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EJETOR DE VAPOR - SISTEMA DE 
PASTEURIZAÇÃO DE LEITE DESTINADO À' 

FABRICAÇÃO DE QUEIJOS - 1 . a PARTE(*) 

Steam Ejection - A Pasteurization System for Cheesemilk 
. Part 1 

Ronaldo Figueiredo Ventura (**) 
Olavo Rusig (* * �) • 

RESUMO - O presente trabalho descreve o sistema tradicional de pasteurização com 
ejetores de vapor, para leite destinado à fabricação de queijos. A literatura pertinente é 
exaustivamente revisada. 

INTRODUÇÃO 

O sistema de Ejetor de Vapor' é um 
equipamento empregado na pasteu'rização 
do leite destinado à industrialização de 
queijos. A literatura fornece poucas infor
mações técnicas sobre o sistema, 'não ha
vendo qualqúer caracterização científica 
do mesmo. Sua implantação no Brasil data 
da época das imigrações européias, prin
cIpalmente através dos colonizadores di
namarqueses. 

É considerado como o primeiro siste
ma de pasteurização de leite destinado à 
industrialização de queijos no Brasil. Ba
seia-se no princípiO de condensação do 
vapor diretamente no leite, permitinclo um 
aquecimento rápido em fluxo cóntínuo, 
atuando ainda como bomba propulsora da 
mistura (leite + vapor). O' equipamento é 
de custo relativamente baixo e de fácil 
funcionamento, O que permite a sua insta
lação em um grande númerà de pequenas 
.e médias indústrias queijeiras com baixo 
poder aquisitivo e localizadas em regiões 
sem infra-estrutura, para instalar um sis
tema de past�urização mais complexo. 

INDUSTRIALIZAÇÃO D E  QUEIJO N O  
BRASIL 

O queijo foi, sem dúvida, ·um dos pri
meiros derivados do leite produzido no. 
Brasil, tendo grande influência as tecnolo
gias estrangeiras, sejam a nível artesanal 

ou industrial (25)(26)(27). Os descobrido" 
res da América não encontraram vestígios 
de. criação de bovinos e nem do uso do 
leite como alimento (40). Os colonizadores 
portugueses .e espanhóis foram responsá
veis pela introduçãQ de técnicas,. qué:()ri
ginaram o queijo tipo Minas curado e os 
escravos africanos influiram na implanta
ção. do queijo de Coalho e Requeijão d() 
Sertão (3)(64). 

. 

A evolução na fabricação de qúeijos foi 
bem lenta durante a colonização, contudo, 
acelerou-se na metade do século XVIII 
durante a corrida do ouro nas regiões mi� 
neiras do Brasil Central, onde para lá se 
dirigiram as correntes exploratórias de ou
ro e gado (67). 

. . 

O ml3rco iniciaI da industrialização efe
tiva no Brasil,' em relação ao ano de "im
plantação, apresenta duas correntes/é' da
do como 1 885, (1 2)(64) e 1 888 (24)(76) .  
Contudo, há  concordância com o evento 
ou seja, implantação pelo Dr. Carlos Perei� 
ra de Sá Fortes, da fábrica de laticínios na 
Estação da Mantiqueira, hoje localizada no 
município de Barbacena, Estado de Minas 
Gerais. Com eqUipamentos e técnicos ho
landeses; Sá Fortes implantou produtos 
até então importados, .comó o queijo' 
Edám, originário da Holanda e, quando 
importado através. de Portugal. era aqui 
conhecido como o queijo do Reino. A 
adap.tação do método de produção desse 
queiJo no Brasil, originou o queijo tipo 
Reino (3)(24)(27)(33)(67).  . 

(*) Parte da Tese de Mestrado em Engenharia de Alimentos apresentada pelo autor à FEAA da 
. UNICAMP, SP. 
(**) Pesquisador e Professor dâ EPAMIG- OPTA/lLCT. 

. 
(***) Prol. daFEAA da UNICAMP, SP. 
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No inicio do século, grupos imigrantes 
italianos e dinamarqueses se fixaram no 
Sul de Minas Gerais, onde implantaram 
outros prodUtos de origem européia. A 
colônia dinamarquesa foi responsável pela 
adaptação do queijo Gouda, surgindo, daí, 
os queijos tipo Prato e variedades; influi
ram ainda na caracterização do queijo Mi
nas Pasteurizado (Queijo Minas Frescal), 
onde preconizam um processo de pasteu
rização original,. através da utilização do 
vapor direto. e do Ejetor de· Vapor, estes 
processos se disseminaram por toda a re
gião do Sul de Minas (62)(63). 

