na formação do aroma do 
queijo tipo Parmesão. O flavor característico deste 
queijo é atribuído a ácidos graxos de baixo peso 
molecular (Moskowitz, 1980), entretanto, os ácidos 
graxos de cadeia longa, por não serem voláteis podem 
ge:ar um i�desejável sabor rançoso, depreciando e 
ate mesmo Impossibilitando o consumo. Hicks et aI. 
(1982) trabalhando com queijo Cheddar fabricado 
com lei

.
�e res�riado, descrevem que o sabor de ranço 

no queIJo fOI perceptível após 4 meses de cura. A 
percepção do sabor de ranço em leite e derivados é 
detectada a partir de 1,5 miliequivalentes de ácidos 
graxos livres por 100g de gordura do leite (Cimiano 
e Alvarez 1983). Law et aI. (1976) relatam que 
contagens de psicrotróficos acima de 106 ufc/ml no 
leite, influenciam no desenvolvimento de flavor em 
queijo curado, em função da presença de lipases 
extracelulares proveniente desses microrganismos. 

Em virtude dos problemas que podem 
apresentar os queijos fabricados com leite arma
ze?a?o sob 

.
refrigeração, este trabalho teve por 

obJetIvo avaltar os níveis de lipólise e características 
sensoriais do queijo tipo Parmesão fabricado com 
leite inoculado com Pseudomonas fluorescens e 
armazenado por O, 24, 72 e 120 horas a 4 ± 1°e. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Fabricação dos queijos 

O queijo tipo Parmesão foi fabricado 
c�nfor�e

. 
fluxograma apresentado na Figura 1. O 

leIte utilIzado para fabricação foi pasteurizado 
�HTST - 72°CI15 segundos), resfriado a 4 ± 1°C, 
Inoculado com Pseudomonas fluorescens e 
armazenado por O; 24; 72 e 120 horas. Os queijos 
fo�am mat�rados em

. 
câmara com temperatura de 

18 � e umIdade relatIva de 85%. Os queijos foram 
anal�sados em D + 1; D + 60; D + 120, sendo 
co�sIderando D o dia da fabricação e D+ 1 o queijo 
apos a prensagem antes da entrada da salga. 

2.2 Análises dos queijos 

2.2.1 Ácidos graxos livres 
Foi utilizado o método titrimétrico 

determinando-se o índice de acidez, expresso em m� 
de K0!I para neutralizar um grama de gordura 
(Cabom, Zannoni e Lercker, 1990). 

2.2.2 Avaliação sensorial 

. 
Após 120 dias de maturação dos queijos, foi 

rea�I�ada a avaliação sensorial. Especial atenção foi 
solI�Itada na avaliação de sabores indesejáveis no 
que�Jo (ranço, gosto amargo ou de sabão). Foram 
realIzados

. 
os �estes triangular (detectar diferenças) 

e o de aceItaçao. 

Para verificar diferenças entre os tratamentos 
foi aplicado o teste triangular, utilizando-se 11 
provadores treinados, onde os provadores assina
lavam a amostra diferente (Chaves, 1980). 

O teste de aceitação foi aplicado utilizando
se ficha de resposta com escala hedônica de 9 
pontos. Todos os queijos produzidos foram anali
sados e cada tratamento foi avaliado por 150 
provadores (Chaves, 1990). 

2.3 Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi em blocos 
intei�a��nte casualizados organizado em parcelas 
subdIvIdIdas com três repetições, sendo a parcela o 
tempo de armazenamento do leite e a subparcela o 
tempo de cura do queijo. Foram realizadas análises de 
variância. Para o teste de aceitação foi aplicada a análise 
de variância e teste de médias (Pimentel Gomes, 1990). 

2" Mexedura e aquecimento (43/44°C) 

3" Mexedura e aquecimento a 53°C até o ponto 

I Maturação I 
Figura 

_
1. Fluxograma de fabricação do queijo Tipo 

Parmesao. 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", MailJun, n° 308, 54: 3-8, 1999 Pág. 5 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Lipólise 

Os resultados dos índices de acidez (AGL) nos 
queijos fabricados com leite inoculado com 
Pseudomonas fluorescens encontram-se na Tabela 1. 

Comparando os queijos fabricados com leite 
sem armazenamento com os fabricados com os leites 
armazenados, observa-se uma diferença significativa 
(p<0,05) nos índices de acidez (AGL); os queijos 
fabricados com leite armazenado apresentaram 
índices superiores aos queijos fabricados com o leite 
sem armazenamento (Tabela 1). A lipólise mais 
acentuada nos queijos fabricados com leite arma
zenado sob refrigeração deve-se possivelmente à ação 
das lipases produzidas pelas Pseudomonasfluorescens 
inoculadas. Os maiores índices de AGL (2,84mgll OOg 
de gordura) foram determinados no queijo fabricado 
com o leite armazenado por maior período (120 horas). 

Caboni, Zannoni e Lercker (1990) analisando 
queijo Parmigiano-Regiano encontraram valores de 
6,3 mg de KOH/g de gordura após 21 e 24 meses de 
cura. Este valor é superior aos encontrados no 
presente trabalho, porém, deve-se levar em 
consideração que os queijos tipo Parmesão foram 
analisados somente até 4 meses de maturação. 

O aumento no índice de acidez (AGL) 
acompanhou o crescimento do número de 
Pseudomonas e pode ser observado na Figura 2. 

A Figura 3 mostra as curvas de regressão 
(p<0,05) para os índices de acidez (AGL) nos queijos 
tipo Parmesão elaborados com leite inoculado com 
Pseudomonas fluorescens e armazenado a 4 ± 1°C 
por 24, 72 e 120 horas e para os queijos elaborados 
com leite sem armazenamento. Observa-se que 
houve um aumento crescente do índice de acidez 
para todos os queijos. Para os queijos elaborados 
com o leite sem armazenamento, o aumento do nível 
de AGL é explicado pela própria característica do 
queijo tipo Parmesão, que depende de ácidos graxos 
livres para adquirir o sabor e aroma desejáveis. O 
aumento do nível de AGL no queijo durante a 
maturação é normal para a maioria dos queijos. Este 
comportamento está de acordo com os resultados 
de Macedo, Costa e Malcatta (1996) trabalhando 
com queijo Serra e em estudos conduzidos por 
Caboni, Zannoni e Lercker (1990) que analisaram 
queijo Parmigiano-Regiano. O queijo tipo Parmesão 
tem um sabor picante, sendo a lipólise uma de suas 
características desejáveis. Caboni, Zannoni e 
Lercker (1990) encontraram para queijos 
Parmigiano-Regiano, com 21 e 24 meses de cura, 
valores de 6,3 mg KOH/g de gordura. 

Tabela 1 - Resultados médios* dos índices de acidez (mg KOH/g) em queijo tipo Parmesão fabricado com 
leite inoculado com Pseudomonas fluorescens e armazenado sob refrigeração. 

Tempo de maturação (queijo) Tempo estocagem do leite (horas) 

1 
60 

120 

* médias obtidas de 3 observações 

o 
0,55 
1,38 

1,825 

24 

0,635 
1,49 

2,263 

72 

0,663 
1,674 
2,443 

3,1 �--------------------------------------------------. 
E 2,9 
-E 2,7 
o " 2,5 
CD 

! 2,3 
5 2,1 
; 1,9 
"C 
Cl 1,7 
E 1,5 

-...- d+ 1 ....... - d+ 60 - .. - d+ 120 

. - - . - ... - - .... - - ... - - . - - . -
, 

.. + 
...... 

..... 
... _---------fII'" 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
Pseudomonas sp (109 ufc/ml) 

120 

0,721 
1,722 
2,84 

Figura 2 - Índices de acidez em queijos tipo Parmesão fabricados com leite inoculado com Pseudomonas fluorescens. 
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60 120 
Cura do queijo (dias) 

Figura 3 - Curvas de regressão para os níveis de AGL em queijo tipo Parmesão elaborado com leite armazenado 
por 24, 72 e 120 horas e controle. 

Comparando as curvas de regressão (Figura 3) 
para os queijos fabricados com o leite sem 
armazenamento com os do inoculado e armazenado, 
observa-se que, embora todos os queijos tenham 
apresentado praticamente o mesmo índice de acidez 
(em torno de 0,5 mg/g) em D+ 1, os queijos elaborados 
com leite armazenado apresentam uma inclinação 
maior da reta demosntrando que a lipólise nesses 
queijos se deu de forma mais acentuada. O aumento 
dos índices de acidez (p<0,05), pode ser atribuído à 
ação das Pseudomonas fluorescells inoculadas no 
leite, que com 120 horas de armazenamento, já 
apresentava contagem de 3,5 X 106 ufc/mI. Números 
desta ordem, já são considerados por diversos autores 
como faixa crítica para causar problemas de qualidade 
em queijos (Richard e Auclair, 1984). 

O ajuste das equações, quase chegando aos 100% 
(r2 0,9993) deixa clara a influência de enzimas lipolíticas, 
possivelmente, produzidas pelas Pseudomollas 
fluorescens que se desenvolveram no leite, promovendo 
o aumento dos níveis de ácidos graxos livres. Esses 
resultados estão de acordo com os encontrados por 
Cousin e Marth (1977), que detectaram uma diferença 
significativa entre os níveis de ácidos graxos livres do 
queijo Cheddar elaborado com leite pré inoculado com 

Pseudomonas fluorescens comparado ao mesmo 
queijo elaborado com leite sem inoculação. 

3.2 Avaliação sensorial do queij o tipo 
Parmesão aos 120 dias de cura 

3.2.1 Teste triangular 
Foi aplicado o teste triangular após 120 dias 

de cura em todos os queijos (tratamentos). Os queijos 
foram comparados dois a dois por um painel de 11 
provadores treinados. Os resultados das comparações 
encontram-se na Tabela 2. Foram observadas 
diferenças significativas (p<O,O 1) entre os queijos 
elaborados com os leites sem armazenamento e os 
elaborados com os leite armazenados. Vários trabalhos 
como os de Cromie (1992), Ha e Lindsay (1991) e 
Caboni, Zannoni e Lercker (1990) têm afirmado que 
a presença de ácidos graxos livres é de importância 
fundamental para a produção de aroma em queijos, e 
particularmente, no tipo Parmesão. Pelos resultados das 
comparações feitas pelo painel de provadores pode-se 
verificar que o maior número de respostas certas 
ocorreram nas comparações entre queijos que 
apresentaram as maiores diferenças dos índices de 
acidez (AGL). 

Tabela 2 - Resultados* das comparações feitas, em queijo tipo Parmesão fabricados com leite armazenado a 
4 ± 1°C, pelo teste triangular por 11 provadores treinados. 

Comparações entre os tratamentos 

Controle X 24 horas de armazenamento do leite 
Controle X 72 horas de armazenamento do leite 
Controle X 120 horas de armazenamento do leite 
24 X 72 horas de armazenamento do leite 
24 X 120 horas de armazenamento do leite 
72 X 120 horas de armazenamento do leite 

* Resultados obtidos de três repetições 
** Diferenças significativas (p< 0,01) pela tabela de Roessler. 

Respostas certas 

19** 
18** 
22** 

14 
19** 
18** 
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Pela Tabela 2, pode ser visto que o tempo de 
armazenamento do leite influenciou significativamente 
(p<0,05) o sabor do queijo a ponto de ser percebido 
pelos provadores. Esses resultados provavelmente se 
devem à grande população de Pseudomonas presentes 
no leite armazenado, que podem ter liberado lipases 
que provocaram a hidrólise da gordura do leite, 
aumentando de forma significativa os índices de acidez 
(AGL) nos queijos. Observa-se que o queijos fabricados 
com o leite sem armazenamento foram diferentes dos 
de todos os outros tratamentos. Ao se comparar o queijo 
fabricado com leite armazenado por 24 horas com 
queijo fabricado com leite armazenado por 72 horas 
estes não apresentaram diferenças. Tal fato pode estar 
associado à pequena diferença observada nos índices 
de acidez (Tabela 1) desses queijos, confirmando a 
influência dos ácidos graxos livres no sabor dos queijos 
(Ha e Lindsay, 1993; Moskowitz,1980). 

Para melhor visualização das diferenças entre os 
índices de acidez dos queijos provenientes de leite 
inoculado com Pseudomonas fluo rescells e armazenado 
nos diversos tempos, considerou-se como padrão (100%) 
o índice de acidez do queijo fabricado com leite controle 
obtendo-se os dados constantes da Tabela 3. 

Observa-se que os índices de acidez dos queijos 
fabricados com o leite sem armazenamento e aqueles 
dos queijos fabricados com o leite armazenado por 120 
horas, apresentaram uma diferença de 51,5%. Explica
se dessa forma a grande diferença observada no teste 
triangular (Tabela 2), enquanto a comparação entre os 

queijos fabricados com leite armazenado por 24 horas 
e 72 horas, não apresentou diferenças entre si pelo 
teste triangular (Tabela 2), sendo que a diferença no 
valor de AGL (Tabela 3) foi de apenas 9,6%. 

3.2.2 Teste de aceitação 
A Figura 4 mostra as notas médias obtidas 

para os queijos tipo Parmesão fabricados com leite 
armazenado por diferentes períodos a 4 ± 1°C. Pode-se 
verificar que os queijos que obtiveram as melhores notas 
foram os fabricados com o leite sem armazenamento 
(p<0,05), e os que receberam as menores, foram os 
fabricados com o leite armazenado por 120 horas. 
Embora não tenha sido evidenciado por parte dos 
provadores o sabor de ranço ou outro sabor estranho, o 
baixo desempenho deste queijo no teste de aceitação 
pode ser devido a presença de algum sabor desagradável 
que poderia estar ainda com baixa intensidade, 
dificultando a sua percepção. Este resultado está em 
conformidade com os obtidos por Hicks et aI (1982) que 
analisando queijo Cheddar fabricado com leite inoculado 
com Pseudomonas encontraram sabor de ranço após 4 
meses de cura e que esta característica depreciou a 
qualidade do produto. 

As notas médias atribuídas por provadores não 
treinados aos queijos tipo Parmesão fabricados com 
leite sem armazenamento e com leites armazenados 
sob refrigeração a (4± 1°C) e inoculados com 
Pseudomollas fluorescens e sob refrigeração estão 
ilustrados na Figura 4. 

Tabela 3 - Média* dos índices de acidez de queijos tipo Parmesão fabricados com leite inoculado com 
Pseudomonas fluorescens e armazenado a 4 ± 1°C, tomando-se como padrão (100%) o nível de AGL do 
queijo fabricado com o leite sem armazenamento. 

de armazenamento do leite 

° 
24 
72 

* Resultados obtidos de 3 observações. 

Níveis de AGL mg de KOH/g 

120,7 
130,3 

7,9,...----------------------------, 
7,8 
7,7 

� 7,6 
El 
E 7,5 
o 1i 7,4 

I:"l 
7,3 
7,2 
7,1 

o 24 72 
Tempo de armazenamento do leite (horas) 

120 

Figura 4 - Notas médias atribuídas a queijos tipo Parmesão elaborados com leite controle e inoculado com 
Pseudomonas fluorescens e armazenado sob refrigeração (p<0,05). 
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4. CONCLUSÕES 

o armazenamento do leite inoculado com 
Pseudomonas fluorescens em diferentes períodos 
(24, 72 e 120 horas) causaram aumento da 
concentração de ácidos graxos livres em queijo tipo 
Parmesão (p<0,05). Estes queijos são menos aceitos 
em testes sensoriais, provavelmente, devido à lipólise 
e conseqüente aparecimento de sabores desa
gradáveis (p<0,05). 
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE TRATAMENTO TÉRMICO NA FL�RA 
MICROBIANA ISOLADA DE LEITE TIPO B COM VERIFICAÇAO 

DAS ATIVIDADES PROTEOLÍTICAS E LIPOLÍTICAS 
1- MICRORGANISMOS MESÓFILOS 

Ivana Aparecida da Silveira} 
Eliana Pinheiro de Carvalho} 

Luiz Ronaldo de Abreu} 
Damáris Teixeira2 

RESUMO 

Com o objetivo de verificar a presença de mesófilos em leite tipo B cru submetido a aquecimento à 80°C por 12 
minutos e estocado à 3°C por 15 dias, foram isolados e caracterizados os microrganismos da flora mesofíli�a sob�e�i�ente 
ao tratamento térmico empregado. Também verificou-se a capacidade destes microrganismos em P�o?uzlrem �Ipolise e / 
ou proteólise no leite. Os mesófilos apresentaram carga total de 5,0 x lO" ufc/ml, com um predonullio de bacilos Gram 
positivos esporulados. Estes bacilos mostraram-se mais lipolíticos do que proteolíticos , apesar da maioria ter apresentado 
atividades associadas de lipólise e proteólise. 

1. INTRODUÇÃO 

Os microrganismos mesófilos constituem um 
grupo importante na qualidade do leite, por incluir 
a maioria dos microrganismos acidificantes e por se 
desenvolverem à temperaturas entre 20 e 45°C, com 
a temperatura 6tima em torno de 30 a 40°C 
(Jay,1994). Esses microrganismos também são 
importantes devido a termorresistência apresentada 
por vários gêneros. O uso crescente de temperaturas 
de pasteurização cada vez mais altas e o prolon
gamento da estocagem refrigerada, tanto no leite cru 
como no tratado termicamente, agravam o signi
ficado desse grupo de microrganismo na indústria 
de produtos lácteos (Meer et aI., 1991). 

Estudos realizados por Mikolajick e Simon 
(1978) revelaram que o leite cru de média qualidade 
microbiana, tratado à 80°C por 12 minutos, ainda 
contém microrganismos viáveis ap6s o tratamento, 
sendo que essa viabilidade referia-se aos esporos 
formados. 

Uma das principais características da bactéria 
formadora de esporos é sua extrema resistência ao 
aquecimento; os esporos de algumas espécies de 
Bacillus são capazes de sobreviver ao aquecimento 
à 100°C por vários minutos (Setlow, 1994). 

A presença de bactéria termodúrica formadora 
de esporo em amostras de leite cru e processado tem 
sido amplamente verificada, principalmente no que 
se refere a variações sanzonais. Segundo Larsen e 
J orgensen (1997) a maior incidência desses 

microrganismos formadores de esporos ocorre no 
período de verão, principalmente aqueles relacio
nados com doenças do tipo alimentar. Os estudos de 
Meer et aI (1991) revelaram que os organismos 
formadores de esporos eram primariamente mesó
filos, embora linhagens termófilas esporulada:, 
também foram registradas. 

O leite também está sujeito a contaminações 
ap6s o tratamento térmico, sendo as bactérias Gram 
negativas as principais representantes capazes de 
crescer e elaborar seus produtos metabólicos em 
leites armazenados sob refrigeração. À 7°C, por 
exemplo, um tempo de geração de menos de seis 
horas poderá ser possível; isso demonstra que a 
contaminação de um litro de leite, por uma única 
bactéria, resultará em mais de dez milhões de 
bactérias por ml de leite, após um período de 
estocagem de oito dias (Kroll e Rodrigues, 1986). 
As alterações sensoriais geralmente se desenvolvem 
em leites pasteurizados comercialmente quando as 
contagens atingem 107 a 108 UFC/mI. 

Sendo os microrganismos tão importantes com 
relação à qualidade e conservação do leite tratado 
térmicamente, este trabalho teve como objetivo 
verificar a presença de microrganismos mesófilos em 
leite tipo B aquecido à 80°C, estocado refrigerado 
por 15 dias. Também verificou-se a eficiência do 
tratamento utilizado, isolando e identificando os 
microrganismos presentes. A capacidade desses 
microrganismos produzirem proteólise e/ou lipólise 
também foi verificada. 

1 Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA - Lavras - MG. 
2 Aluna do 10° período do curso de Zootecnia - UFLA - Lavras - MG. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho foi desenvolvido no laboratório de 
Microbiologia de Alimentos do Departamento de Ciência 
dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras. 

2.1 Coleta da amostra 

o leite cru tipo B foi coletado no tanque 
refrigerado de um dos caminhões de transporte de 
uma cooperativa local. Foram coletados 10 litros de 
leite cru em vasilhame tipo "latão de leite" devi
damente esterilizado e mantido hermeticamente 
fechado. Após a coleta, o latão foi transportado sob 
refrigeração, em caixa de isopor contendo gelo 
picado, ao laboratório de Microbiologia de Alimentos 
da Universidade Federal de Lavras . ,  MG. 

2.2 Tratamento das amostras 

No laboratório, a amostra foi devidamente 
homogeneizada e dividida em 4 beckers de 2000 ml 
(Pirex) para o tratamento térmico. Os beckers foram 
colocados em banho-maria (Quimis) com sistema de 
água circulante regulado para aquecimento à 800C. 
Quando o leite atingiu a temperatura desejada (800C) 
foi marcado o tempo de 1 2  minutos,  sendo as 
amostras homogeneizadas com auxílio de bastão de 
vidro esterilizado Essa homogeneização foi realizada 
sem movimentos bruscos ou agitação forte, em 
intervalos de aproximadamente 3 minutos (Miko
laj ick e Simon,  1 978). Terminado o tempo, as 
amostras foram transferidas para um novo latão 
previamente esterilizado e resfriadas à 1 0°C em 
banho de gelo. Após a retirada de uma alíquota para 
as análises microbiológicas iniciais (dia O), o latão 
foi estocado à 3°C por 1 5  dias , de onde foram 
retiradas alíquotas nos dias de estocagem 1 ,  4, 7, 
1 0, 1 3  e 1 5  para análises microbiológicas. 

2.3 Análises microbiológicas 

Foram utilizados os métodos descritos no 
Standard Methods for the Examiantion of Dairy 
Products (MarshaIl, 1 992). 

5 
(1) "":  "'Cl e 4 
t� 

2.3.1 Contagem total 
Após feita diluição das amostras em água 

peptonada 0 , 1 % , foram retirados 0 , 1 ml para 
semeadura em superfície, realizada em triplicata, 
util izando meio padrão para contagem (PCA _ 

Merck). As placas foram incubadas à 30°C por 48 
horas para contagem de microrganismos mesófilos, 
à 55°C para contagem de microrganismos termófilos 
e a 6°C por 14 dias para contagem de microrganismos 
psicrotróficos (Silveira et aI, 1 997). 

Após os devidos períodos de incubação foram 
realizadas as contagens e retiradas colônias para 
estudo através da coloração de Gram, aspectos 
morfológicos e coloração de esporos (Ribeiro e 
Soares, 1 993), assim como verificação das atividades 
lipolíticas e proteolíticas. As colônias retiradas foram 
repicadas em PCA inclinado e mantidas viáveis pela 
adição de óleo mineral. 

2.3.2 Verificação da atividade proteolítica 
e lipolítica 

Para verificação da proteólise empregou-se 
placas com meio ágar-Ieite desnatado, preparado com 
leite em pó desnatado reconstituído em PCA na 
proporção de 1 %. 

Na verificação da lipólise empregou-se placas 
com meio ágar-tributirina, também preparado com 
PCA acrescido de 1 % de tributirina. 

As colônias eram estriadas na superfície e após 
incubação à 37°C/24-48 h verificava-se a presença de 
halo transparente ao redor das mesmas. A dimensão 
do halo indicava a intensidade de reação. Os resultados 
foram assim expressos: halo de 1 mm - fracamente 
positivo, halo > 1 a 2 mm - positivo (+), halo > 2 a 4 mm 
- positivo (++) e halo > 4 mm -positivo (+++). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Aspectos gerais da qualidade micro
biológica do leite aquecido à 80oC/12 
minutos 

Os dados referentes às contagens totais de 
microrganismos mesófilos,  termófilos e psicro
tróficos estão apresentados na Figura 1 .  

,§ � 3 
= 'tia .g f.'l2 

---â- Mesófilos 
...----'IIIt-=::::;::;tífíi"------j:::. __ I!I(� -JI- Termófilos 

g}lt; 
� 's 1 f!lI----l"'JI-===-� 

--<l?- Psicrotróficos 

O+----.----�----�---.----o_--� 
O 4 7 10 13 15 

Dias de estocagem 
Figura 1 - Log do número de microrganismos isolados no leite aquecido. 
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O s  v a l o re s  i n i c i a i s  o bt i d o s  ap ó s  o 

tratamento  t é r m i c o  do le i te  t i p o  B, e s tão  
relacionados com a qualidade microbiológica do  
le i te  cru ,  s endo que a anál i s e  desse  leite cru 
apresentou contagens bacterianas iniciais de 1 , 8 
x 1 06 ufc/ml para mesófilos, 1 ,0 x 1 01 ufc/ml para 
termófilos e 2,7 x 1 04 ufc/ml para psicrotróficos 

(Silveira, 1 997) 
Os valores obtidos para os microrganismos 

mesófilos decresceram na ordem de 1 04 a 1 02 ufc/ml 
(Figura 1 ). A contagem efetuada no leite cru, 
mostrou uma população na  ordem de 1 06ufc/ml 
(Silveira, 1 997», indicando higienização incorreta 
do produto.  Devido a uma população fora dos 
p adrõe s  es tabelec idos  para l e i te tipo B, a 
s obrevivência  de b actérias mes ó fi las termor
resistentes é confirmada pelos valores obtidos nas 
análises. Os trabalhos de Martin ( 1 98 1 )  demons
traram grande interesse nesse grupo de micror
ganismos que sobrevivem a tratamentos térmicos, 
devido as propriedades termodúricas e formação de 
esporos apresentadas pelo grupo mesofílico. S eus 
resultados revelaram que a flora microbiana do 
leite pasteurizado comercialmente consistia de 84% 
de microrganismos  do gênero Bacillus. Esses  
microrganismos que sobreviveram ao aquecimento 
empregado s ão, na sua  maioria, formadores de 
esporos e o decréscimo apresentado ao longo da 
estocagem refrigerada pode ser devido ao efeito da 
temperatura de refr igeração sobre os micror
ganismos . Segundo Jay ( 1 9 94), à medida que a 
temperatura é reduzida, abaixo da temperatura 
ótima de crescimento, há uma queda nas taxas 
metabólicas dos microrganismos. 

3.2 Grupos microbianos isolados 

A classificação foi feita baseada na coloração 
de Gram, forma e arranj o desses microrganismos. A 

25 ....., b.f) 22,5 '"' o 20 '"' 
.� 17,5 e 
(I) 15 't:I 
o e 12,5 '"' (I) 10 e '::s 7,5 = 
o 5 't:I 

� 2,5 
O 

presença de esporos, através de coloração específica 
também foi verificada. 

Foram isoladas 4 1  colôn ias no grupo de 
microrgani smos mesó fi los ,  sendo 5 3 , 7 %  Gram 
positivas e 2 1 ,9% Gram negativas . O predomínio 
de bactérias Gram positivas é confirmado por Jay 
( 1 9 94). 

Com relação as bactérias Gram positivas, 
34, 1 %  eram bacilos, sendo que apenas 2,44% não 
apresentou esporos e 1 7, 1 1  % eram cocos. 

Quanto as bactérias Gram negativas, todas 
eram bacilos. Essas bactérias provavelmente sobre
viveram ao tratamento térmico empregado devido aos 
altos números apresentados pelo leite cru. Há ainda 
a possibilidade de proteção desses microrganismos 
Gram negativos pela camada superficial (rica em 
lipídeos) formada durante o aquecimento do leite. 
Segundo Frazier e Westoff ( 1 9 93), a nata formada 
durante o aquecimento do leite pode funcionar como 
protetor para determinados tipos de microrganismos 
de constituição mais lipídica, como é o caso das 
bactérias Gram negativas. 

3.3 Avaliação das propriedades Iipolíticas 
e proteolíticas 

A Figura 2 mostra as porcentagens dessas 
atividades proteolíticas e lipolíticas dos grupos de 
microrganismos isolados no leite aquecido. 

De acordo com o item 3 . 2 ,  no grupo de 
mesófilos houve um predomínio de bacilos Gram 
positivos . Analisando a Figura 2 e as atividades 
i so ladamente, observa-se uma maior atividade 
lipoIítica desses microrganismos (9,75%) contra 
4, 88% de proteólise; porém deve-se considerar que 
a maioria dos bacilos apresentaram atividades 
associadas de proteólise e lipólise (2 1 ,95%) e ambas 
com a mesma intensidade de reação (+ a ++ de 
positividade). 

\!!llICocos 

111 Bacilos Gram positivos 

OBacilos Gram negatims 

111 Perdas 

Prot. LipóI. Prot.+ Negat. 
Lipól. 

Figura 2 - Porcentagem do número de microrganismos mesófilos envolvidos em atividades proteoIíticas e 
lipolíticas no leite aquecido. 
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Dentre os bacilos Gram negativos 2 1 ,95% 
apresentaram atividades associadas de proteólise e 
lipólise e 4, 88% dos cocos isolados também apresen
taram este tipo de atividade. 

4. CONCLUSÃO 

o tratamento térmico à 8 0oC/ 1 2  min foi 
realizado objetivando destruir as células vegetativas 
e favorer a produção de esporos; assim sendo a 
presença de bactérias G ram negativas e s tá 
relacionada com a carga microbiana do leite cru. Os 
estudos mostraram que essas bactérias são capazes 
de s obreviver à tratamentos térmicos  como o 
empregado, quando presentes em números acima de 
1 06UFC/ml, fato esse ocorrido neste trabalho. 

N a  aval i ação da p r e s e n ç a  de micror
ganismos  mes ó fi l os notou-se  uma queda n a  
quantidade apresentada desses microrganismos n o  
decorrer d a  es tocagem refrigerada. O u s o  da 
refrigeração, com a temperatura abaixo da ótima 
de crescimento para os microrganismos mesófilos, 
causou uma queda nas atividades metabólicas 
desses microrganismos. Essa queda também pode 
ter s ido intens ificada pela competição com os 
psicrotróficos (Silveira, 1 997) que sobreviveram 
ao tratamento térmico e foram restabelecendo suas 
atividades ao longo da estocagem. 

Com relação às atividades enzimáticas dos 
grupos microbianos estudados, pode-se afirmar que 
quase todos os microrganismos isolados apresen
taram atividades enzimáticas . Os microrganismos 
mesófilos apresentaram uma flora bem diversificada 
(cocos, bacilos Gram positivos e bacilos Gram 
negativos). Todos esses microrganismos exibiram 
propriedades proteolíticas e lipolíticas tanto isoladas 
como conjuntas. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE TRATAMENTO TÉRMICO NA FLORA 
MICROBIANA ISOLADA DE LEITE TIPO B COM VERIFICAÇÃO DAS 

ATIVIDADES PROTEOLÍTICAS E LIPOLÍTICAS 
II - MICRORGANISMOS TERMÓFILOS 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo verificar a presença de microrganismos termófilos em leite tipo B submetido a 
aquecimento à 80°C por 12 minutos e estocagem refrigerada por 15 dias. Além da eficiência do tratamento térmico 
empregado, isolamento e caracterização dos microrganismos isolados, verificou-se a capacidade destes em produzirem 
lipólise e/ou proteólise. Dos 81 microrganiasmos isolados, 20 foram termófilos, onde observou-se um predomínio de 
bacilos Gram positivos esporulados. Esses microrganismos apresentaram atividades associadas de lipoólise e proteólise 
(50% do total), porém a atividade proteolítica foi mais marcante nesse grupo de microrganismo. 

1. INTRODUÇÃO 

Há um grande interesse em manter a qualidade 
do leite tratado termicamente. Os principais fatores 
que afetam a manutenção da qualidade do leite 
pasteurizado são a qualidade do leite cru, severidade 
do tratamento térmico empregado, a contaminação 
pós-pasteurização e a temperatura de armazenamento 
(Ravanis e Lewis, 1 9 95). 

Estudos realizados por Mikolajick e S imon 
( 1 9 7 8 )  revel aram que o l e i te cru  de média  
qualidade microbiana,  tratado à 8 0°C por  1 2  
minutos,  ainda contém microrganismos viáveis 
após o tratamento, sendo que essa viabil idade 
referia-se aos esporos formados .  Mais recente
mente, Feij o o  e Body felt ( 1 990) citaram uma 
modificação nessa técnica de Mikolaj cik e Simon 
visando uma maior sobrevivência de psicrotróficos 
formadores de esporos .  Os autores realizaram o 
aquecimento à 7 5°C por 3 0  minutos e confirmaram 
que houve uma maior sobrevivência desses micror
ganismos esporulados. 

Uma das principais características da bactéria 
formadora de esporos é sua extrema resistência ao 
aquecimento; os esporos de algumas espécies de 
Bacillus são capazes de sobreviver ao aquecimento 
à 1 00°C por vários minutos (SetIow, 1 994). 

A presença de bactéria termodúrica formadora 
de esporo em amostras de leite cru e processado tem 
sido amplamente verificada, principalmente no que 
se refere a variações sanzonais. Segundo Larsen e 
Jorgensen  ( 1 9 9 7 )  a maior i ncidência des s es 

microrganismos formadores de esporos ocorre no 
período de verão, principalmente aqueles relacio
nados com doenças do tipo alimentar. Os estudos de 
Meer et aI ( 1 99 1 )  revelaram que os organismos 
formadores de esporos eram primariamente mesó
fi los ,  embora l inhagens termófilas esporuladas 
também foram registradas. 

O leite também está sujeito a contaminações 
após o tratamento térmico,  sendo as bactérias 
G ram n e gati vas  as  pri n c i pa i s  repre s e ntantes 
capazes de crescer e elaborar seus produtos meta
bólicos em leites armazenados sob refrigeração. 
À 7°C, por exemplo, um tempo de geração de 
menos de seis  horas p oderá ser possível; i sso 
demonstra que a contaminação de um litro de leite, 
por uma única bactéria, resultará em mais de dez 
milhões de bactérias por ml de leite, após um 
p eríodo de e s t o cagem de o i t o  d ias  ( Krol l  e 
Rodrigues, 1 9 86). As alterações sensoriais geral
mente se desenvolvem em leites pasteurizados 
comercialmente quando as contagens atingem 1 07 

a 1 08 UFC/ml. Os autores citam que tais alterações 
p odem s e r  o b s ervadas q u ando o n ú mero de 
psicrotróficos excede 1 06 UFC/ml. 

Tendo em vista o importante papel que os 
microrgani s mos desempenham com rel ação à 
qualidade e conservação do leite tratado térmicamente, 
este trabalho teve como objetivo verificar a presença 
de microrganismos termófilos em leite tipo B aquecido 
à 80°C, estocado refrigerado por 1 5  dias. A capacidade 
desses microrganismos produzirem proteólise e/ou 
lipólise também foi verificada. 

1 Departamento de Ciência dos Alimentos - UFLA - Lavras - MG. 
2 Zootecnista. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta da amostra 

o leite cru tipo B foi coletado no tanque 
refrigerado de um dos caminhões de transporte de 
uma cooperativa local . Foram coletados 10 litros de 
leite cru em vasilhame tipo "latão de leite" devi
damente esterilizado e mantido hermeticamente 
fechado. Após a coleta, o latão foi transportado sob 
refrigeração, em caixa de isopor contendo gelo 
picado, ao laboratório de Microbiologia de Alimentos 
da Universidade Federal de Lavras . ,  MG. 

2.2 Tratamento das amostras 

No laboratório, a amostra foi devidamente 
homogeneizada e dividida em 4 beckers de 2000 
m I  ( Pi r e x )  p ar a  o t ra tam e n t o  t é r m i c o .  O s  
b e c k e r s  fo ram c o l o c ad o s  e m  b a n h o - m ar ia  
( Q u i m i s )  com s i s t e m a  de á g u a  c i rc u l an t e  
regulado para aquecimento à 8 0°C . Quando o 
leite ati ngiu a temperatura desej ada (8 0°C) foi 
marc ado o t e m p o  de 1 2  m i n u t o s ,  s e n d o  as 
a m o s tr a s  h o m o g e n e i z a d a s  c o m  a u x íl i o  de 
b as t ão de v idro e s t er i l i zado E s s a  h o moge
neização foi reali zada sem movimentos bruscos 
ou  agitação forte , em i n tervalos  de apro x i 
m adamente 3 minutos  ( M i k o l aj i ck e S i mon , 
1 97 8).  Termi nado o tempo,  as amostras foram 
tran s feridas para um novo latão previamente 
esteril izado e res friadas à 1 0°C em banho de 
gelo. Após  a retirada de u ma alíquota p ara as 
análises microbiológicas iniciais (dia O), o latão 
foi estocado à 3 °C por 1 5  dias,  de onde foram 
retiradas alíqu otas nos dias de estocagem 1 ,  4,  
7 ,  1 0, 13 e 15 para análises microbiológicas. 

2.3 Análises microbiológicas 

Foram utilizados os métodos descritos no 
Standard Methods for the Examiantion of Dairy 
Products (MarshalI, 1 992). 

4 7 
Dias de estocagem 

2.3.1 Contagem total 
Após feita diluição das amostras em água 

peptonada 0, 1 %, foram retirados 0, 1 ml para semeadura 
em superfície, realizada em triplicata, utilizando meio 
padrão para contagem (PCA - Merck). As placas foram 
incubadas à 3 0°C por 48 horas para contagem de 
microrganismos mesófilos, à 55°C para contagem de 
microrganismos termófilos e a 6°C por 1 4  dias para 
contagem de microrganismos psicrotróficos. 

Após os devidos períodos de incubação foram 
realizadas as contagens e retiradas colônias para estudo 
através da coloração de Gram, aspectos morfológicos e 
coloração de esporos (Ribeiro e Soares , 1993), assim como 
verificação das atividades lipolíticas e proteolíticas. As 
colônias retiradas foram repicadas em PCA inclinado 
e mantidas viáveis pela adição de óleo mineral. 

2.3.2 Verificação da atividade proteolítica 
e lipolítica 

Para verificação da proteólise empregou-se 
placas com meio ágar-leite desnatado, preparado com 
leite em pó desnatado reconstituído em PCA na 
proporção de 1 %. 

Na verificação da lipólise empregou-se placas 
com meio ágar-tributirina, também preparado com 
PCA acrescido de 1 % de tributirina. 

As colônias eram estriadas na superfície e após 
incubação à 37°C/ 24-48 h verificava-se a presença de 
halo transparente ao redor das mesmas. A dimensão 
do halo indicava a intensidade de reação. Os resultados 
foram assim expressos: halo de 1 mm - fracamente 
positivo, halo > 1 a 2 mm positivo (+), halo > 2 a 4 
mm positivo (++) e halo > 4 mm positivo (+++). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Aspectos gerais da q ualidade micro
biológica do leite aquecido à 800C/12 
minutos 

Os dados referentes às contagens totais de 
microrganismos mesófilos, termófilos e psicrotró
ficos estão apresentados na Figura 2. 1 .  

10 13 IS 

-,k-Mesófilos 

-ti- Termófilos 

-%- Psicrolróficos 

Figura 2.1 - Log do número de microrganismos isolados no leite aquecido. 
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O s  valores iniciais obtidos após o tratamento 

térmico do leite tipo B, estão relacionados com a 
qualidade microbiológica do leite cru, sendo que a 
anál ise  des s e  l eite cru apresentou contage n s  
bacterianas iniciais de 1 ,8 x 1 06 ufc/ml para mesófilos, 
1 ,0  x 1 01 ufc/ml para termófilos e 2,7 x 1 04 ufc/ml 
para psicrotróficos (Silveira, 1 997). 

Do total de bactérias termófilas i so ladas, 

95% foram classificadas como bacilos formadores 

de esporos .  Os estudos realizados mostraram que 
esses baci l o s  foram c ap azes de s obreviver ao 
tratamento térmico empregado por serem termo
dúricos e esporogênicos. B rown ( 1 9 94) cita que a 
resistência térmica dos esporos de microrganismos 
term ó fi l o s  é maior  que a de microrgan i s mos 
mesófilos, além de apresentarem altos índices de 
sobrevivência ao calor úmido. 

Chopra e Mathur ( 1 984) também verificaram 
predomínio de bacilos Gram positivos esporulados 
sobrevivendo aos tratamentos térmicos realizados em 
seus estudos. Os autores testaram a capacidade de 
sobrevivência desses organismos à temperaturas de 
55°, 60°, 75°,80° e 900cpor 10 minutos e constataram 
que a capac idade de s obrevivência  era uma 
característ ica  desse grupo de microrgani s mos 
esporogênicos . 

3.3 Avaliação das propriedades lipolíticas 
e proteolíticas 

A Figura 2 .2  mostra as porcentagens dessas 
atividades proteolíticas e l ipolíticas dos micror
ganismos termófilos isolados no leite aquecido. 

Foram i s o lados  20 b a c i l o s  no grupo 
termófilo, todos esporulados e mostraram-se mais  
p ro te ó l i t i c o s  do q u e  l ip o l íti c o s ;  8 b a c i l o s  
apresentaram ati vidades isoladas d e  proteól ise  
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representando 40% da atividade no grupo e apenas 
1 bacilo apresentou atividade l ipolítica isolada 
(5%). A maioria deles ( 1 0) apresentaram atividades 
conj untas de proteólise e l ipólise, representando 
50% no total das atividades. 

Além das e nzimas proteolíticas dos micror
ganismos, a proteína do leite pode ter sofrido ação 
do aquecimento empregado. De acordo com as 
revisões de Gomes ( 1 996), o aquecimento à 8 0°C 
aumenta a velocidade de hidról ise  da c aseína, 
devido a um rearranj o da estrutura micelar que 

n ão é reversível com o res friamento. A proteólise 
durante a estocagem do l eite aqueci do p arece 
estar relacionada com o processo de aquecimento 
e com o teor de matéria graxa. Na verificação da 
ação associada de proteólise e l ipólise no l eite 
aquecido, levantou-se a suspeita de que possa ter 
havido um rel acionamento entre a caseína  e a 
matéria graxa do leite. Este fato também foi 
re l atado p or L o p e s - Fan d i n o  et a I .  ( 1 9 9 3 ). 
S egundo os autores,  a degradação da caseína está 
diretamente relacionada com o teor de matéria 
graxa do l e i te ,  e x i s t i n d o  m a i o r  a t i v i d ade 
proteolítica no  leite desnatado durante o armaze
namento refrigerado . 

4. CONCLUSÃO 

O tratamento térmico à 8 00C/ 1 2  min foi 
realizado objetivando destruir as células vegetativas 
e favorer a produção de esporos ; ass im sendo a 
presença de bactérias Gram negativas está relacio
n ada com a carga microbiana do leite cru. Os 
estudos mostraram que essas bactérias são capazes 
de sobreviver à tratamentos térmicos como o empre
gado, quando presentes  e m  n úmeros acima de 
1 06UFC/ml, fato esse ocorrido neste trabalho. 

Negat. 

111 Bacilos Gram pos itivos 
111 Perdas 

Figura 2.2 - Porcentagem do número de microrganismos termófilos envolvidos em atividades proteolíticas e 
. lipolíticas no leite aquecido 
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Na avaliação da presença de microrganismos 
termófilos notou-se uma queda na quantidade 
apresentada desses microrganismos no decorrer da 
estocagem refrigerada. O uso da refrigeração, com 
a temperatura abaixo da ótima de crescimento para 
os termófilos, causou uma queda nas atividades 
metabólicas desses microrganismos. Essa queda 
também pode ter sido intensificada pela 
c?mpetição com os psicrotróficos que sobre
V Iveram ao tratamento térmico e foram 
restabelecendo suas atividades ao longo da 
estocagem. 

, . 
Os microrganismos esporulados do grupo 

termo f tio mostraram-se mais proteolíticos do que 
lip�líticos, embora tenham apresentado reações 
conjuntas de proteólise e lipólise. A intensidade da 
reação proteolítica esteve relacionada com o 
aquecimento do leite. 
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EFEITO DO RESFRIAMENTO DE LEITE INOCULADO COM 
PSEUDOMONAS FLUORESCENS SOBRE A PROTEÓLISE E LIPÓLISE 

RESUMO 

Celso José de Moura} 
Luiz Ronaldo de Abreu' 
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Eliana Pinheiro de Carvalho' 
Sandra Maria Pinto' 

Com o objetivo de avaliar o efeito do resfriamento e inoculação de Pseudomonas fluorescens na lipólise 
e proteólise do leite, 400 litros de leite foram pasteurizados (72°CII 6 segundos) e divididos em 4 parcelas 
iguais. As  parcelas foram inoculadas com 1 06 UFC/ml com Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 e 
armazenados por O, 24, 72 e 120 horas a 4°C e posteriormente analisados. O experimento constou de 3 
repetições e avaliado estatisticamente pelo teste de Scheffé. O número de Pseudomonas aumentou com o 
armazenamento até o valor máximo de 3 ,5x l 06 em 120 horas, coincidindo com aumento progressivo do 
nitrogênio solúvel a pH 4,6 ( p>0,05), ácidos graxos livres (p<0,05) e redução do pH (p>0,05), caracterizando 
que o armazenamento a frio pode alterar a distribuição das frações protéicas e ácidos graxos do leite, quando 
existe contaminação por Pseudomonas flurescens. 