A indústria queijeira, no Brasil, desen
volveu-se apoiada exclusivamente na colo� 
nização estrangeira. Sua evorução técnica 
começou somente após a 2. a Grande Guer
ra Mundial. O caminho da modernização 
atíngiu, principalmente, as Regiões do 
Brasil-Centro Oeste e Centro Sul, ou seja, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, norte e nor� 
deste de São Paulo, noroe�te e nordeste 
de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e 
Estado do Rio (7)(33)(66)(67). A produção 
de queijos no Brasil em 1978, (35) em em� 
presas sob Inspeção Federal, atingiu 120 
mil toneladas anuais, das qUais o Estado 
de Minas Gerais participou em 66,5% da 
produção. Em 1951, o mesmo Estado era 
responsável por 93% da produção de quei� 
jos (6)(76). Em 1977; (35) 52% do leite 
produzido no Estado de Minas Gerais era" 
industrializado nos estabelecimentos sob 
Inspeção Federal, com relação aos outros 
48%, vários autores admitem (35) que par
te dos mesmos' é consumida sem' sofrer 
nenhum tipo de beneficiamento. . 

O quadro predom inante no setor de in
dustrialização de queijos no Estado é o 
grande número de pequenas e médias in� 
dústrias queijeiras. Em 1.951, existia apro
ximadamente cerca de 1.500 pequenas uni
dades implantadas, segundo normas da 
Inspeção da época (57). Atualmente a in
dústria de laticínios no Estado de Minas é 
composta de 555 estabelecimentos dos 
quais 34,2%, 26,3% e 21,3% atuam, res
pectivamente, com capacidades de, até 5 
mil;5 á 10 mil e 10 a 20 mil I/dia (34)(35). 
Tais indústrias no setor de queijos, atuam 
segul)do moldes ant.igos e considerados 
precários, condição esta mantida por di
versos fatores, um dos quais se deve ao 
fato dos órgãos de financiamento, melho
ramento ou implantação de laticínlos exi
girem escala mínima de 30 mil litros-dia, 
cifra essa considerada capaz de conferir 
economicidade na área de laticínios (6)(7) 
(65)(81 ). 

PASTEURIZAÇÃO DE LEITE DESTINADO 
Ã FABRICAÇAO D E  QUEIJOS 

A interpretação da pasteurização, em 
função do tempo e temperatura de aque
cimento, varia consideravelmente de pais 
para país, e particularmente a definição de 
pasteurização do leite para queijos não é 
totalmente aceita como é definida para 
leite de consumo (37)(44). O leite destina
do à industrialização de queijos tem sensi
vel influência da temperatura em seus as
pectos tecnológicos e isso tem sido polê
mico desde o advento da pasteurização (1) 
(1 5)(29)(49)(66). Essas influências torf)am 
a maturação dos queijos ligeiramente mais 
vagarosa e os produtos menos aromáti
cos (37). 

Segundo vários autores (57), cada tipo 
de queijo deveria ter caracterizado sua me
lhor técnica de pasteurização e aplicação 
de maneira tal que não altere as caracte
rísticas do produto final. Outi"o's (66) su
gerem ainda que a legis!ação indique os 
limites de temperatura em tempos míni
mos na pasteurização de leite ,para cada 
tipo de queijo. 

Atualmente, há um consenso geral so
bre a importância- e emprego da pasteuri� 
zação do leite na fabricação de queijos. As 
condições no Brasil, contudo demonstra
ram que a produção de queijos (66), na sua 
maioria, é feita a partir de leite não pas
teurizado. Dados. de 1959 indicaram que 
cercade 65% da produção de queijos eram 
originados de leite não pasteurizado, con
dição essa facultada pela legislação na 
época (46). Vários autores (1 )(15)(�6)(73), 
recomendam faixas detémperatura e tem
po no tratamento de leite para fabricação 
de queijos. É defendido (66), o que se cha
mou de "pseudo-pasteurização" ou "termi
zação", ou seja, tratamento térmico do 
leite entre 65-68°C por 5 minutos utilizan
do vapor direto, sendo aplicado em vários 
tipos de queijol? e indicado- como ideal 
para queijos tipo Prato e afins e todos os 
tipos de queijos macios, como os origina� 
dos de queijos europeus (Itálico, Roque
fort, Gouda, Port-Salut e outros). 