1. INTRODUÇÃO 
A qualidade de um produto é dependente da 

qualidade da matéria prima que o originou, sendo 

que na fabr icação de queij os,  é determinada 

principalmente pelo leite empregado no seu proces

samento. Um conjunto de fatores que englobam 

aspectos físicos, químicos, biológicos, organo

lépticos, sanitários e microbiológicos influenciam na 

qualidade do leite (Silva, 1991 ;  Gomes, 1988) e está 

intimamente ligada ao grau de contaminação inicial 

e à maneira como foi conservado até o momento de 

ser processado (Oliveira 1 982). Fatores como sabor, 

odor, presença de substâncias inibidoras, população 

e tipos de microrganismos presentes devem ser 

considerados ao se avaliar o leite destinado a 

industrialização (Thielmann, 1995). 

O resfriamento é sabidamente uma operação de 

fundamental importância na manutenção da qualidade 

do leite, entretanto, este processo pode promover uma 

seleção dos microrganismos, favorecendo aqueles que 

possuem capacidade de se desenvolverem em 

temperaturas mais baixas (psicrotróficos). Em lati

cínios, o termo psicrotróficos se aplica às bactérias que 

crescem a temperatura de refrigeração comercial ou 

seja 2 a 7°C, independente de sua temperatura ótima 

de crescimento (Robinson, 1987). 

1 Universidade Federal de Lavras - MG. 
2 Diretor de Pesquisa da HA-LA do Brasil. 

Normalmente o leite recém ordenhado possui 

uma carga inicial de psicrotróficos de cerca de 10% 

da flora total, porém, se o leite for armazenado a 

temperaturas inadequadas (acima de 4°C) estes 

podem se tronar predominantes nesse leite (Fairbairn 

e Law, 1 986). Os microrganismos psicrotróficos mais 

comuns são as bactérias do gênero Pseudomonas, 

Flavobacterium e A lealigenis (Griffths, 1981; 

Robinson, 1 987). Esses microrganismos em sua 

maioria são sensíveis ao calor, sendo destruídos pelas 

temperaturas de pasteurização utilizadas para leite 

destinado a fabricação de queijos, porem produzem 

enzimas proteolíticas e lipolíticas resistentes a esses 

tratamentos térmicos, permanecendo, no leite e 

produtos deste derivados (Santos, 1992; Fairbairn e 

Law, 1 986; Hicks, O'leary e Bucy, 1977; Adams, 

B arach e Speck, 1975) .  Anderson, Hedlung e 

Johnson ( 1979) relataram que lipases produzidas por 

Pseudomonas fluorescens podem resistir a 

temperatura de 140°C por mais de três minutos 

Proteases e lipases e de origem microbiana, 

mesmo em baixas concentrações, degradam proteínas 

e gorduras, respectivamente, podendo com isso 

originar aromas e sabores indesejáveis em leite e 

produtos derivados (Collins, 1981). 

Contagens de psicrotróficos a partir de 106 ufcl 

ml afetam a fração de K-caseína e o cálcio coloidal, 
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levando consequentemente a uma desestabilização 
da micela caseínica e/ou queda de rendimento da 
fabricação (Guinot-Thomas et aI . 1 995;  Celestino, 
Lyer e Roginski, 1 996). Entretanto, Adams, Barach 
e Speck ( 1 976) relatam que cepas de Pseudomonas 
isoladas de leite cru podem degradar a K-caseína 
ao atingir uma contagem de 1 04 ufc/mI. A hidrólise 
das proteínas do leite além de serem potencialmente 
geradoras de sabor amargo em queijos,  provocam a 
queda de rendimento da fabricação. Alvim ( 1 9 92), 
detectou a presença de glicomacropepitídeo (GMP) 
em leite inoculado com Pseudomonas fluorescens 
armazenado p o r  1 44 horas ,  em q u antidade 
equivalente às resultantes da adição de 1 3% de soro 
de queijo ao leite. 

Embora o leite naturalmente já contenha 
ácidos graxos l ivres ,  resultantes de uma síntese 
incompleta de triglicerídeos na glândula mamária, 
um grande aumento desses no leite é proveniente 
da hidról i se  da gordura, o que leva ao apare
cimento de sabores desagradáveis no leite e seus 
produ t o s ,  dentre e s s e s ,  o s ab o r  de  ranço 
(Wolfschoon-Pombo, Carvalho e Fischer, 1 986); 
S endo que a concentração mínima perceptível 
segundo Cimiano e Alvarez ( 1 983)  é de 1 ,5 meq/ 
1 00g de matéria gorda. 

As l i p ases  presentes no leite  s ão mais 
importantes que as proteases sobre o aroma e sabor 
de queijos, pois as proteases são solúveis em água, 
sendo em grande parte arrastadas pelo soro. Já as 
lipases são insolúveis, permanecendo na massa do 
queij o  em maior  q u antidade, p rincipalmente 
adsorvidas à gordura (Fox, 1 989). De acordo com 
Cimiano e Alvarez ( 1 9 8 3) a maior produção de 
lipases por microrganis mos psicrotróficos se dá a 
partir de 48 horas de armazenamento; os substratos 
para as lipases produzidas pelas bactérias gram 
negativas são variados: gorduras vegetais e animais, 
triglicerídeos sintéticos, esteres de ácidos graxos de 
cadeia longa ou curta (Gomes, 1 98 8). 
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Visto os problemas causados ao leite e seus 
derivados devido ao desenvolvimento de bactérias 
psicrotróficas no leite, o presente trabalho teve por 
objetivo avaliar os níveis de proteólise e lipólise em 
leite inoculado com Pseudomonas fluorescens, e 
mantido sob refrigeração. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi realizado nos Laboratórios 
de Laticínios e Microbiologia do Departamento de 
Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de 
Lavras . O leite utilizado foi o de mistura tipo "C" 
cru adquirido de uma indústria de laticínios na 
cidade de Lavras, MG. Esse leite foi selecionado com 
base nos resultados do laboratório de controle de 
qualidade da empresa, no horário de entrega na 
plataforma de recepção e também no histórico de 
cada produtor, evitando assim um leite com altas 
contagens microbianas, o que poderia interferir nos 
resultados experimentais .  

O experimento constou de 4 tratamentos sendo 
cada tratamento repetido 3 vezes 

Após pasteurização a 72 °C/ 1 5 s o leite foi 
inoculado com Pseudomonas fLuorescens ( 1 06 ufc/mI) 
e armazenado a 4 ± 1 °C por O, 24, 72 e 1 20 horas. 

O delineamento experimental utilizado foi o 
de blocos completos casualizados (DBC). A análise 
de variância foi realizada, fazendo-se as comparações 
entre médias pelo teste de Sheffé ao nível de 1 e 5% 
de probabilidade, comparando as médias do controle 
contra os outros tratamentos . Foram realizadas 
análises de regressão linear para os itens quanti
tativos (Pimentel Gomes, 1 990). 

2.1 Reativação e cálculo da concentração 
da cultura Pseudomonas fluorescens 

A cultura de Pseudomonas fLuorescens ATCC 
1 3 525 utilizada para inoculação foi adquirida na 

0 . 1 Y = - 3 , 7 5 4 3 9 5 4 3 6 5  + 0 , 4 6 8 3 8 2 7 6 6 6  X 
r 2 = O , 9 5 4  

0 . 0 
8 . 1 8 . 4 8 . 7 9 . 0 9 . 3 

L o g  u lc / m I 

Figura 1 - Curva padrão para determinação da concentração de Pseudomonas fluorescens no inóculo. 
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Fundação Tropical André Tozello, Campinas SP, na 
forma liofilizada. Foi feita a reidratação do liofi
lizado em caldo nutritivo e incubação por 48 horas 
à temperatura de 28 °C, sendo repicada a cada 48 
horas para manutenção de sua atividade, segundo 
recomendação de Gobbetti e Ross i  ( 1 9 9 2).  A 
determinação da c oncentração de célu las de 
Pseudomonasfluorescens ATCC 1 3 525 presentes no 
caldo nutritivo foi feita por contagem em placas, 
utilizando como meio  de cultura o agar padrão 
(PCA), incubado por 48 horas a temperatura de 28°C. 
O inóculo foi também utilizado para leitura da 
abs orb ânc i a  em esp ectrofotô metro ( B eckman 
DU640B) a 620 nanômetros, após serem preparadas 
em centrífuga refrigerada onde as células foram 
centrifugadas e lavadas por três vezes em solução 
salina a 0,85% (Gobbetti e Rossi, 1 992). 

Aos resultados de contagem em placas e 
leitura ótica (absorbância), foi aplicada uma análise 
de regressão,  que permitiu a determinação da 
equação (Figura 1) para ser utilizada nas futuras 
inoculações do leite com 1 06 ufc/ml de Pseudomonas 
fluorescens, utilizando-se a densidade ótica para 
determinação dessa concentração. 

2.2 Análises no leite 

2.2.1 Leite pasteurizado fresco 
Todas as anál i ses  fo ram efetuadas em 

tripl icata. Foram realizadas determinações de  
gordura, sólidos totais ,  pH e densidade, segundo 
Brasil ( 1 98 1 )  e nitrogênio total, nitrogênio solúvel a 
pH 4,6 (NS) e em TCA 1 2% (NNP) segundo o 
método de Kjeldahl, conforme técnica descrita por 
A.O.A.C. ( 1 995). Para mensurar o grau de lipólise 
do leite foi determinado o teor de ácido graxos livres 
(AGL) segundo método descrito por (Wolfschoon
Pombo, Carvalho e Fischer, 1 986). 

A l é m  das análi s e s  fís i co-químic a s ,  foi 
reali z ada a contagem p adrão de mesófi l as e 
determinação do número de Pseudomollas.  A 
contagem padrão foi realizada em agar p adrão 
(Brasil, 1 9 8 1 )  e o número de Pseudomonas spp. em 

agar Pseudomonas P, (MERCK), e incubado a 28°C 
por 48 horas (Gobbetti e Rossi 1 992). 

2.2.2 Análises efetuadas no leite armazenado 
Após armazenamento do leite a 4 ± 1°C por 24, 

72 e 1 20 horas foram efetuadas determinações de 
Nitrogênio Não Protéico (NNP), Ácidos Graxos Livres 
(AGL), contagem padrão de mesófilas e de Pseudo
monas, conforme técnicas citados anteriormente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Composição do leite 

As diferenças na composição do leite nas três 
repetições foram pequenas e pode ser observada na 
Tabela 1 .  

Os resultados de densidade, gordura e sólidos 
totais estão em conformidade com a legislação 
brasileira para leite destinado a indústria, B rasil 
( 1 9 80);  sendo que os val ores de pH em duas 
rep etições estão abaixo daqueles normalmente 
encontrados para leite destinado ao consumo direto, 
mas dentro dos padrões para leite de indústria. Os 
dados de AGL estão muito próximo ao encontrados 
por Wolfschoon-Pombo, Carvalho e Fischer ( 1 986), 
quando analisaram leites cru de plataforma, e Gomes 
( 1 988)  analisando leite pasteurizado . Já Downey 
( 1 980), analisando leite resfriado e estocado por 48 
horas, encontrou uma variação do nível de AGL da 
ordem de 0,5 a 2,0 mmol/l 00g. Os resultados de 
nitrogênio total, solúvel e não protéico encontram
se dentro da média para leite in natura, mesmo não 
sendo essas análises efetuadas rotineiramente nas 
indústr ias , nem ut i l i zadas pelos  órgãos de 
fiscalização do país. 

3.1.1 Análises microbiológicas 
A Figura 2 mostra a contagem de micror

ganismos mesófilos totais e Pseudomonas sp. no 
le i te .  Observa-s e  que a contagem inicial de 
Pseudomonas sp.  e de bactérias mesófilas totais foi 
na ordem de 1 02 ufc/ml; Indicando que o processo 

Tabela 1 - Composição do leite cru utilizado no experimento. 

Repetição Densidade Gordura % ST % pH AGL NT% NS % NNP % 
mmol/l 00g 

1 .0327 3 ,53  1 2,24 6,37 0,57 0,486 0, 1 1 0  0, 1 20 
2 1 .0330 3 ,44 12 ,267 6,65 0,54 0,522 0, 1 1 0  0,077 
3 1 .03 1 7  3 ,42 1 1 ,90  6,48 0,46 0,549 0, 1 28 0,082 

ST - sólidos totais 
AGL - ácidos graxos livres 
NT - nitrogênio total 
NNP - nitrogênio não proteico 
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de pasteurização, feito com o objetivo de reduzir a 
carga i n i c i al do le i te p ara evi tar p o s s íveis  
interferências nos resultados experimentais ,  foi 
eficiente. Todos os leites, apresentaram atividade da 
fosfatase alcalina negativa e a da peroxidase positiva, 
o que atende às exigências legais da pasteurização 
(Brasil, 1 980). Após a inoculação com Pseudomonas 
fluorescens e armazenamento do leite nos tempos 
indicados, observou-se um aumento significativo do 
n ú mero de b actérias m e s ó fi las  totais  e de 
Pseudomonas . As curvas de cres cimento das 
bactérias mesófilas totais e Pseudomonas foram 
similares, podendo ser explicado pelo fato de que 
grande parte dos microrganismos contados como 
mesófilos, podem ser na realidade Pseudomonas. 

Con tage n s  e levadas de mi crorgani s mos 
psicrotróficos no leite causam alterações em sua 
composição devido a ação de enzimas produzidos. 
As Pseudomonas produzem lipases e proteases 
capazes de causar alteração no leite (Adams, B arach 
e Speck, 1 975; Law; 1 979; Cousin, 1 982). 

Segundo Richard e Auclair ( 1 984) o número 
de Pseudomonas mínimo para provocar alterações 

7,0 

6,5 

6,0 

E 5,5 
() 'S 5,0 til o 4,5 ::::;.. 
E 4,0 CI) til S 3,5 c: o o 3,0 

2,5 

2,0 

de sabor no queijo seria de 5x 1 06 ufc/ml; a contagem 
máxima obtida neste trabalho foi 3,56x l 06 em 120 
horas de armazenamento, portanto, potencialmente 
capaz de alterar características do queijo fabricado 
com este leite. 

3.2 Efeitos do tempo de armazenamento no 
leite 

Pela Tabela 3 pode-se observar que à medida 
em que se aumentou o tempo de armazenamento 
houve uma elevação no teor de nitrogênio solúvel a 
pH 4,6 no leite coincidindo com o aumento na 
contagem de Pseudomonas. Isto indica que houve 
uma quebra das proteínas do leite, supostamente 
atribuída à ação proteolítica produzida por esses 
microrganismos, como relatado por Celestino, Lyer 
e Roginski, ( 1 996); Gomes, ( 1 995) e Adams, Barach 
e Speck ( 1 976). Já o nitrogênio não proteico (NNP) 
não apresentou o mesmo comportamento, porque 
possivelmente, a hidrólise protéica foi parcial, não 
causando um aumento significativo do NNP do leite. 
Estes res u ltados podem ser comparados aos 

- - - ... . 

-ll- Mesófilos totais 

- -.. - Pseudomonas 

° 24 72 1 20 
Armazenamento (horas) 

Figura 2 - Contagem total de microrganismos mesófilos e Pseudomonas sp. em leite pasteurizado e armazenado a 4°C. 

Tabela 3 - Resultados médios* da composição do leite em função do tempo de armazenamento. 

Variáveis 

NNP (%) 
NS (%) 
NS/NT % 
AGL mmol/l OOg 
PH 

* médias obtidas de três observações. 
NNP - nitrogênio não proteico. 
NS - nitrogênio solúvel a pH 4,6 
AGL - ácido graxo livre. 
NT - nitrogênio total. 

o 
0,0930 
0, 1 090 

2 1 ,0000 
0,5240' 
6,5000 

Tempo de armazenamento (horas) 

24 

0,0960 
0, 1 1 3 0 

22, 1 900 
0,6 1 40b 
6,4800 

72 

0,0894 
0, 1 1 1 8  

2 1 , 5200 
0,6680b 
6,4600 

1 20 

0,0807 
0, 1 1 46 

22,6200 
0,8040b 
6,4000 
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encontrados por Alvim ( 1 992) que pesquisando a 
presença de glicomacropepetídeo (GMP) no leite 

resfriado e inoculado com Pseudomonas fluorescens, 
encontrou um valor desse resíduo da K-caseína que 
equivaleria a uma adição de 1 3 %  de soro de queijo ao 
leite. O autor demonstrou assim, que as proteases das 
Pseudomonas fluorescens hidrolisaram a K-caseína 
de forma semelhante às enzimas do coalho utilizado 
para a fabricação de queijos. 

Observa-se também na Tabel a 3 p ode-se 
observar que a porcentagem de nitrogênio não proteico 
(NNP) na fração de nitrogênio solúvel sofreu uma 
redução de 85 ,32% para 70,6 % .  Isso confirma a 
presença crescente de peptídeos de alto e médio pesos 
moleculares que são responsáveis pelo aumento do 
teor de nitrogênio solúvel a pH 4,6 e não de um 
aumento do nitrogênio não proteico, uma vez que no 
leite com baixa contagem de Pseudomonas havia 
concentrações mais elevadas de NNP em termos 
percentuais na fração de nitrogênio solúvel. Como a 
concentração desse último foi s ignificativamente 
elevada, essa relação consequentemente foi diminuída. 

A p orcentagem de n itrogênio s olúvel  no  
nitrogênio total aumentou de  2 1 ,0% no leite controle 
para 22,62% no leite armazenado por 1 20 horas, 
sendo que em todos os tempos de armazenamento 
estes valores foram crescentes . Isto pode ser da 
mesma forma atribuído à ação das proteases das 
Pseudomonas fluorescens que hidrol isaram as 
proteín as fazendo com que se aumentasse a 
quantidade de peptídeos solúveis nesse leite. 

Os dados apresentados na Figura 3 mostram 
um aumento significativo (p<0,05) dos níveis de 
ácidos graxos livres (AGL), os quais aumentaram de 
0,524 no leite sem armazenamento para 0,804 mmol! 
1 00g de gordura no leite inoculado e armazenado 
por 1 20 horas. A ação das lipases produzidas pelas 
Pseudomonas fluorescens podem ser responsabi
lizadas por esse i ncremento dos AGL ocorrido 

durante o período de armazenamento . Valores 
semelhantes foram encontrados em trabalhos 
realizados por Celestino, Lyer, Roginski ( 1 996) e 
Downey ( 1 980), que pesquisando lipólise em leites 
resfriados a 4°C verificaram um aumento consi
derável dos teores de AGL no leite, atribuindo este 
aumento ao desenvolvimento de microrganismos 
psicrotróficos nos leites analisados. 

O pH do leite inoculado com Pseudomonas 
fluorescens e armazenado a temperatura de 4°C 
sofreu redução, este comportamento pode ser atri
buído em parte, ao aumento da concentração de 
ácidos graxos livres no leite (Tabela 3). Celestino, 
Lyer e Roginski ( 1 9 96) trab alhando com leite 
refrigerado a 4°C, encontraram uma acentuada queda 
de pH no leite. Os autores atribuíram esta queda à 
ação dos microrganismos que poderiam ter produzido 
ácido lático, ou devido ao aumento dos níveis de 
ácidos graxos livres (AGL), que uma vez liberados 
no meio, mostram um efeito acidificante. 

4. CONCLUSÕES 

A inocul ação de l eite pasteurizado com 
Pseudomonasfluorescens e mantido sob refrigeração 
tiveram aumentados os índices de nitrogênio solúvel 
e ácidos graxos l ivres  a p artir de 24 horas de 
armazenamento, provavelmente, devido a ação de 
proteases e lipases produzidas pelos microrganismos 
psicrotróficos, que também apresentaram um grande 
crescimento em 24 horas de armazenamento do leite. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADAMS, D.M; B ARACH, J .T. ; SPECK, M.L. Heat 
res i s tant prote ases  p roduced in mi lk  by 
psycrhotrophic bactéria of dairy origino Journal 
of Dairy Science, Baltimore, v.58, n .6, p. 828-
834, June 1 975. 

7,O�------------------------------------------------------, 
6,5 

� 6,0 
� 5,5 
o ::::;.. 5,0 Co :: 4,5 1\1 
� 4,0 
� 3,5 ::. � 3,0 

2,5 
2,O�------�--------�------�--------�--------r-------� 

0,52 0,57 0,62 0,67 0,72 0,77 0,82 
AGL (mmoV100g) 

Figura 3 - Níveis de ácidos graxos livres (AGL) em leite inoculado com Pseudomonasfluorescens e armazenado 
sob refrigeração. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 22 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes",  MailJun, n° 308, 54: 17-23, 1 999 

ADAMS, D.M. ;  BARACH,J.T. ; SPECK, M.L. Effect 
of psychrotrophic bacteria from raw milk on the 
milk proteins and stability to UHT -treatment. 
Journal of Dairy Science, B �ltimore, v.59, n.5,  
p .823,  Mar. 1 976. 

ALVIM, T.C. Efeito da qualidade do leite na 
detecção de soro lácteo por cromatografia 
líquida de alto desenpenho-fiItração gélica 
(GF-HPLC). Viçosa: UFV, 1 992. 63p. (Tese
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

ANDERSON,R.E; HEDLUNG,C.B . ;  JOHNSON,V. 
Thermal inactivation of a heat-resistant lipase 
produced by psychrotrophic bacterium Pseudo
monas fluorescens. Journal of Dairy Science, 
Lancaster, v.62, n .3 ,  p .361 -367, Mar. 1 979. 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL 
CHEMISTS . Official methods of analysis. 
1 2 .ed. Washington, 1 995. 1 094p. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Regulamento da 
inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal - RIISPOA. Brasília, 1 980. 1 1 6p. 

B RAS IL. Secretaria Nacional de Defesa Agro
pecuária. Laboratório Nacional de Referência 
Animal. Métodos analíticos oficiais para 
controle de produtos de origem animal e seus 
ingredientes. 11 Métodos físicos e químicos, 
Brasília, 1 98 1 .  p.ir. 

CELESTINO, E.L. ; LYER, M . ;  ROGINSKI, H. The 
effects of refrigerated storage on the quality of 
raw milk. The Australian Journal of Dairy 
Technology, Highett, v.5 1 ,  n . l 0, p .59-63 . 
Oct. 1 996.  

CIMIANO, P.C . ;  ALVAREZ, J .A.G. A lipólise e 
sua influência na qualidade do leite. Revista do 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Juiz 
de Fora, v.38 ,  n.230, p.27-33, nov.ldez. 1 983 .  

COLLINS , E .B . Heat res istant psychrotrophic 
microrganisms. Journal of Dairy Science, 
Baltimore, v.64, n . l ,  p . 1 57- 1 60, Jan. 1 98 1 .  

C O U S I N ,  M .  A .  Presence and ativity o f  
psichrotrophic microorganisms in mi1k and dairy 
products: a review. Journal of Food Protection, 
Ames, v,45, n.2, p. I 72-207, Feb. 1982. 

DOWNEY, W.K. Review of the progress of dairy 
science: flavor impairment fron pre and post 
manufacture l i p o l i y s i s  i n  milk and dairy 
products . Journal of Dairy Research, 
Cambridge, v,47, n.2,  p .237-252, June 1 9 80. 

FAIRB A IR N ,  D . J . ;  LAW, B . A .  Proteinases of 
ps ic hrotrophic bacteri a :  their produ ction,  
proprieties,  effects and controi. J ournal of 
Dairy Research, London, v.53 ,  n . l ,  p . 1 39-
177, Feb. 1 9 86. 

FOX, P.F Proteolysis during cheese manufacturing 
and ripening.  Journal of Dairy Science, 
Baltimore, v.72, n.6, p. 1 379- 1400, June 1 989. 

GOBETTI, M.; ROSSI ,  J .  Peptidases pro files of 
Pseudomonas fluorescens identificacion and 
properties . Journal  of Dairy Science,  
Baltimore, v.75, n ,4 ,  p .924-934, Apr. 1 992. 

GOMES , M.I .F Contribuição ao estudo da ativi". 
dade proteolítica residual sobre a estabilidade 
proteica do leite longa vida .  Camp inas :  
Universidade Estadual de Campinas Faculdade 
de Engenharia de Alimentos. 1 995. 1 08p.  (Tese
Doutorado em Tecnologia de Alimentos). 

GOMES, M.LF Alterações na qualidade do leite 
pasteurizado pela ação de lipase microbiana. 
Piracicaba:ESALQ, 1 988 .  55p. (Tese-Mestrado 
em Tecnologia de Alimentos). 

GRIFFTHS ,  M.W. Termostability of proteases and 
lipases of a number of species of psychrotrophic 
bactéria of dairy origino Journal Bacteriology, 
Chicago, v.50, n.2, p.289-303, Feb. 1 98 1 .  

GUINOT-THOMAS, P. ; AMMOURY, M.A. ; ROUX, 
Y.; LAURENT, F Study of proteolysis storage 
of raw milk at 4 ° C :  effect of plasmin and 
microbial proteinase. International Dairy 
Journal, Ireland, v.5, p.685-697, Sept. 1 995. 

H ICKS , C.L;  O' LEARY, J ;  BUCY, J .  Effect low 
temperature storage of milk on cheese yield. 
Journal of Dairy Science, Champaing, v.60, 
n . l ,  p . 1 70, Jan. 1 977. 

LAW, B . A .  Effect of p roteol i t ic  raw milk 
psychrotrophs on cheddar cheese making with 
s tored m i l k .  J ournal  D airy Research, 
Cambridge, v,46, n .3 ,  p ,497-505, Mar. 1 979. 

OLIVEIRA, J .S .  Queijos :  fundamentos tecnó
logicos .  São Paulo:  FTPT, 1 982. 233p. 

PIMENTEL GOMES , F. Curso de es tatís tica 
experimental. 1 3 .ed. Piracicaba: ESALQ-USP, 
1 990. 468p. 

RICHARD, J. ;  AUCLAIR, J .  Le lait de fromagerie. 
In :  ECK, A. Le fromage. Paris :  Difusion 
Lavoisier. 1 984. p. 1 26- 1 32.  

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", MailJun, n° 308, 54: 17-23, 1 999 Pág. 23 

ROB INSON, R .K .  Microbiologia de la  leche. 
Espanha: Acríbia, 1 987, v. 1 .  230p. 

SANTOS, M.T.M. Efeito térmico do tratamento 
térmico do leite na qualidade do queijo Minas. 
Viçosa: UFV, 1 992. 53p. (Tese-Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

SILVA, M. H. Efeito do resfriamento e estocagem 
sobre alguns grupos de m icrorganismos e 
propriedades fís ico-químicas do le ite. 
Viçosa:UFV, 1 99 1 .  1 04p. ( Tese-Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

THIELMANN, C. Avaliação das características 
da qualidade e prazo de validade de leite tipo 
A. Viçosa:UFV. 1 995.  1 26p. (Tese-Mestrado 
em Tecnologia de Alimentos). 

WOLFSCHOOM-POMBO, A.F ; CARVALHO, FA.; 
FISCHER, R.  Ácidos graxos livres no leite de 
plataforma. Revista do Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes, Juiz de Fora, v,4 1 ,  n.244, 
p .8- 1 2, mar.labr. 1 986. 

A EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, através do "Instituto de 

Laticínios Cândido Tostes ", lançou em julho, por ocasião do XIII e XIV Congressos 

Nacionais de Laticínios, dois livros sobre diversas variedades de queijos de vaca e 

cabra e a tecnologia de fabricação dos mais afamados queijos do mundo; além de 

um glossário com mais de 1 00 variedades de queijos e anexos estatísticos sobre o setor. 

Informações 
Área de Difusão de Tecnologia 

CEPEIILCTIEPAMIG - Rua Tenente Freitas, 116 - 36045-560 - Juiz de Fora - MG 

Fone: (032) 224-3116 Fax: (032) 224-3113 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



! I I I I I  
1 1 1 11 1 1 1 , , , 1 
1 1 1 : : , 

Pág. 24 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", MailJun, n° 308, 54: 24-30, 1 999 

PROTEÓLISE EM QUEDO TIPO GORGONZOLA, ELABORADO COM 
LEITE PASTEURIZADO PELOS SISTEMAS HTST E EJETOR DE VAPORl 

RESUMO 

Sônia de Oliveira Duque Paciulli2 
Luiz Ronaldo de Abreu3 

Sandra Maria Pinto4 
Múôo Mansur FurtadoS 

o queijo tipo Gorgonzola foi elaborado com leite pasteurizado por dois sistemas de pasteurização (HTST e 
Ejetor de vapor). Neste estudo analisou-se o leite pasteurizado pelos diferentes sistemas. Além disso, o queijo produzido 
foi analisado durante vários períodos de maturação (5, 25, 45, 65, 85 dias) para os índices de maturação (extensão e 
profundidade) e para os teores de tirosina e triptofano. 

Durante todo período de maturação, os índices mais elevados de extensão e profundidade (% Nitrogênio Solúvel! 
Nitrogênio total e % Nitrogênio Não ProteicolNitrogênio Total, respectivamente) foram obtidos pelo sistema HTST, 
indicando uma maior atividade proteolítica nestes queijos. O índice de profundidade reflete sobretudo, o papel importante 
que exerce as proteases do Penicillium roquefoni na degradação da caseÍna. Os resultados obtidos para os teores de 
tirosina e triptofano seguem a mesma tendência observada para os índices de extensão e profundidade. A análise sensorial 
analisada para os queijos aos 65 dias de maturação indicou que não 1 houve, durante a maturação, diferença significativa 
(P>O,05) entre os tratamentos com relação à aspecto exterior, cor, aroma, textura, consistência e sabor. Porém foi observada 
diferença significativa (P>O,05) entre os tratamentos com relação ao desenvolvimento do Penici/lium roqueforti que 
devido a maior retenção de umidade e gordura nos queijos fabricados com leite pasteurizado pelo sistema Ejetor de 
vapor, levou a formação de uma massa mais macia e fechada, ocorrendo consequentemente, um menor desenvolvimento 
do mofo. Como a atividade das proteases é essencial na formação do aroma e sabor destes queijos, estas características 
se apresentaram levemente inferiores nos queijos fabricados com leite pasteurizado pelo sistema Ejetor de Vapor em 
relação ao sistema HTST. Nos queijos fabricados com leite pasteurizado pelo sistema HTST foi observado gosto amargo 
aos 65 dias de maturação, explicando portanto, a melhor aceitação do queijo fabricado pelo sistema Ejetor de Vapor. 
Embora os queijos fabricados com Ejetor de Vapor pareçam sugerir uma atividade proteolítica maior em relação ao 
tratamento HTST, devido a massa mais macia e pastosa, os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir 
que estas características são provenientes de uma maior incorporação de umidade e gordura na coalhada. 

INTRODUÇÃO 

o queijo tipo Gorgonzola, é um dos principais 
tipos de queijo azul, maturado internamente pelo 
Penicillium roqueforli, sendo considerado um dos 
queijos italianos mais tradicional e conhecido em 
todo mundo, principalmente por consumidores de 
paladar apurado. Possui como característica peculiar, 
a presença de veias azuis e o sabor picante, originado 
da intensa atividade proteolítica do mofo sobre as 
diversas frações protéicas do queijo durante as várias 
etapas de processamento e maturação. 

A substituição dos sistemas descontínuos de 
pasteurização do leite destinado à fabricação de queijos 
(ejetor de vapor, injetor de vapor, camisa de vapor) 
pelos sistemas contínuo (HTST ou sistemas de placas) 
tanto pelas pequenas, quanto pelas grandes indústrias 
de laticínios tornou-se comum face aos avanços 

I Trabalho financiado pelo CNPq. 

tecnológicos recentes. Entretanto, observações práticas 
têm demonstrado que queij o s  t ipo Gorgonzola 
fabricados com leites pasteurizado pelos sistemas de 
pasteurização HTST e Ejetor de Vapor, apresentam 
sensíveis diferenças em suas características finais, 
principalmente àquelas referentes a textura e sabor, 
devido provavelmente à modificações na atividade 
proteolítica provocadas pelo sistema Ejetor de Vapor. 

O presente trabalho, constituiu-se da compa
ração dos processos de pasteurização HTST e Ejetor 
de vapor, durante a fabricação, processamento e 
maturação de queijos do tipo Gorgonzola, tendo 
como objetivos :  

Objetivo Geral : 
Verificar as diferenças proteolíticas e texturais 

dos queijos tipo Gorgonzola, fabricados com leite 
pasteurizado pelos sistemas HTST e Ejetor de vapor. 

2 Professora da Escola Agrotécnica de B ambuÍ-MG. 
3 Professor Adj unto da Universidade Federal de Lavras-MG. 
4 Pós-graduanda do cursos de doutorado em Ciências dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras . 
5 Diretor de Pesquisa da HA-LA do Brasil. 
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Objetivos específicos : 
Avaliar os principais índices de proteólises 
· extensão de maturação 
· profundidade de maturação 
· os valores de tirosina e triptofano; 

- Verificar a influência dos dois sistemas de 
pasteurização nas características organo
lépticas do queijo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pasteurização do leite 

O leite termizado (65°C por 15 segundos -
com teor de gordura médio em torno de 3 , 8 %), 
utilizado na pasteurização pelo ejetor de vapor e 
sistema de placas (HTST) foi mantido em tanque de 
reserva (com temperatura entre 6-8°C) até o momento 
da pasteurização. O leite foi dividido entre dois sistemas 
de derivação. Uma parte do leite foi submetida à 
pasteurização rápida (si stema HTST, 72°C1 1 5  
segundos) e a outra parte foi submetida à pasteurização 
lenta (sistema Ejetor de vapor, 68°C/3-5 minutos. Após 
a pasteurização tanto o leite pasteurizado pelo ejetor 
como HTST foram resfriados a 32°C. 

Determinação de Nitrogênio Total (NT) e 
Proteína Bruta (PB) 

O teor de nitrogênio total do leite das amostras 
em cada fabricação, foi determinado pelo método 
micrométrico de Kjeldahl (AOAC, 1 995), utilizando
se o fator 6,38 para estimativa do teor de proteínas 
totais, de acordo com Kosikowski ( 1 977). 

Fabricação do queijo 

Os processos de fabricação dos queijos foram 
idênticos assim como as quantidades dos consti
tuintes utilizados. Embora os fermentos se encontram 
em diferentes proporções, devido as altas concen
trações de sal observadas para os diferentes trata
mentos, essa diferença não interfere nos parâmetros 
analisados.  Todas as operações de fabricação do 
queijo foram efetuadas em um tanque de 2000 litros. 

O Experimento foi conduzido em quatro 

fabricações (em diferentes períodos), e as amostras 
de queijos foram coletadas durante cinco períodos 
de maturação (5, 25, 45, 65 e 85 dias). 

Maturação dos queijos 

No fim da salga os queijos foram levados para 
câmara de maturação onde permaneceram durante um 
período de 5 dias. Após 5 dias de fabricação os queijos 
foram perfurados, permitindo a introdução de ar no 
interior do queijo, o que constitui um dos fatores 
indispensáveis para o desenvolvimento do Penicilium 

roqueforti. E novamente foram levados para câmara 
de maturação onde permaneceram durante um período 
de 25 dias e foram retirados para análises posteriores. 

Determinação de Nitrogênio Total (NT) 

Os teores de NT das amostras de queijo foram 
determinados pelo método smirnicro Kjeldahl (Gripon 
et aI., 1 975). As amostras foram digeridas em bloco 
aquecedorda marca SARGE, modelo 40-25, e destiladas 
em equipamento TECNAL, modelo TE-036. 

Análises p ar a  acompanham ento da 
atividade proteolítica 

As análises foram realizadas nos períodos de 
5,  25, 45, 65 e 85 dias de maturação dos queijos 
fabricados com leite pasteurizado pelos dois sistemas 
de pasteurização (HTST e Ejetor de Vapor). Todas 
as determinações foram feitas em triplicata. 

Determinações dos teores de Nitrogênio 
Total (NT), Nitrogênio Solúvel (NS) e Nitrogênio 
Não Proteico (NNP). 

As amostras de queijo foram trituradas em 
liquidificador (cerca de 1 00 gramas) e solubilizadas 
em citrato de sódio (0,5M). As determinações de NT, 
NS e NNP foram determinadas de acordo com o método 
de semimicro-Kjeldahl proposto por Gripon et aI. 
( 1 975). As amostras foram digeridas em bloco 
aquecedor da marca SARGE,  modelo 40-25, e 
destiladas em equipamento TECNAL, modelo TE-036. 

Cálculo dos índices de extensão e profun
didade da proteólise. 

Os teores de NT e NS e NNP foram determi
nados segundo as metodologias descritas no item 
anterior e aplicados às fórmulas determinadas ppor 
Bondzynski citado por Wolfschoon-Pombo ( 1 983). 
A determinação do índice ou extensão de maturação 
é expressa pela fórmula: 

Extensão = NS x 100 

NT 

A determinação do índice de profundidade de 
proteólise é expressa pela seguinte fórmula: 

Profundidade = NNP x 10 

NT 

Tirosina e Triptofano 

Os teores de tirosina e triptofano das amostras 
foram determinados pelo método proposto por 
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Vakaleris e Price ( 1 9 59). As amostras de queijo 
foram trituradas e diluídas em citrato de sódio 0,5 M 
e precipitadas a pH 4,6. Após a filtragem desta mistura 
em papel de filtro WHATMAN N° 42, resultou numa 
solução límpida de citrato de sódio e ácido clorídrico, 
contendo a fração hidrolisada de proteína do queijo, 
solúvel a pH 4,6; a fração solúvel foi diluída ( 1 :  1 )  
e m  água destilada e submetida à le itura no  
espectofotômetro BEKMAN nos  comprimentos de 
onda de 270 a 290 nm (ultravioleta). 

A concentração de tirosina e triptofano em 
mgll OOg de queijo foram calculadas pelas seguintes 
fórmulas: 

e 

onde: 

Trr = 906 (0,95 x Az70 - 1 ,3 1  x Az90) I 

I Trp = 102 1  (0,307 x A290 - 0,020 A27o) I 

Tir = teor de tirosina em mgll OOg de queijo 
Trp = teor de triptofano em mgll OOg de queij o  
� = medida d e  absorbância lida a 290 nm. 
A270 = medida de absorbância lida a 270 nm. 

Análise sensorial 

Aos 65 dias de maturação os queijos foram 
avaliados para os atributos de cor, textura, consis
tênc i a, sabor, u t i lizando-se  uma Es cala não
estruturada, semelhante à utilizada no método de 
análise descritiva quantitativa (Stone et aI. ,  1 974). 

A equipe de p rovadores foi composta de 
quatro julgadores treinados quanto aos critérios de 
aval iação. As c aracteríst icas aval iadas foram 
anexadas à ficha de avaliação sensorial. 

As amostras foram apresentadas à temperatura 
ambiente e em quantidades suficiente para avaliação 
sensorial dos queijos.  Foram realizadas três repe
tições para cada tratamento. 

Os queij os com 65 dias de maturação também 
foram submetidos a um teste de aceitação, usando
se para tal uma escala Hedônica (Jones et aI. ,  1 995). 

P ara realização deste teste ,  u t i l izou-se  
provadores de consumidores potenciais para o queijo 
tipo Gorgonzola. Foram feitas 30 avaliações para 
cada tratamento. 

As folhas de respostas preenchidas pelos 
provadores foram d evidamente organizadas e a 
classificação dos julgadores foi transformada em 
valores n uméricos p ara análise estatística dos 
resultados (análise de variância). 

Análises estatísticas 

O delineamento experimental utilizado foi o 
delineamento em blocos casualizados (DBC) em 

esquema fatorial de desdobramento dos graus de 
liberdade em dois fatores.  O fator pasteurização foi 
composto por dois níveis (HTST e Ejetor de Vapor) e 
o fator tempo de maturação, por 5 níveis (5, 25, 45, 
65, 85 dias), sendo cada tratamento repetido quatro 
vezes (fabricações). A análise de variância foi 
realizada, fazendo-se as comparações entre médias 
pelo teste de F a nível de 5% de probabilidade. Foram 
feitas análise de regressão linear entre os parâmetros 
físico-químicos e sensoriais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Proteólise durante a maturação 

Para se estabelecer a qualidade dos queijos 
distri buídos no mercado, tem sido comumente 
utilizado a determinação do índice de proteólise e 
os teores de tirosina e triptofano conjuntamente com 
avaliações sensoriais.  Segundo Furtado e Lourenço
Neto ( 1 979), o conhecimento destes dados em um 
queijo permite conhecer a atividade proteolítica do 
coalho e fermento, bem como o momento ideal de 
lançamento do queijo no mercado. 

As modificações das frações nitrogenadas, 
como o nitrogênio não protéico, nitrogênio solúvel, 
que apresentam um aumento gradual como conse
quênc ia  da a t i v i d ade prote o l í t i c a  s o bre as  
proteínas do queijo, foram muito utilizadas por 
vários pesquisadores ( lsepon e Oliveira, 1 995). A 
hidrólise protéica é considerada um bom índice 
de maturação dos queij os, uma vez que a proteólise 
da caseína é o resultado de atividades de protei
nases e peptidases. 

Embora a idade dos queijos tenha tido consi
derável influência nos níveis de proteólise obser
vados, verifica-se, que para os diferentes tratamentos 
não foi verificado qualquer interação significativa 
(P>0,05) durante o período de maturação estudado. 
Entretanto, observou-se  durante o período de 
maturação uma diferença significativa (P < 0,05) de 
desenvolvimento do mofo entre os queijos fabricados 
com leite pasteurizado pelo sistema HTST e Ejetor 
de Vapor. Analisando a composição do queijo tipo 
Gorgonzola (Tabela I) produzido pelos diferentes 
tratamentos, observa-se uma maior incorporação de 
gordura e umidade no queijo fabricado com leite 
pasteurizado pelo s is tema Ejetor de Vapor, em 
consequência da homogeneização do leite, causada 
pela turbulência e alta pressão do vapor na câmara 
de mistura. De acordo com Ventura et aI. ( 1 984) 
devido a turbulência e pressão, ocorre uma redução 
do tamanho dos glóbulos de gordura fazendo com 
que haja maior retenção dos mesmos na coalhada. 
Isto leva consequentemente, a produção de uma 
coalhada mais macia neste tratamento, o que induziu 
a formação de uma massa mais fechada. A massa 
mais fechada, os níveis ligeiramente maiores de sal 
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e a menor atividade de água levaram a um menor 
desenvolvimento do mofo e consequentemente a 
níveis menores de proteases na massa, o que explica, 
os menores índices de extensão e profundidade de 
maturação detectados para os queijos fabricados com 
leite pasteurizado pelo sistema Ejetor de vapor em 
relação ao sistema HTST. 

K i n s e l l a  e H wang ( 1 9 7 6), es tudando o 
desenvolvimento do P. roqueforti no queijo tipo 
Gorgonzola, observaram que entre os vários fatores 

que impedem o cresci mento e o estímulo d a  
esporulação do mofo estão a alta concentração d e  
s al ,  o aumento gradu al de pH e o acúmulo de  
metab ó l i tos  ( ác i d os grax o s ,  met i !  c e t o n as e 
aminoácidos). Hewedi e Fox ( 1 984) verificaram 
que altos níveis de sal contribuem adversamente 
para o crescimento do mofo levando consequen
temente a uma baixa proteólise. 

A s  c urvas representando a evolução dos 
índices de extensão e profundidade da maturação 
durante o período de 85 dias são apresentados nas 
figuras 4 e 5. A degradação da proteína é progressiva 
durante a maturação. 