A literatura científica não apresenta 
razões de defesas desse .tratamento, con
tUdo afirma (66) as excelentes qualida-. 
des desses queijos, -as quais são consi
deradas no campo sensorial (28) e compro
vadas (38) por conceituados juízes de con
cursos lácteos, que classificam de alta 
qualidade produtos originados de tal tra
tamento. A eficiência· de redução micro
biana utilizando pasteurização do leite 
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vapor direto (57), desti�a.90 à  fabricacãd de queijos, nas condlço_es de pas
ieurizàção branda, ou seja, nao ultrap�s
sando 65°C de[l1�n�trou. que ��ra IMe 

ebido em condlçoes Industnals e tra�edo a 62°C durante 15 minutos e .em se
gtidà mantido por 5 minutos a 62 ± 5°C, 
h ' uma redução microbiana entre 95,7 a 
9�,9% na contagem total e 99,3 a 99.8% �a 
contagem de coliformes. O autor conclu2u 
ainda, que a pasteurização realizada ,na? 

fetou perceptivelmente, as caractenstl
�as d� leite. Outros autores (51 )(63)(70), 
indicam intervalos de temperatura de aque
cimento, tempo de tratamento e tempera
tura de resfriamento para pr,?cessos usan
do vapor direto, contudo, nao a�res�ntall) 
dados de eficiência de pasteunzaçao. E 
grande a diversificação dess.eli da��s. Pa
ra a fabricação de queijos Minas, e indica
do (63) 65-67°C rapidamente, ou �or 10-15 
minutos "quando duvidar da qualidade do 
leite", (60)_ 65-70°C por 2-5 minuto�, ��9) 
68-70°C por 3-5 minutos,�68) 63-65 .. C ra
pidamente". Para fabricaçao de queiJo Pra
to vários autores (51 )(70) recomendam a 
faixa de 60-70°C. 

Muitos autores (37)(76)(80), são coinci
dentes na definição d.e que o leite para 
queijos não deve ser tratado, acima de 
75°C. Com relação . ao resfriamento de 
leite, após o tratamento é reéomendado 
(60)(62)(63) resfriamento entre 30-33°C. 
Outros autores (80) indicam o resfriamento 
rápido à temperatura de 14-32°C. A .legis
lação em vigor (47) não diferencia, contu
do, a pasteurização de leitE! de cons�mo 
com o destinado à fabricaçao de queiJos, 

. seja em relação à temperatura de aqueci-
mento, tempo de residência ou temperatu
ra de resfriamento. 

. . 

As normas adotadas no Brasil seguem 
o Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animai 
do Ministério da Agricultura, aprovado pe
lo Decreto n. ° 30.691 em 29103/52 e alte
rado pelo Decreto n. ° 1.255 de 25/6/?2,. no 
qual são detalhados os diversos IImlt.es 
admissíveis para o leite de con.sumo e in
dustrialização (47). Em seu A!llg.o 51�, .do 
Decreto acima, a pasteurizaçao e definida 
como: "Emprego conveniente de calor, 
com o fim de destruir totalmente a flora 
microbiana patogênica, sem alteraçã<;> �e�
sivel da constituição física e do eqUlllbno 
químico do leite, sem prejuízo dos seus 
elementos bioquímicos, assim como de 

suas propriedades organolépticas nor
mais". 

O Artigo acima estipula os seguintes 
processos de pasteurização permitidos: 

- pasteurização lenta: Consiste no 
aquecimento do leite a 62-65°C por 30 
mÍl;utos, mantendo-se o leite em grande 
volume de agitação mecânica lenta, em 
aparelhagem própria. 

-
- paste,urização de curta dur�ção: 

HTST (High Temperature -' Short Time). 
Consiste no aquecimento do leite em ca
mada laminar a 72-75°C por 15 a 20 se
gundos; em aparelhagem própria, aqu�la 
convenientemente instalada e em perfeito 
funcionamento, provida de dispositivo de 
controle automático, como termo regula
dor, registradores de temperatura e outr�s 
que venham a ser considerados necessa
rios para o controle técnico-sanitário da 
operação. 

No atual documento foi suprimido o 
oitavo parágrafo o qual dizia textualmente 
"tolerar-se-a o aquecimento entre 68-7?OC 
por 2 a 5 minutos a .vapor d!reto, ?evld�
mente filtrado. no leite destinado a fabn
cação de queijos" (8)(69). 