Tirosina e triptofano em queijos 

Os teores de tirosina e triptofano são consi
derados usualmente como bons índices de maturação 
de queijos maturados (Vakaleris e Price, 1 959). Nas 
figuras 6 e 7 estão os valores médios dos teores de 
tirosina e triptofano analisados durante todo período 
de maturação (5-85  d ias). Embora a análise de 
variância tenha mostrado um efeito significativo 
destes valores para os períodos analisados (P<0,05), 
verifica-se, que para os diferentes tratamentos não 
foi veri fi cado qualquer interação s ignifi cativa  
(P>0,05) durante o período de maturação estudado. 
Observa-se que para todos períodos de maturação 
os teores de tirosina foram mais elevados que o de 
triptofano, concordando com os dados obtidos por 
Vakaleris e Price ( 1 959). Marcos et aI . ( 1 979), 
registraram as concentrações dos teores de tirosina 
e triptofano em queijos europeus e observaram que 
o conteúdo de tirosina foi mais elevado que o de 
triptofano em todas variedades, exceto para o queijo 
Dominiati, no qual o teor de triptofano foi mais 
elevado. O aumento gradual de aminoácidos queijos 
em queijos azuis maturados foi estudado por Sato 

e t .  A I .  ( 1 966), Morris et a I .  ( 1 963)  e Jol ly  e 
Kosikowski ( 1 975), que encontraram uma mistura 
de n i trogênio solúveis  entre 2 5 %  do total  d e  
nitrogênio e 35% em queijos feitos com lipases 
adicionadas. 

Os dados mostrados nas Figuras 6 e 7 revelam 
que os teores de tirosina e triptofano aumentaram 
significativamente a medida que em que se aumentou 
o tempo de maturação dos queijos (P<0,05). Como a 
liberação de aminoácidos é uma consequência da ação 
das proteinases do mofo e fermento, os valores 
seguiram à mesma tendência observada para os índices 
de maturação apresentados nas Figuras 4 e 5 .  

Análise sensorial 

Conduziu-se a análise sensorial dos queijos 
com 65 dias de maturação, obtendo-se os resultados 
ilustrados na Figura 8 .  

Com relação ao aspecto exterior dos queijos, 
foi observado, uma pontuação de 1 2,9 e 1 3 ,3  para 
os tratamentos Ejetor de Vapor e HTST, respec
tivamente (numa escala de 15 pontos). Não houve 
influência significativa entre os tratamentos (P>0,05) 
pela análise de variância. 

Para a coloração dos queijos, foi observado 
que os tratamentos, apresentaram uma distribuição 
homogênea da cor, não tendo s ido encontrada 
diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos. 
Pela avaliação dos julgadores, a intensidade da cor 
prati camente não vario u  com o s  tratamentos  
utilizados, obtendo pontos numa faixa de 1 3,68 e 
1 3 ,78, para os tratamentos Ejetor de Vapor e HTST, 
respectivamente. 

Com relação à textura dos queijos ,  foram 
atribuídos pontos na faixa de 1 3 ,05- 1 3,53,  não tendo 
s ido encontrada diferença estatisticamente s igni
ficativa (P>0,05) entre os tratamentos. Os resultados 
obtidos indicam que leite pasteurizado pelos sistemas 
HTST e Ejetor de Vapor permitem obter um queijo 
tipo Gorgonzola com características desejáveis de 
textura. Os resultados obtidos quanto à avaliação de 
consistência dos queijos mostram que n ão houve 
diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos 
para esta análise. Os tratamentos obtiveram uma 
pontuação na faixa de 1 2,9 e 1 3, 5 1  para os queijos 
fabricados com leite pasteurizado pelos sistemas 
Ejetor de Vapor e HTST. Estes resultados concordam 

Tabela 1 - Composição média dos queijos aos 5 dias de maturação. 

Parâmetros 

Umidade (%) 
Sal (%) 
Gordura (%) 
Extrato Seco (%) 

Ejetor de Vapor 
( X = ± erro padrão) 

47,65 ± 0,255 
2, 1 3  ± 0, 1 89 

33,00 ± 1 , 179 
52,35 ± 0,255 

HTST 

45,44 ± 0,570 
1 ,83  ± 0, 1 9 1  

3 1 ,88 ± 0,47 1 
54,56 ± 0,570 
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com aqueles  obt idos  p ara p ro fu n didade de 
maturação; o sistema HTST tendeu a mairoes índices, 
o que resultaria maior amolecimento da massa do 
queijo, entretanto, apesar do sistema Ejetor de Vapor 
ter apresentado menores índices proteolíticos para 
todas as análises realizadas, verificou-se que a maior 
retenção de gordura e o maior teor de umidade 
observados nestes queijos originaram a formação de 
uma massa pastosa, similar aquela obtida pelo 
sistema HTST. 

O aroma dos queijos, foi considerado diferente 
(P<0,05) para os tratamentos utilizados. Observa-se 
ainda na Figura 8, que os julgadores detectaram uma 
maior intensidade de aroma para o queijo fabricado 
com leite pasteurizado pelo sistema HTST ( 1 3,89) 
em relação aquele fabricado com leite pasteurizado 
pelo sistema Ejetor de Vapor ( 1 3,39). Gripon ( 1 987) 
estudando o crescimento de mofos em queijos azuis 
determinou que o crescimento do mofo é fator 
essencial para o desenvolvimento do aroma, ou seja, 
se o crescimento do mofo é extensivo ou limitado o 
aroma é forte ou fraco .  A maturação mais lenta 
apresentada pelos queijos fabricados com leite 
pasteurizado pelo s i stema Ejetor de  Vapor em 
consequência da menor ativid ade proteolítica, 
explica portanto, o aroma mais fraco apresentado por 
estes queijos. 

Para os dados relativos à avaliação de sabor 
dos queijos, foi atribuída uma pontuação na faixa 
de 1 3,3 e 1 3,43 para os queijos fabricados com leite 
pasteurizado pelo sistema Ejetor de Vapor e HTST, 
respectivamente (numa escala de 15 pontos) para os 
tratamentos usados .  Não se verifi cou diferença 
s i g n i fi c at iva ( P>0, 05) entre e s s es res u l t ados  
indicando que todos  os queij o s  maturaram de 
maneira adequada. 

A Figura 9 mostra a média dos resultados 
obtidos no  Tes te de Aceitação com 65 dias de 
maturação. Verifica-se que os queijos fabricados com 
leite pasteurizado pelo sistema HTST obtiveram uma 
pontuação média (7,24) ligeiramente menor àqueles 
obtidos para o sistema Ejetor de Vapor (7,6 1 ). Este 
resultado pode ser explicado pelo fato de que, aos 
65 dias de maturação, os queijos fabricados com leite 
pasteurizado pelo sistema HTST apresentaram sabor 
amargo. A formação do sabor amargo é um fenômeno 
complexo e tem sido estudado por diversos autores. 

Este fenômeno em queijos azuis parece estar 
l igado ao acúmulo de peptídeos de baixo peso 
molecular pdoruzidos pela atividade proteolítica. De 
acordo com Furtado ( 1 9 9 1 ), entre os d iversos 
defeitos que podem ocorrer em queijos, o desenvol
vimento de sabor amargo é um dos defeitos mais 
comuns e traz consigo graves consequências do ponto 
de vista comercial pois a modificação no s�bor do 
produto pode levar a uma rej eição por parte do 
consumidor. Isto explica portanto, o fato dos queijos 
fabricados pelo s istema Ejetor de Vapor terem 

obtido melhor aceitação por parte dos consumidores 
em geral. 

ABSTRACT 

Gorgonzola-type cheese was manufactured 
with milk, pasteurized by two systems (HTST and 
steam ejector). In this study it was analyzed the milk 
pasteurized by the two different systems. In addition 
to the cheese was analyzed during several ripening 
periods (5, 25, 45, 65 and 85 days) for ripening 
indexes (extension and depth) and for both tyrosine 
and tryptophan contents. During ripening period, the 
highest indexes of ripening extension and depth (% 
soluble Nitrogen/total Nitrogen and non-protein; 
Nitrogen/Total Nitrogen, respectively) was obtained 
by the HTST system, which indicated a higher 
proteolitic activity in those cheeses .  Overall, the 
ripening depth index reflected the important role 
played by the Penicillium roqueforti proteinase on 
casein breakdown. The results obtained for both 
tyrosine and triptophan contentes followed the same 
trends observed for ripening extension and depth 
indexes. The sensory analysis of the cheeses aged 
65 days indicated that, during this period, there was 
no s i gn i fi c an t  di fferences ( P>0,05) between 
treatments, conceerning exterior aspect, color, aroma, 
texture, consistence and taste. Nevertheless, it was 
observed significant differences (P<0,05) between 
treatments in relation to development of Penicillium 
roqueforti, indicating that, due to a higher retention 
of both water and fat by cheeses manufactured with 
milk pasteurized by the steam-ejector system, led to 
a formation of a softer and compact curd, occorring, 
therefore, a less  mould  development .  S in ce 
proteinases activities are essential to aroma and taste 
fo rmati on of this  type of cheese,  these 
characteristics were slightly lower in the cheeses 
manufactured with milk pasteurized by the steam
eject6r system, as compared to the HTST system. In 
the analysis of acceptance of cheeses, it was verified 
a s lightly difference between treatments . It was 
observed a bitter taste in the cheeses manufactured 
with milk pasteurized by the HTST system at 65 days 
of ripening, explai n i n g  therefore, the higher 
acceptance of the cheeses manufactured with milk 
pasteurized by the steam ejector system. Cheeses 
manufactured with milk pasteurized by the steam
ejector system, seems to have a higher proteolyctic 
activity as compared to the HTST system, due to a 
softer and s moother curd, the results allow to 
conclude that those characteristics were due to a 
higher moisture and fat retention in the curd. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nas condições d o  
presente trabalho indicam a s  seguintes conclusões: 
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- A Homogeinização d o  le i te devido a 
turbulência provocada pelo Ejetor de Vapor 
e a maior incorporação de água resultaram 
em um queijo mais macio, e de massa mais 
fechada, o que ocasionou um menor desen
volvimento do mofo, estabelecendo uma 
maturação mais lenta. 

- Ocorreu uma maior neutralização da massa 
(P<0,05) constatado pela elevação do pH, 
no queijo tipo Gorgonzola fabricado com 
leite pasteuri zado pelo s istema HTST, 
durante todo perío do de maturação, 
indicando uma maior proteólise nestes 
queijos em relação aos produzidos com leite 
pasteurizado pelo sistema Ejetor de Vapor. 

- Os queijos fabricados com leite pasteu
rizado pelo sistema HTST apresentaram os 
maiores índices de maturação (extensão e 
profundidade) em relação aos fabricados 
pelo sistema Ejetor de Vapor, confirmando 
u m a  maior ati v idade proteolítica das 
proteases d o  mofo que ti veram p apel 
preponderante no aumento destes índices . 

- A determinação espectofotômétrica dos 
aminoácidos tirosina e triptofano comprovou 
ser uma metodologi a adequada p ara a 
avaliação da intensidade de maturação, uma 
vez que se observou a mesma tendência dos 
índices de  extensão e pro fundidade de 
maturação. 

- A análise sensorial dos queijos aos 65 dias 
de cura n ão i n d i cou p re ferência  dos  
provadores (P>0,05) pelos queijos fabri
cados  pe lo  leite p as te urizado pelos  
diferentes sistemas em relação aos índices 
de aspecto exterior, cor, consistênci a, 
textura e sabor. Entretanto, o queijo fabri
cado com o leite pasteurizado pelo sistema 
HTST apresentou gosto amargo aos 65 dias 
de maturação. 
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EFEITO D A  APLICAÇÃO DE TRATAMENTO TÉRMICO EM 
MICRORGANISMOS ISOLADOS DE LEITE TIPO B, COM 

VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PROTEOLÍTICAS E LIPOLÍTICAS 
III - MICRORGANISMOS PSICROTRÓFICOS 

RESUMO 

Ivana Aparecida da Silveira} 
Eliana Pinheiro de Carvalho} 

Luiz Ronaldo de Abreu} 
Damáris Teixeira2 

Neste trabalho estudou-se a presença de microrganismos psicrotróficos em leite tipo B cru submetido a aquecimento 
à 80°C por 12 minutos e posterior resfriamento à 3°C por 15 dias. A capacidade desses microrganismos produzirem 
lipólise e/ou proteólise também foi verificada. A contagem total dos psicrotróficos foi de 1 ,0 x 10 1  ufc/ml, sendo o 
predomínio de bacilos Gram negativos. Esses bacilos Gram negativos mostraram-se 1 00% lipolíticos e proteolíticos. 

1. INTRODUÇÃO 

A comb in ação de res i s tên c i a  térm i c a  e 
propriedades ps icrotróficas de alguns micror
ganismos, representam um grande potencial de 
deterioração de produtos lácteos perecíveis. O uso 
crescente de temperaturas de pasteurização cada vez 
mais altas e o prolongamento da estocagem refri
gerada, tanto no leite cru corno no tratado termi
camente, agravam o s ignifi cado desse grupo de 
microrganismo na indústria de produtos l ácteos 
(Meer et aI., 1 99 1 ) . 

Estudos realizados por Mikolajick e Simon 
( 1 978) revelaram que o leite cru de média qualidade 
microbiana, tratado à 80°C por 1 2  minutos, ainda 
contém microrganismos viáveis após o tratamento, 
sendo que essa viabilidade referia-se aos esporos 
formados.  Mais recentemente, Feijoo e B odyfelt 
( 1 990) citaram uma modificação nessa técnica de 
Mikolajcik e Simon visando uma maior sobrevi
vência de psicrotróficos formadores de esporos. Os 
autores realizaram o aquecimento à 75°C por 30 
minutos e confirmaram que houve u ma maior 
sobrevivência desses microrganismos esporulados. 

Uma das principais características da bactéria 
formadora de esporos é sua extrema resistência ao 
aquecimento ; os esporos de algumas espécies de 
Bacillus são capazes de sobreviver ao aquecimento 
à 1 00°C por vários minutos (Setlow, 1 994). 

A presença de bactéria termodúrica formadora de 
esporo em amostras de leite cru e processado tem sido 
amplamente verificada, principalmente no que se refere a 
variações sanzonais. Segundo Larsen e Jorgensen (1997) a 
maior incidência desses microrganismos formadores de 

esporos ocorre no período de verão, principalmente aqueles 
relacionados com doenças do tipo alimentar. Os estudos 
de Meer et aI ( 1 9 9 1 )  revelaram que os organismos 
formadores de esporos eram primariamente mesó
fi los ,  embora l inhagens termófilas esporuladas 
também foram registradas. 

A maioria dos psicrotróficos, não sobrevivem 
à tratamentos térmicos (pasteurização e termalização, 
por exemplo), sendo rara a presença de bactérias 
Gram negativas devido a sua baixa res istência 
térmica (S chroder e B land, 1 9 84) .  S egundo os 
autores, as  bactérias Gram negativas do gênero 
Pseudomonas podem sobreviver aos tratamentos 
térmicos quando presentes, no leite cru, em quanti
dades acima de 1 06 UFC/mI. 

O leite também está sujeito a contaminações 
após o tratamento térmico, sendo as bactérias Gram 
negativas as principais representantes capazes de 
crescer e elaborar seus produtos metabólicos em 
leites armazenados sob refrigeração. À 7°C, por 
exemplo, um tempo de geração de menos de seis 
horas poderá ser possível ; isso demonstra que a 
contaminação de um litro de leite, por uma única 
bactéria, resultará em mais de dez milhões de bactérias 
por ml de leite, após um período de estocagem de oito 
dias (KroIl e Rodrigues, 1 9 86) . As alterações 
sensoriais geralmente se desenvolvem em leites 
pasteurizados comercialmente quando as contagens 
atingem 1 07 a 1 08 UFC/mI.  Os autores citam que tais 
alterações podem ser observadas quando o número 
de psicrotróficos excede 1 06 UFC/ml. 

Tendo em vista o importante papel que os 
microrganismos  desempenham com rel ação à 
qualidade e conservação do leite tratado térmi-

1 Departamento de Ciência do Alimentos - UFLA - Lavras MG. 
2 Zootecnista. 
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camente, este trabalho teve como objetivo verificar 
a presença de microrganismos em leite tipo B 
aquecido à 80°C, estocado refrigerado por 1 5  dias. 
Também verificou-se a eficiência do tratamento 
util i zado, i so lando e identificando os micror
ganismos ps i crotróficos . A capacid ade desses 
microrganismos produzirem proteólise e/ou lipólise 
também foi verificada. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho foi desenvolvido no laboratório 
de Microbiologia de Alimentos do Departamento de 
Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de 
Lavras. 

2.1 Coleta da amostra 

o leite cru tipo B foi coletado no tanque 
refrigerado de um dos caminhões de transporte de 
uma cooperativa local. Foram coletados 10 litros de 
leite cru em vasilhame tipo "latão de leite" devi
damente esterilizado e mantido hermeticamente 
fechado. Após a coleta, o latão foi transportado sob 
refrigeração, em caixa de isopor contendo gelo 
picado, ao laboratório de Microbiologia de Alimentos 
da Universidade Federal de Lavras., MG. 

2.2.2 Tratamento das amostras 
No laboratório, a amostra foi devidamente 

homogeneizada e dividida em 4 beckers de 2000 
ml (Pirex) para o tratamento térmico. Os beckers 
foram colocados em banho-maria (Quimis) com 
sistema de água circulante regulado para aqueci
mento à 80°C. Quando o leite atingiu a temperatura 
desejada (80°C) foi marcado o tempo de 12 minutos, 
sendo as amostras homogeneizadas com auxílio de 
bastão de vidro esterilizado Essa homogeneização 
foi realizada sem movimentos bruscos ou agitação 
forte, em intervalos de aproximadamente 3 minutos 
(Mikolajick e Simon, 1 978). Terminado o tempo, 
as amostras foram transferidas para um novo latão 
previamente esterilizado e resfriadas à 1 0°C em 
banho de gelo.  Após a retirada de uma alíquota 
para as análises microbiológicas iniciais (dia O), o 
latão foi estocado à 3°C por 1 5  dias, de onde foram 
retiradas alíquotas nos dias de estocagem 1 ,  4, 7, 
1 0, 1 3  e 1 5  para análises microbiológicas. 

2.2.3 Análises microbiológicas 
Foram utilizados os métodos descritos no 

Standard Methods for the Examiantion of Dairy 
Products (Marshall, 1 992). 

2.2.3.1 Contagem total 
Após feita diluição das amostras em água 

peptonada 0, 1 %, foram retirados 0, 1 ml para semeadura 
em superfície, realizada em triplicata, utilizando meio 

padrão para contagem (PCA - Merck). As placas foram 
incubadas à 6°C por 1 4  dias para contagem de 
microrganismos psicrotróficos . Após os devidos 
períodos de incubação foram realizadas as contagens e 
retiradas colônias para estudo através da coloração de 
Gram, aspectos morfológicos e coloração de esporos 
(Ribeiro e Soares, 1993), assim como verificação das 
atividades lipolíticas e proteolíticas . As colônias 
retiradas foram repicadas em PCA inclinado e 
mantidas viáveis pela adição de óleo mineral. 

2.2.3.2 Verificação da atividade proteo
lítica e lipolítica 

Para verificação da proteólise empregou-se 
placas com meio ágar-Ieite desnatado, preparado com 
leite em pó desnatado reconstituído em PCA na 
proporção de 1 %. 

Na verificação da lipólise empregou-se placas 
com meio ágar-tributirina, também preparado com 
PCA acrescido de 1 % de tributirina. 

As colônias eram estriadas na superfície e 
após incubação à 37°C/ 24-48 h verificava-se a 
presença de halo transparente ao redor das mesmas. 
A dimensão do halo indicava a intensidade de reação. 
Os resultados foram assim expressos : halo de 1 mm 
- fracamente positivo, halo > 1 a 2 mm - positivo 
(+), halo > 2 a 4 mm - positivo (++) e halo > 4 mm 
- positivo (+++). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Aspectos gerais da qualidade micro
biológica do leite aquecido à 80oC/12 
minutos 

Os dados referentes às contagens totais de 
microrganismos mesófilos, termófilos e psicrotró
ficos estão apresentados na Figura 1 .  

Os valores iniciais obtidos após o tratamento 
térmico do leite tipo B, estão relacionados com a 
qualidade microbiológica do leite cru, sendo que a 
análise desse leite cru apresentou contagens bacte
rianas iniciais de 1 ,8  x 1 06 ufc/ml para mesófilos, 
1 ,0 x 1 0 1  ufc/ml para termófilos e 2,7 x 1 04 ufc/ml 
para psicrotróficos (Silveira, 1 997). 

Os microrganismos psi crotróficos foram 
enumerados na ordem de 1 0 1  a 1 02 ufc/ml conforme 
dados apresentados no Figura 1 .  Normalmente eles 
só são encontrados em leites tratados termicamente 
como contaminantes pós-tratamento, visto que a 
maioria é destruída por tratamentos térmicos como 
a pasteurização. De acordo com dados de Schroder 
e Bland ( 1 984) essas bactérias podem ser destruídas 
pelo tratamento térmico quando pres entes em 
números baixos, como 1 02 ufc/ml, mas podem 
sobreviver quando as contagens estiverem próximas 
a 1 06 ufc/ml. Este fato pode ser confirmado pela 
análise do leite em estado cru, que apresentou 
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Figura 1 - Log do número de microrganismos isolados no leite aquecido. 

contagens de mesófilos variando na ordem de 1 06 a 
1 09 ufc/mI (Si lvei ra, 1 997)  e contage n s  de 
psicrotróficos variando na ordem de 1 04 a 1 08 ufc/ml 
(Silveira, 1 997). Como os materiais utilizados na 
coleta da amostra e durante o tratamento térmico 
foram devidamente esterilizados e mantidos fechados, 
pode-se concluir que a presença dos microrganismos 
é consequência da s ob revivência ao tratamento 
empregado, devido aos altos números apresentados 
pela amostra "in natura". Portanto, é importante 
manter baixo o n úmero de microrganismos em 
produtos a serem tratados termicamente; quanto 
menor o número de contaminantes em um produto 
cru, menores s erão as chances de se detectar 
microrganismos viáveis depois do tratamento térmico. 
Citações de Alfenas ( 1994) enfatizam que o controle 
de qualidade deve evitar a contaminação do leite por 
psicrotróficos e restringir seu crescimento, evitando 
que alcancem níveis maiores que 1 04 a 1 05 ufc/ml. 

3.2 Grupos microbianos isolados 

A classificação foi feita baseada na coloração 
de Gram, forma e arranjo desses microrganismos. A 
presença de esporos, através de coloração específica 
também foi verificada. 

No grupo de microrganismos psicrotróficos foram 
caracterizados 20 microrganismos, sendo 1 00% bacilos 
Gram negativos. Esses bacilos Gram negativos são 
considerados como os microrganismos mais envolvidos 
na deterioração de produtos lácteos mantidos sob 
refrigeração. A presença desses microrganismos no leite 
aquecido pode ser devido a sobrevivência ao tratamento 
empregado como consequência das altas contagens 
apresentadas pelo leite cru (em tomo de 1 04 ufc/mI). 
Além disso, por serem bactérias tipicamente psicro
tróficas, a estocagem refrigerada do leite aquecido pode 
ter influenciado na seleção desses microrganismos. 
Segundo Gomes (1988), a estocagem refrigerada provoca 
uma seleção bacteriana, favorecendo a proliferação de 
bactérias Gram negativas, inicialmente presentes em 
pequenos números. 

Na Figura 1, pode-se notar que o número de 
microrganismos psicrotróficos, do dia O ao 100 dia de 

estocagem permaneceu constante e baixo, dificultando o 
isolamento desses microrganismos para estudos devido a 
ausência de crescimento no meio empregado (PCA). No 
1 3° e 1 5° dia o número de bactérias presentes aumentou, 
sendo que o tempo transcorrido sob refrigeração pode 
ter favorecido a recuperação das células lesadas pelo 
tratamento térmico empregado, permitindo assim sua 
sobrevivência e posterior isolamento. 

3.3 Avaliação das propriedades lipolíticas 
e proteolíticas 

Todas as colônias de psicrotróficos isoladas 
no leite aquecido apresentaram-se 1 00% proteolíticas 
e lipolíticas. A Figura 2 mostra as porcentagens de 
atividades exibidas pelos psicrotróficos. 

Como observado anteriormente (item 3 .2), 
esses microrganismos são bacilos Gram negativos. 
Esses resultados são similares aos encontrados por 
Griffiths ( 1990); o autor relata a presença de em leite 
tratado termicamente, de bastonetes Gram negativos, 
não formadores de esporos, catalase e oxidase 
positivas e associa esses bacilos com a proteólise e 
lipólise de leites e derivados mantidos sob refri
geração. As enzimas (lipases e proteases) produzidas 
por esses microrgani s mos,  mesmo em baixas 
concentrações, são capazes de degradar a gordura e a 
proteína, causando respectivamente, sabor de ranço e 
amargo no leite estocado sob refrigeração. 

4. CONCLUSÃO 

O tratamento térmico à 80°C/ 1 2  min foi 
realizado objetivando destruir as células vegetativas 
e favorer a produção de esporos ;  ass im sendo a 
presença de bactéri as G ram negat ivas está  
relacionada com a carga microbiana do leite cru. Os 
estudos mostraram que essas bactérias são capazes 
de s obreviver à tratamentos térmi cos  como o 
empregado, quando presentes em números acima de 
1 06UFC/ml, fato esse ocorrido neste trabalho. 

O uso da refrigeração, com a temperatura 
abaixo da ótima de crescimento para os micror
ganismos mesófilos e termófilos, causou uma queda 
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Figura 2 - Porcentagem do número de microrganismos psicrotróficos envolvidos em atividades proteolíticas 
e lipolíticas no leite aquecido. 

nas atividades metabólicas desses microrganismos. 
Essa queda também pode ter sido intensificada pela 
competição com os psicrotróficos que sobreviveram 
ao tratamento térmico e foram restabelecendo suas 
atividades ao longo da estocagem. 

Com relação às atividades enzimáticas dos 
grupos microbianos estudados, pode-se afirmar que 
quase todos os microrganismos isolados apresentaram 
atividades enzimáticas. A mais marcante foi encontrada 
no grupo psicrotrófico, onde todos os seus represen
tantes mostraram atividades tanto proteolíticas como 
lipolíticas, com intensidades de reações variando, em 
sua maioria, em ++ a +++ de positividade. 
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL EM LATICÍNIOS 

Gisele Lima Reis1 

RESUMO 

A preservação do meio ambiente e a conservação dos recursos hídricos está deixando de 
.
ser uma preocupação �nas 

de ecologistas, para tornar-se uma preocupação de todos, ecologistas, consumidores, empresános e gov
.
emantes: s

.
e �ao for 

pela consciência de cada um será pelo rigor das novas leis. Muit�s e
,
sfo:ços t�m si�� dir�cion�do no 

.
s�n�do de ffillllffil;:ar os 

impactos ambientais causados pelo lançamento de efIuentes de mdustnas alimentíCIas, mclusIve latlCIIllOS, ao 
.
curso d agua 

Pensando assim muitas empresas já começaram a se estruturar para a implantação de um Sistema de Gestã� AmbIen� baseado 
nas normas da série ISO 14.000, visando sua própria sobrevivência, já que quem não se adequar a esta realidade, tera seu futuro 
comprometido, em função da preocupação com o meio ambiente se tornar uma vantagem competitiva de mercado. 

1. INTRODUÇÃO 

Neste final de século o homem começa a 
entender que suas necessidades precisam ser atendidas 
de forma sustentável. Em todo o mundo a natureza 
tem dado sinais de que se não construirmos um novo 
jeito de lidar com o meio ambiente, num futuro bem 
próximo nossa sobrevivência estará ameaçada. 

A escassez de recursos hídricos, o uso inade
quado e a crescente demanda, estão prenunciando a 
questão da água como um dos mais graves problemas 
da h u man idade no século  X X I  (MACÊD O  e 
JORDÃO, 1 997). 

S urge assim, o lançamento das primeiras 
normas técnicas da International Standardization 
Organization da s érie ISO 1 4.000 destinada a 
compatibilizar a atividade industrial com a boa 
gestão ambiental, dando ao empresário um acesso 
defi n i d o  à qual ifi c ação,  podendo ele mesmo 
identificar os procedimentos necessários para avaliar 
a relação custo/benefício de seu envolvimento com 
as metas da produção ambientalmente equilibrada 
(ECOLOGIA, 1 998). 

Como todos os outros ramos da indústria , os 
laticínios devem seguir nesta direção e os primeiros 
passos são dados a partir do momento que se começa 
controlar o consumo de água, o uso racional de 
deterge ntes  e s an i ficantes,  o aproveitamento 
tecnológico de seus resíduos, sendo o soro e o leitelho 
os principais, e ainda com o tratamento adequado 
de seus efluentes. 

A partir da implantação do SGA (Sistema de 
Gestão Ambiental), a indústria láctea passa a contar 
com uma vantagem competitiva de mercado, que se 
agrega ao seu produto, que além de boa qualidade 
higiênica satisfatória, possui uma linha de produção 
que garante a qualidade de vida no futuro. 

2. ISO 14.000 - UM NOVO PARADIGMA NA 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

A s érie I S O  1 4 . 000 trata da q u al idade 
ambiental de produtos, serviços e empresas. 

A preocupação com o controle ambiental nas 
empresas começou na década de 70, quando ocor
reram grandes acidentes em indústrias químicas, 
como a explosão ocorrida na Hoffman - La Roche 
na Itália em 1 976. A pressão da opinião pública, do 
movimento verde e dos próprios governos, fez com 
que as empresas começassem a desenvolver projetos 
de gestão ambiental para evitar acidentes deste tipo 
(ECOLOGIA, 1 998). 

A Instituição Britânica de Padronização (BSI) 
foi a primeira a criar um certificado de  gestão 
ambiental, em 1 992. A partir daí, outros países como 
a Espanha, a África do Sul e a França também criaram 
normas próprias de certificação ambiental, entretanto, 
normas de âmbito apenas nacional não ajudam o 
comércio internacional, porque as empresas são 
obrigadas a se certificarem junto a múltiplos órgãos, 
o que causa despesas e entraves burocráticos. Isto 
justifica o surgimento da série ISO 1 4.000, dando ao 
mundo da produção um s i stema detalhado de 
procedimentos ecologicamente saudáveis, mundial
mente aceitos, para a exploração e transformação dos 
recursos naturais (ECOLOGIA, 1 998). 

Já a série ISO 9.000 uniformizou a linguagem 
internacional entre clientes e fornecedores a cerca 
da garantia da qualidade, desenvolvendo a confiança 
nas transações comerciais num mercado cada vez 
mais globalizado (QUADRO 1 ). 

"A série ISO 1 4.000, além de promover a 
harmonização no campo da gestão ambiental, área 
bastante complexa e de enfoque multidisciplinar 
(QUADRO 1 ), vem auxiliar as empresas a demostrar 

Trabalho apresentado à UFJF e ao CT/ILCT como parte das exigências do curso de Especialização. 
Orientador: Dr. Jorge Antônio B .  Macedo. 

2 Especialista em tecnologia de Leite e Derivados. 
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o seu comportamento com o desenvolvi mento 
sustentável, por meio de normalização voluntária, 
estabelecendo consenso entre todos os interessados 
no negócio - como banco, acionistas , clientes e 
consumidores", destaca Frederico Marques Cabral, 
supervisor do projeto Rótulo Ecológico da ABNT 
(REVISTA AB NT, 1 996). 

A garantia da qualidade ambiental que até 
então contava apenas com uma fiscalização precária 
e ineficiente, pois órgãos responsáveis a nível federal 
e na maioria  estadual estão desestruturados sem 
condições de se fazer cumprir a legislação vigente, 
passa agora a contar com o impulso da competição 
empresarial, já que as empresas que se adequarem 
às normas da série ISO 1 4.000 passarão a exibir um 
"rótulo ambiental" o chamado "selo verde", que será 
um passo a frente para aceitação universal do 
produto, principalmente nos grandes mercados 
(ECOLOGIA, 1 998). 

"A certificação ambiental é não somente um 
importante mecanismo de implementação de polí
ticas ambientai s ,  d irigidos aos cons umidores,  
aux i l i an d o - o s  na  escolha de  produtos menos 
agressivos ao meio ambiente, como também um 
instrumento de marketing para as empresas que 
investem nessa área e querem os seus produtos 

diferenc iados no mercado,  atribuindo-lhe uma 
qualidade a mais, ressaltando também a participação 
efetiva da empresa na melhoria do meio ambiente", 
explica Frederico Cabral , responsável pelo S elo 
Verde da ABNT (Associação Brasileira de Normas e 
Técnicas) (ECOLOGIA, 1 998). 

O selo verde garante ao empresário não apenas 
a ausência de substâncias mais poluentes em seu 
produto, mas garante também a qualidade ecológica 
de todo o processo de produção, desde a matéria
prima até o descarte final. 

Além da vantagem de facilitar exportações, 
prin cipal mente para a Europa, o atestado de 
qualidade ambiental também melhora o acesso a 
linhas de financiamento no país, os bancos federais 
já aderiram ao "Protocolo Verde", que condiciona a 
concessão de empréstimos a projetos que preservem 
o equilíbrio ambiental (ECOLOGIA, 1 998). 

A série ISO 1 4.000 já mostrou ser boa não 
apenas para o meio ambiente mas também ao caixa 
das empresas. A Central de Tratamento de Efluentes 
do pólo baiana, por exemplo, certificada em agosto 
de 1996, nos primeiros oito meses de 1 996 consegui 
reduzir s e u  consumo de energia e létrica em 
3 .701 .440 kWh, equivalente a R$ 440 mil, bem mais 
do que os R$ 1 60 mil investidos na implantação do 

Quadro 1 - Informações sobre as séries ISO 9 .000 e ISO 14.000. 

ISO 9 .000 

ISO 9.00 1  

ISO 9 .002 

ISO 9.003 

ISO 9 .004 

ISO 14.000 

ISO 14.00 1 

ISO 1 4.004 

Guia para seleção e adoção de métodos que garantem a qualidade na produção 

Define o modelo mais abrangente para o sistema de qualidade da empresa, envolvendo 
da engenharia de projetos, desenvolvimento do produto e produção à instalação e 
assistência técnica nos serviços pós-venda. 

Similar à norma ISO 9 .00 1 ,  com detalhes para as fases de prod ução de instalação 

Envolve um conjunto de normas destinadas a garantir a qualidade na inspeção e testes 
finais, também adotado para o setor de prestação de serviços 

Estabelece como deve ser a gestão de qualidade dentro da empresa e funciona como 
uma espécie de guia geral para todas as empresas. 

De teor geral, estabelece o conjunto de normas para a boa gestãode controle ambiental 
das 

É a norma desta série que atribui certificado de qualidade ambiental das empresas. 

Guia geral de princípios, sistemas e técnicas de suporte para auxiliar as empresas 
adotarem as diretrizes. 

ISO 14.0 1 0  a 14. 0 1 2  Fixam diretrizes para a auditoria dos métodos produtivos das empresas . 

ISO 14.020 a 14.024 Normatiza objetos, princípios termos e definições para a rotulagem ambiental guia 
para procedimento de certificação. 

ISO 14.031 Estabelece a avaliação da performance ambiental. 

14.040 a 14.043 Define a avaliação do ciclo de vida dos produtos, sob a ótica da gestão 
ambiental. 

ISO 14.050 Padroniza o vacabulário de gestão ambiental, estabelecendo termos e definições. 

Fonte: ECOLOGIA, 1 998.  
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sistema. A Bahia Sul ,  primeira empresa de papel e 
celulose do mundo a obter o certificado, reduziu sua 
demanda de água de 64,9 Llt de produto em 1 994, 
para 53,5 Llt em 1 996 (FURTADO, 1 996). 

A ISO 14.000, porém, não pode se restringir 
a grandes empresas exportadoras . Não se pode 
esquecer a importância de médios e pequenos no 
contexto do desenvolvimento sustentável a que a 
gestão ambiental se propõe. Eles poluem também, e 
até mais, já que estão em menor evidência e seus 
"maus hábitos" podem passar por desperc�bidos. 
Além disso, precisam ser informados de que no 
futuro sofrerão mais exigências não só da legislação, 
mas também de s e u s  grandes  c l iente s ,  que 
necessitarão de fornecedores também certificados 
(FURTAD0, 1 996). 

3. VISÃO EMPRESARIAL 

Implantar um Sistema de Gestão Ambiental -
SGA, significa racionalização de custos e a iden
tificação do produto com a qualidade de vida de uma 
comunidade. 

Segundo Dr. Jorge Macêdo, a empresa que 
gera impactos ambientais por meio de suas linhas 
de produção, além de infringir a legislação vigente 
e ter de pagar os custos muito altos dessa infração, 
vai se desgastar perante o público consumidor. Pois 
outras marcas estarão no mercado se identificando 
junto ao público consumidor através do rótulo  
ecológico, ou  seja o selo verde (INDÚSTRIA DE 
LATICÍNIOS, 1 998). 

A partir de agora, o empresário terá de adquirir 
também uma visão comunitária dos efeitos de sua 
atividade sobre os arredores de sua indústria. E, na 
medida em que o seu certificado de qualidade em 
gestão ambiental só se mantém através de periódicas 
verificações (as auditorias serão semestrais e uma 
nova certificação é exigida a cada três anos), é fácil 

prever a profundidade das mudanças de atitudes dos 
e mp re s ários e s u as pos i t ivas conseqüências 
ambientais (ECOLOGIA, 1 998). 

Mudanças adequadas no processo de produção 
e, muitas vezes, a redefinição do próprio produto a ser 
obtido podem ajudar a fazer um melhor uso da matéria
prima e da energia utilizadas, compensando eventuais 
despesas extras com a preservação do meio ambiente 

Nos anos 90, dentro das mudanças decorrentes da 
globalização e da revolução tecnológica, novos para
digmas emergem, entre eles o do desenvolvimento 
sustentável, hoje incorporado pelas grandes empresas. 
Assim o maior desafio nestes últimos anos do século XX 
passou a ser, para a indústria, conciliar competitividade e 
gestão ambiental, ou, em outra palavras, produzir com 
responsabilidade social e ecológica. 

Com as N ormas da série ISO 1 4.000, o 
empresário será convocado a assumir o compromisso 
não apenas com a qualidade, mas também com o 
meio ambiente. 

"A existência das normas disciplina o setor e 
promove os meios afetivos de avaliação. Trata-se de 
normas detalhadas de qualidade ambiental. Quem se 
c ap ac itar nesta área ocupa  o mercado com a 
vantagem de exibir um certificado de qualidade 
específica, mundialmente reconhecido. A tendência 
portanto, é que o empresário se veja levado a aderir 
às normas por razões de estratégia empresarial e não 
mais apenas por ação da fiscalização",  segundo 
Edmundo Barbastefano da Divisão de Certificação 
de Sistemas do Inmetro (ECOLOGIA, 1 998). 

S e g u n d o  u m a  p e s q u i s a  re a l i z a d a  p e l o  
Grupo de Consultoria e Auditoria Ambiental da 
Price Waterho u s e  - S o n dagem dos Impact os 
Ambientais na Gestão Empresarial, realizada no  
segundo semestre de 1 996, 43% das 500 maiores 
i n dustrias do p aís já p retendiam certifi car-se  
pelas normas ISO 1 4. 000, FIGURA 1 (REVISTA 
DA AB NT, 1 9 96). 

EMPR ESSAS QU E P R ETEN D E M  
CERTIFICAR-SE P ELA I S O  1 4.000 

45, 1 00/0 

1 1 ,80% 

Fonte: Revista da ABNT, 1 996. 

43, 1 0% 

� Sim 
111 Não 
o Indecisos 

Figura 1 _ Gráfico representativo da percentagem das empresas que pretendem certificar-se pela ISO 1 4.000. 
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S EGMENTOS QU E P R ETEN D E M  
C E R TI FICAR-SE PELA ISO 1 4 .000 

68,00% 
Fonte: Revista da ABNT, 1 996. 

lEI Mineração 

li! Qu vPetroq 

o MetlMecân 

� Alimentos 

Figura 2 - Percentagem dos segmentos que pretendem certifica-se pela ISO 14.000. 

U M  SGA R EP R ESENTA U MA VANTAGEM 
COMP ETITIVA 

I � S i m l 
11 Não 

Fonte: Revista da ABNT, 1 996. 

Figura 3 - Percentagem dos empresários que consideram a SGA como vantagem competitiva. 

Dentre as empresas que responderam "sim" a 
questão anterior, 77,8% são da área de mineração, 
68% do setor de química e petroquímica, 36,8 1 % 
da metalurgia e mecânica e 35% da área de alimentos 
(FIGURA 2). 

A maioria das empresas pesquisadas confirmam 
a idéia de que um S GA bem e laborado pode 
representar uma vantagem competitiva em seu 
segmento de atuação. 

A FIGURA 4, mostra percentagem que 
caracteriza a existência ou não de um SGA, no 
res u ltado d a  pesquisa  realizada pela Price 
Waterhouse. 

D a s  e m p r e s a s  p e s q u i s adas  6 9 , 4 %  n ã o  
d e s t ac a m  as q u e s t õ e s  ambientais  em s u as 
demonstrações financeiras, dos 30,6% restantes a 
maior parte faz apenas comentários no relatório 
de administração (FIGURA 5). 

Na área de alimentos ,  57,9% das empresas 
pesquisadas têm a gestão ambiental como diferencial 
competitivo. 

Dentro os fatores ambientais considerados 
mais importantes como vantagem competitiva 
(REVISTA ABNT, 1 996), destacam-se: 

1 °) o uso de processos industriais que não 
prejudiquem o meio ambiente; 

2°) a minimização/tratamento de efluentes 
l íquidos ,  resíduos sólidos e emissões 
atmosféricas ; 

3°) a fabricação de produtos considerados 
"verdes/limpos ambientalmente". 

Para os laticínios, implantar um Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), é a garantia de aumento 
nas vendas, já que o consumidor terá à sua disposição 
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EXlSTÊl\CIA DE SGI\ 

I\ã) p:ssuem roA 
24,70% 

3},7Q01c Bnpocesso de irrpa1éçã> 
28,00010 

Pa:isuan sistara p:rtial 

Pa:isuan SGA 
15,00010 

Fonte: Revista da ABNT, 1 996. 

Figura 4 - Percentagens das empresa que não possuem, estão em processo de implantação, possuem sistema 
parcial e possuem uma SGA implantada. 

DESTAQUE DE ASPECTOS AMBIENTAIS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

Outros 
11 1 ,40% 

Notas explicativas 
• _____ 1 6,70% 

Registros contábeis específicos 
_______ 19,40% 

Previsão contábil p/ contingências 
_------111 20,80% 

Comentários em ralatórios da admins. 
_----------- 40,30% 

Fonte: Revista da ABNT, 1 996. 

Figura 5 _ Percentagens das empresas pesquisada que apresentam em sua documentação contábil investimento 
na área de meio ambiente. 

um produto de excelente qualidade e a certeza de 
estar colaborando com a preservação da natureza, 
pois  a l inha de produção n ão degrada o meio 
ambiente ao redor da fábrica, não gerando impactos 
ambientais. 

4. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Sistema de Gestão Ambiental é parte de um 
sistema global ,  com a finalidade de equilibrar a 
proteção ambiental e a prevenção da poluição com 
as necessidades sócio-econômicas da empresa que 
inclui uma estrutura organizacional, atividades de 
planejamento, responsabilidades, práticas, proce
dimentos, processos e recursos para desenvolver, 
implementar , atingir, analisar e manter na empresa 
uma política ambiental (ABNT, 1 996). 

O sucesso do SGA depende do comprome
timento de todos os níveis e funções, especialmente 
da alta administração da empresa. 

Um SGA é baseado em: política ambiental 
bem definida, um planejamento bem elaborado, na 
implementação e operação do sistema propriamente 
dito, na verificação e ações corretivas periódicas e 
um uma análise crítica feita pela administração da 
empresa, levando assim a uma melhoria contínua. 

A política ambiental consiste na declaração, 
por parte da organização, de intenções e princípios 
que norteiam s u a  atuação, em relação ao seu  
desempenho ambiental global, que provê uma estru
tura para ação e definição de seus objetivos e metas 
ambientais. (ABNT, 1 996) 

O planejamento tem como metas: i) identificar 
os aspectos ambientais significativos a serem prio-
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rizados pelo seu SGA; ii) traçar metas e objetivos 
ambientais ;  iii) avaliar as opções tecnológicas que 
melhor se adaptam à empresa (ABNT, 1966). 

A implementação e a operação procuram: i) 
definir a estrutura do sistema; ii) definir e atribuir 
responsabilidades, bem como comunicá-las ao pessoal 
envolvido; iii) assegurar o fornecimento de recursos 
para a implementação e manutenção do Sistema de 
Gestão Ambiental ; iiii) determinar os níveis de 
experiência, competência e treinamento necessários 
para assegurar a capacitação do pessoal envolvido no 
proces s o ;  i i i i i)  el aborar um manual contendo 
informações sobre o processo, organogramas, normas 
internas e procedimentos operacionais e planos locais 
de emergência (ABNT, 1 966). 

A verificação e a ação corretiva procuram 
monitorar e medir periodicamente as principais 
características de suas operações a atividades que 
possam ter um impacto significativo sobre o meio 
ambiente (ABNT, 1 966). 

Análise crítica pela administração tem como 
finalidade: i) analisar e avaliar o Sistema de Gestão . 
de Ambiental em intervalos pré-determinados afim 
de assegurar sua conveniência, adequação e eficácia 
contínuas ; ii) abordar a eventual necessidade de 
alterações na política ambiental. Essa análise deve 
ser documentada para que as ações necessárias sejam 
empreendidas (ABNT, 1 966). 

A melhoria contínua é conseqüência, não só 
dos investimentos diretos em projetos ambientais, 
mas também da própria modernização e otimização 
dos processo  produt ivo .  Em contrapartida o s  
benefícios obtidos são tanto ambientalmente quanto 
economicamente satisfatórios (ABNT, 1 996). 

Um sistema deste tipo permite à empresa 
estabelecer e avaliar a eficácia dos procedimentos 
destinados a definir sua política e seus objetivos 
ambientais .  

5. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL EM 
LATICÍNIOS 

A implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental, além de promover a redução dos custos 
internos do laticínio, aumenta a competitividade e 
facilita o acesso aos mercados consumidores , de 
acordo com os princípios e objetivos do desenvol
vimento sustentável. 

As vantagens são muitas, tanto para os lati
cínios quanto para os clientes, entre as quais:  

a) para a empresa: criação de uma imagem 
verde; redução de acidentes ambientais e 
custos com remediações ; acesso a novos 
mercados ; cons ervação de energia  e 
recursos naturais ; racionalização de ativi
dades ; menor risco de sanções do Poder 
Público ; redu ção de perd as e desper
dícios ;  maior economia. 

b) para os clientes: confiança na sustentabilidade 
do produto; cuidados com a disposição final 
do produto; produtos e processos mais limpos; 
conservação dos recursos naturais ;  redução 
da poluição global . 

Segundo o Dr. Jorge Macêdo, para a implan
tação de um Sistema de Gestão Ambiental em um 
laticínio, este deve adotar algumas normas de suma 
importân cia ,  p ara que o mesmo alcançe seu  
objetivo final  com s u cesso ( I N DÚS TRIA DE 
LATICÍNIOS, 1 998), se destacando: i) uso  racional/ 
equilibrado de água nas linhas de produção ; ii) uso 
racional/equilibrado de detergentes e sanificantes 
nos procedimentos de higienização ; iii) Escolha 
do processo adequado de tratamento de efluentes; 
iv) Aproveitamento tecnológico dos resíduos de 
laticínios . 

5.1 Uso racional e equilibrado da água nas 
linhas de produção 

A água é um elemento indispensável à vida 
na terra. É usada nas mais diversas ativi dades 
humanas, sendo ainda, um elemento por excelência. 
Atende aos processos fisiológicos do organismo 
humano, às necessidades do asseio corporal e do 
meio, e supre a agropecuária e aos mais diversos tipos 
de indústrias (MACÊDO, 1 994). 

Se os atuais meios de exploração dos recursos 
hídricos não forem revistos, dois terços da população 
mundial vão passar sede até 2005, segundo um 
relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Tão ruim como a falta de água, pode ser o seu uso 
inadequado, a poluição da água está associada a 
cerca de 33% das mortes em todo o Planeta (GLOBO 
CIÊNCIA, 1 998). 

Neste sentido o governo federal, sancionou a Lei 
n° 9433 - 08 de janeiro de 1 997, que institui a política 
nacional de recursos hídricos e cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esta lei em 
seu artigo 1 ° ressalta que a água é um recurso natural 
limitado, dotado de valor econômico, ou seja, a água é 
considerada uma mercadoria e passa a ter preço, Dr. 
Jorge Macêdo (lNDUSTRIA DE LATICÍNIOS, 1998). 

O estado de São Paulo já tem um projeto de lei 
em tramitação (Projeto de Lei n020/98), que determina 
essa cobrança para indústrias e usuários urbanos, 1999 
será o último ano em que as indústrias deste estado 
não pagarão pela água captada de rios e poços ou pelo 
lançamento de seus efluentes em corpos d'água e redes 
coletoras. Está marcada para 1 ° de janeiro de 2000 a 
entrada em vigor desta lei . Fator determinante para 
modificar a conduta das empresas em relação à água, 
que passam a rever o seu custo, optando por tecnologias 

econômicas e de reciclo (FURTADO, 1 996). 
A qualidade da água na industria de alimentos 

deve ser de qualidade garantida do mesmo modo que 
uma matéria-prima ou ingrediente (PORETTI, 1 990), 
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já que o custo de doenças trazidas por alimentos 
contaminados, com cuidados médicos e perda de 
produtividade varia entre 5,6 e 9,4 bilhões de dólares 
por ano, segundo um estudo feito pelo Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Esta 
estimativa é menor do que o custo real p ara a 
sociedade, pois omite os custos de dor e sofrimento 
(BUZB Y e ROBERTS, 1 996). 

Assim, o laticínio que conseguir implantar 
um p rograma de u s o  raci o n al da á g u a, 
c o n s c i e n t i zando o s  fun c i o n ár ios  de que  o 
desperdício gera prej uízo, fazendo uma constante 
manutenção em válvulas e tubulações, terá uma 
redução considerável no consumo final de água, o 
que c ertamente i rá  reflet ir  no o rçamento d a  
empresa, p o i s  à medida q u e  se consome menos 
água, p aga-se  meno s ,  red u z - s e  o vo l ume de 
efluentes l ançados nos  rios ,  conseqüentemente 
paga-se menos impostos, e ainda reduzem-se os 
gastos com a construção e manutenção da estação 
de tratamento de efluentes (ETE). 

Planej ar o reaproveitamento da águas nos 
procedimentos de higienização também é de grande 
importância para o sucesso desta etapa. 

5.2 Uso racional/equilibrado de deter
gentes e sanificantes na higienização 

A higienização nas indústrias de alimento tem 
por finalidade a obtenção de produtos com qualidades 
nutricionais e sensoriais ,  não oferecendo riscos à 
saúde do consumidor. Um processo de higienização 
ineficiente nas indústrias de alimento pode levar ao 
aparecimento de surtos e casos de toxiinfecção e 
infecção alimentar. (ANDRADE e MACÊDO, 1 996) 

Vale ressaltar a importância da desinfecção 
das mãos dos  manipulad ores de alimentos nas 
indústrias, já  que estas são veículos de contaminação 
dos  produtos  d u rante o seu  proces s amento 
(CARDOSO et aI. ,  1 996). 

As operações de higienização se dividem em 
duas etapas bem definidas: limpeza e sanificação. A 
limpeza tem como objetivo remoção de resíduos 
orgânicos  e minerais aderidos às superfícies ,  
reduzindo assim a carga microbiana destas e inclui 
a pré-lavagem, a lavagem com detergentes e o 
enxágue (ANDRADE e MACÊDO, 1 996). 

A pré-lavagem, é quando a ação mecânica da 
água é responsável pela remoção de resíduos não 
so lúveis  e d iminui ção d a  c arga microbiana 
(ANDRADE E MACÊDO, 1 996). 

A l avagem com detergentes,  consiste na  
apl icação de so luções  alcal inas (que  é sempre 
efetuada) p ara remover os resíduos protéicos e 
gordurosos das superfícies e reduzir o número de 
microorganismos, a aplicação de soluções ácidas é 
efetuada quando existe a possibilidade de formação 
de incrustações minerais. 

O enxágüe, onde os res íduos suspensos e 
traços dos componentes de l impeza devem ser 
removidos, quando possível deve ser feito a uma 
temperatura mais elevada, facilitando a evaporação 
de água das superfícies, l imitando o crescimento 
microbiano. 

A sanificação é a aplicação de agentes sani
ficantes, visa eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis e 
seguros os microorganismos p atogênicos e os 
alteradores de alimentos nas superfícies de equipa
mentos e utensílios (ANDRADE e MACÊDO, 1 966). 

Os produtos u t i l i zados  no proces s o  de 
higienização devem ser separados em produtos de 
limpeza e produtos de sanificação e estudados com 
base em sua composição fisico-química, método de 
ação e condições de aplicação (VERÁS , 1 997). 

OS produtos em pó devem ser manuseados em 
local  apropri ado, obedecendo os precei tos de 
segurança, pois a formação de nuvens e consequente 
inalação destas partículas e a deposição de parte 
destas sobre a epiderme e sua absorção pela pele 
elevam o risco de ocorrência de doenças profissionais 
(VERÁS, 1 997). 

Quanto aos produtos líquidos o maior risco é 
o de vazamento acidental e ainda na formação de 
vapores que migram para a atmosfera quando a 
embalagem é aberta. 

Os produtos de limpeza normalmente utilizados 
são formados pela mistura de vários compostos químicos 
com funções específicas. A interação destes compostos 
com as sujidades a serem removidas, formam a maior 
parte dos resíduos presentes nos efluentes gerados nas 
operações de higienização. Quanto maior a eficiência 
do produto na remoção da sujidade, maiores serão as 
dificuldades de remoção destes resíduos, pois estes 
estarão ligados à água por meio de forças físico-químicas 
complexas, exigindo processos cada vez mais sofis
ticados para sua separação, reaproveitamento ou 
descarte (VERÁS , 1 997). 

Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido 
desenvolvidas no campo da química de detergentes 
e um grande progresso tem-se observado no que se 
refere às formulações. Para se obter um bom efeito 
de higienização geralmente há necessidade de se usar 
uma mistura de substâncias químicas. Quanto mais 
efi ciente se desej a  tornar a higienização, mais 
complicada é a composição do produto a ser usado, 
nas diversas aplicações específicas. 

Para que a remoção de resíduos das superfícies 
seja bastante eficaz, é necessário que as soluções de 
higienização apresentem funções específicas, o que 
exige o emprego de várias substâncias químicas, já que, 
não existe nenhuma que apresente todas as funções 
necessárias para a obtenção de uma boa higienização. 

Dentre as substâncias usadas para limpeza de 
equipamentos e utensílios, encontram-se os alcalinos, 
os fosfatos, os ácidos, os complexantes e os tensoativos, 
cujas funções são apresentadas no Quadro 2.  
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Quadro 2 - Funções dos agentes de higienização. 

Alcalinos: Deslocamento de resíduos por saponificação; 
Solubilização de proteínas 

Fosfatos :  Deslocamento de  resíduos por  emulsificação; 
Abrandamento da água; 
Suspensão de resíduos . 

Ácidos: Controle de depósitos minerais; 
Abrandamento da água. 

Complexantes: Controle de depósitos minerais ;  
Suspensão de  resíduos; 
Abrandamento da água. 

Tensoativos: Emulsificação, molhagem, penetração, suspensão; 
Diminuir a tensão surpeficial da água. 

Fonte: MARRIOT, 1 989, citado por ANDRADE e MACÊDO, 1 996. 

Um aspecto importante na  escolha de um 
detergente nas indústrias de alimentos, no caso laticínios, 
é a biodegradação, que se tornou um fator significativo 
e deve ser considerado na escolha do produto. 

Uma s ubstância química, no caso o deter
gente, é considerada como biodegradável quando 
esta tem a capacidade de ser decomposta por um 
processo b iológico natural, ou s ej a, quando a 
substância química é destruída pela ação biológica 
de organismo vivos (ESPUMA, 1 995). 

O interesse pela biodegradação vem cres
cendo a cada dia pois além do interesse dos fabri
cantes de detergentes em exibir o selo verde no 
rótulo de seus produtos, as indústrias estão procu
rando cada vez mais produtos menos agressivos à 
natureza, diminuindo o seu impacto ambiental, uma 
vez que após o uso, os detergentes geralmente são 
despejados no ralo, onde seus ingredientes s e  
combinam c o m  outro detritos, aumentando ainda 
mais o seu grau de poluição. 

Quando estes compostos químicos entram na 
rede municipal de tratamento de águas ou são 
lançados diretamente das indústrias nos rios, estão 
livres para agredir o meio ambiente. 

Para que um composto químico desta natu
reza seja considerado de uso aceitável é necessário 
que a sua concentração onde é descartado (rio ou 
estação de tratamento) seja menor que a concen
tração que se constituiria em ameaça para animais 
ou plantas submetidos à sua exposição (ESPUMA, 
1 995). 

Com relação aos desinfetantes em nosso país 
é pre o c u pante,  p o i s  encontra-se  no  mercado 
consumidor, grande variedade de produtos que são 
comercializados com o nome de desinfetante, embora 
ao princípios ativos são restritos, principalmente à 
compostos clorados, compostos iodados e compostos 
quaternário de amônio. 

Estes agentes químicos se caracterizam por 
apresentarem níveis de eficiência variáveis em 
virtude das diferentes formulações, valores de pH, 
tipos de embalagem, condições de armazenamento e 
resíduos contaminantes. Caracterizam-se também 
por serem eficientes contra formas vegetativas de 
bactérias, mesmo em baixas concentrações. Entre
tanto, o mesmo não ocorre para esporos bacterianos, 
enquanto as células vegetativas são muito rapida
mente eliminadas na maioria das vezes pelos desin
fetantes, os esporos são muito mai s resistentes 
(ANDRADE e MACÊDO, 1 996). 

OS compostos clorados, atuam como oxi
dantes, principalmente de radical SH em enzimas 
envolvidas na oxidação da glicose, são bastante 
efeti vos contra esporos bacterianos e bacterió
fagos, relativamente baratos, tendo como tempe
ratura ideal de aplicação 20° a 25°C, porém são 
corrosivos, diminui a atividade com o armaze
namento, são afetados pela matéria orgânica. São 
os desinfetantes mais util izados em l aticínios 
(HOFFAMANN et aI ., 1 995). 

Os compostos iodados atuam através do iodo 
livre que se combina com as proteínas das células 
microbianas, possuem grande eficiência germicida, 
são menos corrosivos e irritantes que os compostos 
clorados e sua atividade é afetada em menor escala 
pela presença de matéria orgânica, entretanto podem 
causar sabores estranhos em produtos de laticínios e 
são menos eficientes que o cloro contra esporos 
bacterianos e bacteriófagos, devendo ser aplicado à 
temperatura ambiente não ultrapassando ao 40°C 
(HOFFAMANN et aI., 1 995). 

Os compostos quaternário de amônio atuam 
geralmente pela inativação de enzimas de micror
ganismos, são inodoros, incolores, não corrosivos, 
não irritantes e bastante ativos contra os micror
ganismos termodúricos, mas inibem culturas lácteas 
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causando sabores estranhos em produtos lácteos e 
são ineficientes contra bacteriófagos, devendo ser 
usados à temperatura ambiente (HOFFAMANN et 
aI., 1 995). 

É importante ficar atento p ara o uso de 
compostos a base de cloro como desinfetantes nos 
laticínios, pois mesmo sendo efetivos contra grande 
número de espécies, bastante efetivos contra esporos 
mi crobi a n o s ,  não a fetados pela  água dura e 
rel ativamente b arato s ,  s ão corrosivos,  podem 
provocar irritações na pele dos  manipuladores; são 
afetados pela matéria orgânica e podem causar 
alterações de aroma em frutas não devendo ser usados 
em água para preparo de xarope (HOFFMANN et 
aI ., 1 995). 

A cloração da água no abastecimento público 
e nas indústrias de alimento levam a formação de 
s ubproduto s  c o mo os trihalo metano s  (THM), 
c lorofe n o i s ,  e t c . ,  s e n d o  que, a lguns  es tudos  
cons tataram uma p o s sível relação entre estes  
agentes químicos, e a ocorrência de câncer na 
vesícula e no reto; logo é necessário um cuidadoso 
estudo dos compostos organoclorados, pois sua 
inges tão atravé s  d a  água é d i ária,  l evando  
certamente a um alto índice de  casos de carcinomas 
( MACÊDO, 1 997). 

À medida que se aumenta a temperatura das 
s ol u ç ões  obtém-se uma maior efic iência  d a  
higienização. porém a temperatura máxima utilizada 
neste processo é limitada por outros fatores como o 
método de higienização e o resíduo a ser removido 
(Quadro 3). 

A temperatura da água ut i l i zada nas  
operações d e  higieni zação também i n fluência 
significativamente no impacto ambiental gerado. A 
água em temperatura elevada pode aumentar a 
umidade do ar, aumentando o volume de líquido 
absorvido pelos pulmões elevar a concentração de 

ácidos graxos livres no efluente, devido à "quebra" 
de algumas gorduras, coagular algumas proteínas, 
dificultando sua remoção e/ou depuração bioló
gica, aumentar a condensação de vapor, principal
mente em tetos e paredes, faci litando o desenvol
vimento de microorganismos durante a produção 
(VERÁS, 1 9 97). 

É importante ressaltar que as operações de 
higienização são responsáveis por grande parte dos 
problemas de tratamento de resíduos sólidos e/ou 
líquidos nas indústrias de alimento, e que os setores 
e equipamentos que estão sendo higienizados têm 
seu ambiente alterado pelos métodos e produtos 
utilizados nas operações, interagindo de forma direta 
com as pessoas que as executam. 

Assim como na etapa anterior, conscientizar 
os funcionários do laticínio, de que uma higienização 
efi ciente não s ignifica consumo exagerado de 
produtos químicos, os administradores de que preço 
não é qualidade na hora da liberação de verbas para 
compra de produtos, é fundamental para o sucesso 
desta etapa, pois assim se consegue uma redução da 
carga destes poluentes nos efluentes. 

5.3 Escolha do processo adequado de 
tratamento de efluentes 

A década de 90 vem sendo designada como a 
"década ambiental" ou a "década verde". Muitos 
esforços dos mais variados segmentos, têm sido 
direcionado no sentido de se encontrar um ponto de 
equilíbrio entre a atividade produtiva e a manutenção 
de um meio ambiente saudável, o chamado "desen
volvimento sustentável". 

Esforço s  estão sendo direcionados p ara 
reverter o impacto ambiental causado pelo lança
mento de efluentes aos corpos receptores das 
indústrias de alimentícias, inclu sive laticínios 

Quadro 3 - Características dos resíduos em equipamentos e utensílios. 

Resíduo Solubilidade Alteração pelo calor 

Carboidratos Solúveis em água Fácil Caramelização 

Gordura Insolúveis em água Difícil Polimerização 
Solúveis em alcalinos 
Solúveis por tensoativos 

Proteinas Insolúveis em água Difícil Desnaturação 

Solúveis em alcalinos Difícil 

Sais minerais Solúveis em água Difícil Difícil remoção 

Monovalentes Solúveis em ácidos 

Sais minerais Insolúveis em água Difícil Difícil remoção 

Poli valentes Solúveis em ácidos 

Fonte: MARRIOT, 1 989, citado por ANDRADE e MACÊDO, 1 996. 
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mediante a construçã
'
o de Estações de Tratamento 

de Efluentes (ETE's). 
A redução do volume e da carga poluidora dos 

despej os é ponto fundamental para um resultado 
positivo desta etapa no Sistema de Gestão Ambiental, 
neste  sent ido  algumas providências que n ão 
requerem investimentos de imediato e já significam 
economia devem ser observadas : segregação dos 
despej os conforme suas características em dutos 
separad o s ,  desen volvimento de  programas de 
manutenção de equipamentos e linhas de processo e 
a conscientização do pessoal. 

O método de tratamento a ser empregado por 
qualquer indústria dependerá de diversos fatores, 
entre eles o volume e a carga de despejo, o tamanho 
da unidade industrial, sua localização e os tipos de 
produtos produzidos, existência ou não de estação 
de tratamento dos esgotos domésticos da munici
palidade, da legislação local e estadual e das razões 
econômicas limitantes. 

5 . 4  A p roveitamento tecnológico dos 
resíduos da indústria de laticínios 

A utilização tecnológica dos res íduos das 
indústrias de alimentos pode revelar-se uma atividade 
com bons resultados econômicos, pois além da venda 
dos  s ubprodutos obtidos haverá uma melhoria  
considerável na preservação do meio ambiente. Além 
disso, diminuirão também consideravelmente os 
custos com o processo de tratamento dos efluentes. 

Em laticínio, o descarte do soro constitui um 
dos maiores problemas de rejeito industrial por ter 
um alta capacidade poluente. Por outro lado, tem um 
caráter especial, por se tratar de um subproduto de 
valor nutricional excepcionalmente alto. Cada 1 000 
litros de soro contém, em média, 50 kg de lactose, 8 
kg de sais minerais ,  8 kg de proteínas (albuminas e 
globulinas de excelente valor nutricional) 4 kg de 
gordura, além de outros componentes em baixa 
concentração (MOSQUIM, 1 996). 

6. CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES DE 
UM LATICÍNIO 

A indústria de laticínios contribui de forma 
significativa com a poluição de águas receptoras, 
sendo portanto, necessário e obrigatório o tratamento 
prévio de seus despejos líquidos antes de lançamento 
destes nos rios .  

A composição dos  efluentes dessas indústrias 
consiste, principalmente, de quantidades variáveis 
de leite d i l uído,  materi ais  só l idos  fl utuantes 
(principalmente substâncias graxas) de uma varie
dade de fontes, detergentes, desinfetantes, lubri
ficantes e esgoto doméstico. A quantidade e a carga 
poluente das águas res iduárias das indústrias de 
laticínios variam bastante, dependendo sobre tudo 

da água utilizada, do tipo de processo e do controle 
exercido sobre as várias descargas de resíduos. 

No processamento do leite as operações 
geradoras de despojos significativamente poluentes 
são: lavagem e desinfecção de equipamentos, quebra 
de embalagens contendo leite, perdas nas enchedeiras 
e lubrificação dos transportadores .  Nessa fase do 
processo, os despejos são constituídos principal
mente por leite, materiais sólidos de leite, deter
gentes, desinfetantes e lubrificantes.  (BRAILE e 
CAVALCANTI, 1 979) 

As águas de laticínios, são classificadas como 
águas residuárias de alto teor de pol uição, e se 
caracteri zam por seu elevado teor de D B O  -
Demanda Bioquímica de Oxigênio, fator que pode 
levar rapidamente à degradação a qualidade do curso 
d'água onde são lançadas. Conforme Carlos G. da 
Nave Mendes, professor da UNICAMP, os microor
ganismos ao se utilizarem do material orgânico 
solúvel (presente em grande quantidade nos despejos 
de laticínios), retiram o oxigênio da água, como os 
microorganismos se proliferam rapidamente, a 
quantidade de oxigênio existente no curso d' água, 
se reduz acentuadamente, e a poluição se instala 
fatalmente, acabando com a vida do rio (INDÚS
TRIA DE LATICÍNIOS, 1 996). 

Na fabricação de queijo o soro é a maior 
preocupação pela sua significativa taxa de matéria 
orgânica e pelo grande volume. Só em Minas Gerais 
segu ndo um estudo do Centro de Estudos  
Tecnológicos - CETEC, cerca de 590.000 litros de 
soro/dia são lançados nos rios . Além do soro, as 
águas residuárias da área das queijarias, contêm 
coágulos, leite, detergentes, desinfetantes, e seu pH 
é mais baixo do que o processamento do leite e do 
creme, em virtude da formação de ácido láctico pela 
ação de mi crorgan ismos  ( I N DÚ S TRIA DE 
LATICÍNIOS, 1 998). 

Como os microorganismos se proliferam 
rapidamente, a quantidade de oxigênio existente no 
curso d' água, se reduz acentuadamente, e a poluição 
se instala fatalmente, acabando com a vida no recurso 
hídrico (INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS, 1 996). 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
é a forma mais utilizada para se medir a quantidade 
de matéria orgânica presente em águas residuárias. 
Esta determinação, padronizada pelos "Standart 
Methods for the Examin ati on  of Water and 
Wastewater" , mede a quantidade de oxigên io  
necessária para estabilizar biológicamente a matéria 
orgân ica presente n uma amos tra, após um 
determinado dado tempo (tomado para efeito de 
comparação em 5 dias) e a uma dada temperatura 
(20°C para efeito de comparação) (PESS ÔA e 
JORDÃO, 1 982). 

A quantidade de matéria orgânica presente, 
indicada pela determinação da DBO, que é elevada 
nos afluentes de laticínios, é importante para se 
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conhecer o grau de poluição de uma água residuária, 
para dimensionar e medir a eficiência das estações 
de tratamentos de efluentes/esgotos. Quanto maior 
a D B O  do curso d ' água, maior o seu grau de  
poluição. Ao mesmo tempo à medida que ocorre a 
estabilização da matéria orgânica há uma diminuição 
da DBO (PESSÔA e JORDÃO, 1 982). 

Além do volume e da DBO, as outras caracte
rísticas das águas residuárias das indústria de 
laticínios (sólidos em suspensão, sólidos totais ,  
sólidos orgânicos voláteis, p H ,  temperatura, consti
tuintes inorgânicos,  detergentes , desinfetantes e 
produtos químicos usados como lubrificantes) têm 
importância significativa no tratamento dos despejos 
(BRAILE e CAVALCANTI, 1 979). 

6.1 Tratamento dos efluentes dos laticínios 

Praticamente são dois os processos de trata
mento de efluentes em um laticínio:  i) o físico
químico que consiste em duas etapas ; a primeira que 
é a separação dos materiais sedimentáveis como areia 
e flotáveis (gorduras) e a segunda que é o processo 
químico de coagulação, floculação e separação do 
líquido e sólidos. Este tipo de processo não é muito 
recomendado para laticínios, pois além de não ser 
eficiente o lodo gerado na maioria das vezes não pode 
ser utilizado como adubo orgânico sem contar que 
normalmente não atende à legislação; ii) o processo 
biológico é caracterizado de acordo com a maneira 
como se dá o contato da matéria orgânica com a 
micro flora, e a presença ou ausência de oxigênio 
molecular podendo ser aeróbios ou anaeróbios. 

6.1.1 Processo biológico aeróbio 
Neste processo, são usados tanques ou lagoas 

a céu aberto, onde é mantida uma elevada concen
tração de microrganismos, que digerem a matéria 
orgânica e se faz a introdução forçada de oxigênio 
no meio ( INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS, 1 9 96). 

Os processos aeróbios são os universalmente 
usados para o tratamento de despejos em laticínios. 
Os sistemas mais utilizados nestes casos são os lodo 
ativado e o filtros biológicos. 

O processo de lodo ativado é um dos mais 
utilizados para o tratamento de águas residuárias 
de laticínios. Neste sistema, uma alta concentração 
de micro organ i s mo s  é manti d a  no tanque de  
aeração, através do retorno de lodo, o que  reduz o 
tamanho total  do reator b i o l ó g i c o .  A m as s a  
microbiana produzida é então separada d o  efluente 
tratado no sedimentador secundário (BRAILE e 
CAVALCANTI, 1 979). 

Os  fi ltros biológicos convencionais bem 
projetados, podem reduzir em 65% a DBO dos despejos 
de laticínios. Estes filtros são compostos por: tanque 
de equalização, filtro biológico propriamente dito e 
decantado r secundário. Já a filtração biológica com 

recirculação pode apresentar uma eficiência ainda mais 
elevada. Alguns cuidados, no entanto, s ão úteis : 
unidade de remoção de substâncias flotáveis antes do 
filtro, equalização prévia dos despejos com sistema de 
aeração para evitar a fermentação ácida (B RAILE e 
CAVALCANTI, 1 979). 

6.1.2 Processo biológico anaeróbio 
São usados recipientes sem oxigênio, onde 

outros tipos de microrganismos consomem a parte 
orgânica das águas residuárias por meio de fermen
tação, gerando gases e menor quantidade de lodo. 

Este sistema é mais complexo, pois é preciso 
um monitoramento constante para garantir seu bom 
funcionamento, o que indica seu uso só em grandes 
laticínios (INDUSTRIA DE LATICÍNIOS, 1 996). 

6.2 Bioaumentação 

É uma das tecnologias inovadoras no trata
mento de efluentes nas indústrias alimentícias e 
consiste na suplementação de microorganismos 
externos de ocorrência natural, tais como fungos 
leveduras e principalmente bactérias, junto à unidade 
biológica de tratamento. 

A depuração de efluentes e resíduos, por via 
biológica, se baseia na degradação da matéria 
orgânica através de enzimas produzidas pelos micror
ganismos. Os microrganismos em seu estado natural 
frequentemente s ão insu fic ientes p ara depurar 
efluentes e resíduos utilizando-se assim da bioau
mentação, para elevar a população bacteriana e 
melhorar a degradação dos contaminantes. 

Aditivos bioquímicos para a bioaumentação 
s ão produtos b io tecno lógicos  compostos  por  
blends de bactérias s ap ro fíti cas de ocorrência  
n atural , não p atogênicas ,  além de  enz imas e 
nutrientes necessários à ótima atividade degra
dativa desses microorganismos ,  no senti do de 
propiciar uma elevada tratabi l idade das águas 
residuárias e sua adequabilidade de lançamento e 
descarte ao meio ambiente e até mesmo ao reuso 
(ROSA, 1 995). 

Estes aditivos apresentam entre outras, as 
seguintes propriedades físico-químicas e biológicas; 
atração iônica dos contaminantes, permitindo o 
acesso  das bactérias aos e lementos n utritivos ;  
absorção dos  compostos na rede cristalina e poros 
presentes no suporte mineral; tamponamento do pH, 
criando um clima propício à atividade de reprodução; 
resistência a produtos tóxicos, graças à proteção do 
substrato mineral ; elevada produção de enzimas;  
rápida floculação, eliminando espumas indesejáveis; 
competição vantajosa em relação às b actérias 
patogênicas. 

Estas propriedades, combinadas, possibilitam 
uma degradação mais rápida da matéria orgânica e 
melhor depuração dos efluentes. 
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7 PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DO 
SORO 

7.1 O soro líquido 

Na alimentação humana o soro líquido pode ser 
empregado corno: ingrediente de bebidas lácteas não 
fermentadas; soro-fermento; substrato para a produção 
de etanol, ácido lático, metanol; para crescimento de 
bactérias lácteas e no doce de leite (MOSQUIM,1996). 

Estas s ão as formas mai s indi cadas de  
emprego do soro líquido para pequenos laticínios ou 
para os que não dispõem de outras tecnologias. 

Na alimentação de animais, o mais comum é 
o e mprego do soro na alimentação de l eitões,  
podendo ser suplementado com outros alimentos, 
corno restos de comida, farelo de milho, soja e outros. 

7.2 Secagem ou desidratação do soro 

A desidratação do soro embora exija grande 
consumo de energia, parece ser a melhor saída para 
a sua utilização em grande escala. 

A secagem contribui para a resolução de 
problemas básicos corno trans porte e armaze
namento, além de  conservar a maioria de suas 
qualidades nutricionais .  O s oro em p ó  pode ser 
empregado quase da mesma forma que o leite em 
pó d e s n atado  em produtos  de  p an i fi cação,  
confeitaria, produtos cárnicos, alimentos formu
lados, sorvetes, queijos fundidos e bebidas lácteas 
(MOSQUIM, 1 996). 

7.3 Ultrafiltração 

O tratamento do soro por ultrafiltração leva à 
obtenção de dois  produtos :  o concentrado de  
proteínas ou retentado, de  alto valor nutricional e de 
boas propriedades funcionais, já que é empregado 
com sucesso  n o  proce s s amento de diversos  
alimentos: carnes, salsichas, biscoitos, pães, bolos, 
bebidas lácteas, alimentos dietéticos, sorvetes, flãs, 
sucos, etc. ,  e o permeado, contendo sais minerais, 
nitrogênio não protêico, vitaminas e principalmente, 
lactose, que é empregado na alimentação animal, em 
fermentações industriais (produção de ácido lático 
e álcool), na produção de lactose e de xaropes de 
glicose ou, submetido à secagem e empregado em 
bebidas isotônicas (MOSQUIM, 1 996). 

É i mp ortante res s altar que o permeado 
resultante d a  ultrafi l tração contém aproxima
damente 90% da matéria orgânica presente no soro 
e,  conseqüentemente, seu tratamento corno resíduo 
é praticamente tão oneroso quanto o tratamento do 
soro original. 

Devido ao alto custo de implantação e instalação 
de tratamentos biológicos para o soro e considerando 
o seu alto valor nutricional de suas proteínas e suas 

capacidades funcionais (solubil idade, estabilidade, 
formação de espuma retenção de ar emulsificação, 
retenção de água e formação de gel), é aconselhavél o 
emprego de todas as alternativas viáveis para o 
aproveitamento do soro (MOSQUIM , 1 996), o que 
contribui de maneira considerável com a redução do 
volume de efluentes gerado por um laticínio. 

8. CONCLUSÃO 

Com a global ização dos conceitos  e da 
economia os consumidores e empresários estão cada 
vez mai s cons ciente da necess i dade de um 
desenvolvimento sustentável, já que dependem dele 
para a manutenção e melhoria da sua qualidade de 
vida. O que o leva a ter preferência por produtos 
identificados com o rótulo ecológico. Neste sentido 
as indústrias alimentícias, inclusive os laticínios 
devem iniciar o processo de implantação de Sistema 
de Gestão Ambiental, baseado nas normas da ISO 
1 4.000. Para isso é preciso que alta administração 
da empresa esteja totalmente comprometida com o 
processo além de con hecer pro fundamente os 
investimentos necessários e as normas a serem 
seguidas e as vantagens que serão obtidas com a 
implementação de um SGA. 

9. ABSTRACT 

The issue of envrolnmental protection and 
preservation of water resources is no longer a concern 
of activistis but is now a major topic in the agenda of 
consumers, entrepreneurs, and governors world wide. 
Major efforts are now been made in order to minimise 
the environmental impact caused by industrial 
residues. Indeed, this line of action is been undertaken 
by several industries that are already making the 
necessary adjustments in order to receive the ISO 
1 4. 000 certificate that regulates environmental 
control. Those companies that do not follow the ISO 
1 4.000 guidelines will be jeopardising their finalcial 
health since envirolnmental protection is nowadays a 
key aspect in an aggressive marketing campaign. 
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REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES 
O. L. Vargas 

(i) A revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
(REVILCT) publicada em Juiz de Fora, apresenta-se 
no tamanho de 230mm por l 60mm e, como um órgão 

do Centro de Pesquisa e Ensino do Instituto de Laticí
nios Cândido Tostes, da Empresa de Pesquisa Agrope

cuária de Minas Gerais, destina-se à publicação de 
trabalhos originais de pesquisa e à veiculação de infor

mações relevantes para o setor de leite e lácteos deri
vados. A critério de um Corpo Editorial, constituído 
por membros especialistas internos e externos à 

EPAMIG, a revista poderá veicular artigos de revisào 
bibliográfica exaustiva, pertinente a um tema específico, 

ou mesmo notícias de interesse geral, 
(ü) Aos autores poderá ser solicitada a provisão institu

cional de recursos financeiros para publicação de 

trabalhos originais e/ou impressão de separatas, de 
acordo com a disponibilidade financeira no período 
em questão. Neste caso, a Revista poderá orientar 
os professores e pesquisadores na busca institucional 

de apoio financeiro, como por exemplo, para paga
mento de fotolitos a cores. 

(iü) Os artigos devem ser redigidos em português, inglês 
ou espanhol. Os autores devem apresentar redações 
sempre incluindo títulos e resumo em português e inglês. 

A bibliografia e as normas complementares de citação 
devem estar de acordo com a última publicação revista 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

(NB - 66 revisada ou posterior). Dar-se-á preferência 
à forma sem destaque, onde o nome dos autores são 

escritos com apenas as primeiras letras maiúsculas, isto 
é, dentro da norma culta do português. 

(iv) Os manuscritos em cópias originais devem ser enviados 

datilografados em papel branco, tamanho A4, 21 Omm x 
297mm de 75 g m2, reservando-se as seguintes margens: 

1- margem esquerda de 4Omm, 2 - margem direita de 
25mm, 3 - margem superior de 25mm, 4 - margem 

inferior de 25mm. Os manuscritos devem ser datilo
grafados em espaço duplo em páginas de aproxima
damente 30 linhas (no máximo 34 linhas e 80 espaços 

ou caracteres por linha). O Corpo Editorial poderá fazer 
alterações de pequeno porte nos originais. As alterações 
de grande porte serão sugeridas aos autores juntamente 
com a devolução do texto a ser reajustado. As correções 
e os acréscimos encaminhados pelos autores, após 
protocolo de entrada dos originais poderão ser recusados 
a critério do Corpo Editorial. 

(v) Todos os pretendentes ao espaço da Revista, dentro 
do subtítulo "Ciência e Técnica ou Engenharia", de
verão apresentar um resumo em português no início do 
trabalho e um "Summary" em inglês antes da listagem 
da bibliografia. 

(vi) A bibliografia deve ser listada, em ordem alfabética, 
pelo último nome do primeiro autor. As referências 

bibliográficas devem ser citadas no texto em uma das 
seguintes formas opcionais: Silva (1 980); Silva 1 980; 
(Silva 1980); (loc. cit., Silva, 1980); ou (Silva, 1980: 35). 

As abreviaturas de nomes de periódicos devem seguir 
as normas da "World List of Scientific Periodicals". 

Textos que resultam de ensaios devem conter: título, 
credenciais dos autores, resumo, introdução, material 

e método, resultados e discussão, conclusão, agrade
cimentos, summary e bibliografia. 

(vii) As ilustrações devem ser feitas em nanquim preto e 
branco e em tintas de desenho (Rotrings ou 
equivalentes) de cores variadas para reproduções em 

cores. As ilustrações deverão ser planejadas em função 
das seguintes reduções opcionais: 1 )  1 ,5X; 2) 2,OX; 
3) 2,5X; 4) 3,OX ou 5) nX sempre calculadas com 
base na diagonal de um retângulo. Dar-se-á preferência 
aos tamanhos impressos de 1) l 20mm por 90mm; 2) 
60mm por 45mm; 3) 1 70mm por 1 27,5mm. As bases 
das ilustrações deverão ser consideradas como I )  
120mm; 2) 60mm; 3 )  1 70mm. Os gráficos e as tabelas 
devem ser reduzidos ao mínimo indispensável, apenas 

de acordo com as exigências de um tratamento 
estatístico formal. As ilustrações e as tabelas devem 
vir separadamente em relação ao texto e devem estar 

de acordo com as normas usuais de tratamento e 
processamento de dados. As fotografias não deverão 

ser recortadas, as formas fotográficas originais devem 
ser mantidas em tamanhos retangulares para espaços 

impressos preferenciais indicados acima (lado menor 
dividido pelo lado maior igual a aproximadamente 
0 ,7) .  O cálculo para previ são da redução das 

ilustrações deve ser feito de acordo com a orientação 
de Papavero & Martins ( 1 983: I 09). As ilustrações e 

as tabelas deverão ser montadas separadamente do 

texto, deverão conter indicações da sua localização 
definitiva em relação à paginação do trabalho, 

devendo constar uma chamada no  texto.  Na 
montagem deverá ser obedecido um rigoroso critério 

de economia de espaço através da divisão da página 
em lauda esquerda e lauda direita. Para possibilitar 
este aproveitamento de espaço, a magnitude da 
redução poderá ser ajustada. O Corpo Editorial 
outorga-se o direito de proceder às alterações na 

montagem dos clichês e das pranchas ou de solicitá

las ao autores. As legendas e os títulos das ilustrações 
deverão ser datilografados à parte do texto e das 
pranchas. As ilustrações envi adas pelo correio 
deverão ser protegidas em forma de pranchas de 

cartolina com uma proteção externa em cartão duro 
ou em madeira, de forma a deixá-las sempre planas, 

nunca dobradas. A CE não pode responsabilizar-se 
pelas perdas e danos com serviços de postagem. 

(viii) Em nenhum caso (subtítulo, nomes de autores, etc) 

deverão ser usadas palavras escritas só com maiús
culas. No corpo do texto serão grifados apenas nomes 
genéricos e específicos e palavras estrangeiras even
tualmente usadas nas referências bibliográficas; 
grifar apenas os nomes de livros e periódicos e seus 
respectivos volumes. 

(ix) Estas normas se aplicam à produção de testos por 
meio dos múltiplos instrumentos da informática e os 
artigos podem ser apresentados empregando-se 

qualquer recurso de gravação reprodutível e vi
sualizável. As credencicais dos autores e as notas 
de rodapés podem ser organizadas dentro dos cri

térios "Winword 6.0" (ou versão posterior). 
(x) Todos os artigos publicados poderão ser impressos em 

tiragem de 1 O separatas. As separatas acima desse 
número serão cobradas dos autores a preço de custo. 
Os autores não receberão provas para exame e correção, 
os originais serão considerados definitivos. 
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C u rs s 

Fevereiro Agosto 
25, 26, 27 Queijos Convencionais 1 9, 20, 2 1  Iogurte e Bebidas Lácteas 
25, 26, 27 Iogurte e Bebidas Lácteas 1 9, 20, 2 1  Introdução ao HACCP 

26, 27, 28 Queijos Convencionais 

MQr�o 
Setembro 4, 5, 6 Queijos II 

10 ,  1 1 ,  1 2  Métodos Básicos 9, 1 0, 1 1  Queijos Finos 
Microbiologia 1 5, 1 6, 1 7  Métodos Básicos 
1 1 ,  1 2, 1 3  Iogurte e Bebidas Lácteas Microbiologia 
1 1 ,  12,  1 3  Introdução a o  HACCP 1 6, 1 7 , 1 8  Iogurte e Bebidas Lácteas 
1 8 , 1 9, 20 Queijos Convencionais 17 ,  1 8  Gestão Ambiental 
25, 26 Doce de Leite 23, 24 Doce de Leite 

23, 24, 25 Racionalização Vapor e Água 
Abril Potável 

8 , 9, 1 0  Queijos Finos 23, 24, 25 Queijos Convencionais 

1 5, 1 6, 1 7  Iogurte e Bebidas Lácteas 
Outubro 22, 23, 24 Racionalização de Vapor e 

Água Potável 6, 7 , 8 , 9 Controle de Qualidade de 
22, 23, 24 Queijos Convencionais Queijos 

2 1 , 22, 23 Queijos Convencionais 
Maio 2 1 , 22, 23 GMP em Laticínios 

20, 2 1 , 22 Queijos Convencionais 28, 29, 30 Queijos II 

27, 28 , 29 Iogurte e Bebidas Lácteas 28, 29, 30 Introdução ao HACCP 

27, 28, 29 GMP em Laticínios 28, 29, 30 iogurte e Bebidas Lácteas 

Junho Novembro 
7 a 1 8  Reciclagem Global em 4, 5, 6 Queijos Finos 

Laticínios 1 8 , 1 9, 20 Iogurte e Bebidas Lácteas 

1 7, 1 8 , 1 9  Queijos Convencionais 1 8 , 19 , 20 GMP em Laticínios 

24, 25, 26 Introdução ao HACCP 25, 26, 27 Queijos Convencionais 

24, 25, 26 Iogurte e Bebidas Lácteas 26, 27 Iogurte Light, Diet, 
Probiótico 

Julho Dezembro 
1 , 2, 3  Queijos II 
1 , 2, 3  Tratamento de Efluentes 6 a 1 7  Reciclagem Global em 

1 5, 1 6, 1 7  Queijos Convencionais Laticínios 

19 a 23 XVI Congresso Nacional de 9, 1 0, 1 1  Sorvete e Sobremesas Geladas 

Laticínios 1 6, 17 ,  1 8  Iogurte e Bebidas Lácteas 

29, 30, 3 1  GMP em Laticínios 1 6, 1 7, 1 8  Queijos Convencionais 

29, 30, 3 1  Iogurte e Bebidas Lácteas 
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