Com relação aos meios de verificação 
de eficiência de pasteurização, o regul�
mento em seu Artigo 540 do Decreto CI
tado, �dota os testes de fosfatase, peroxi
dase, contagem microbiana e presença de 
coliformes. Segundo o regulame�to,. os 
seguintes resultados devem ser atl,ngl'!.os 
para obter-se uma eficiente pasteunzaçao: 

a prova de fosfatase deve ser nega
tiva (-) e a de peroxidase positiva 
(+ ); 

para o leite destinado � i�dustrial�
zação o número de COI0!118S de mi
crorganismos por mil nao deve �I
trapassàr a 150.000.' (cent'? e _Cin
qüenta mil) após a pasteunzaçao; 

imediatamente após a pasteuriza
ção, o leite deve apresentar-se isen
to de coliformes em 1 ml da amos
tra (47). 
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SISTEMAS E EQU I PAMENTOS USADOS 
PARA A PASTEURIZAÇÃO 

Dentre os métodos de aquecimento, 
existem dois grupos principais, baseado 
na existência ou não de uma parede con
dutora de calor entre os meios interferen
tes. No primeiro, são denominados siste
mas indiretos e no segundo sistemas di
retos, ambos são ainda caracterizados se
gundo o fluxo, ou seja, contínuo ou des
contínuo (4)(14)(32)(56). Praticamente a 
totalidade dos aquecedores em laticínios 
utiliza o sistema indireto. Tal princípio é 
empregado principalmente nos pasteuriza
dores de placas e tubulares em fluxo con
tínuo e tanques de pasteurização lenta em 
fluxo descontínuo. Tais equipanientos são 
empregados para leite de consumo e para 
leite a ser transformado (30)(45)(55)(70) 
(75). 

O sistema direto emprega 0 contato 
direto dos fluídos em troca de calor. O uso 
de vapor direto no leite foi conhecido 
como procedimento de Heryng (22), o qual 
colocava o leite em forma de névoa, me
diante um pulverizador de vapor; que aque
cia o leite entre 75-80DC. Oberva-se, após 
o resfriamento da mistura, �um aumento de 
10 a 15%ho peso primitivo do leite, ob
tendo várias vantagens, entre elas a des
truição completa dos microrganismos pa
tógenos (22). O sistema direto contínuo 
tem grande aplicação nos.desodorizadores 
de crem·e, processo de esterilização e se
cagem do leite,· obtenção de proteínas do 
soro de queijo (21) e aquecimento (Ther
misation) de queijos (10). 

O vapor como meio de aquecimento 
direto é empregado principalmente no tra
tamento do creme para' fabricação de man
teiga, em aparelhos denominados Vacrea
tor e no processo de esterilização do leite 
(Leite Longa Vida) (71 )(79). Dentre os apa
relhos utilizados para a esterilização do 
leite o Uperizador é o mais difundido, 
realiza o tratamento em duas etapas, a 
primeira por aquecimento indireto, eleva a 
temperatura do leite a 80DC, a seguir atra
véS de injeção de vapor atinge 140DC, sen
do posteriormente retirada a água exce-

dente, originada da condensação cio vapor, 
usando processo a.vácuo (1 )(72)(80). 

Vários autores (11 )(48) têm demonstra
do as vantagens do sistema direto . �e 
aquecimento, sendo consi<;1erado o m�l.s 
econômico entre os processos de estenll
zação do leite. O uso do Vacreator na pas
teurização do leite para 'queijo Cheddar 
(83) indicou, que tratando o leite a 78DC 
por 5 segundos com resfriamento poste
rior a 35DC, apresentou uma alta eficiência 
de redução. bacteriana. Outros autores 
(79), indicam que a faixa usual de tempera
tura do sistema.é entre 90 e 96DC, .tendo 
obtido resultados de eficiência de destrui
ção de microrganismos na faixa de 82,2 a 
93,3%. 

O processo de InJeçao de vapor des
contínuo (42)(60), utiliza o aquecimento do 
leite em latões ou ta:nques; pelo uso de 
vapor conduzido por uma tubulação até o 
seu interior. O aquecimento. em latões 
(Figura 1) apresenta algumas dificuldades 
que são descritas a seguir. O processo usando a instalação A (Figura 1 A) apresen
ta o inconveniente de provocar grande tre
pidação e barulho, o que torna incômoda a 
operação. Como solução desses proble
mas, surgiu a transformação de trechos 
do tubo em contato com o leite, que 
passou a ter pequenos orifícíos e formato 
espiral ou "r' semelhantes às insta:lações 
B e C (Figura 1B e 1C)Condiçõesque 
permitem melhor distribuição de vaporre
.duzindo os' inconvenientes da instalação 
anterior. . 

O modelo utilizando o processo des
contínuo (60) consta, basicamente, do tu
bo condutor de vapor da caldeira à-sala de 
processamento. O circuito contém um fil
tro ou depurador de vapor. Quando do em
prego em latões de leite(81), a tllbulação 
apresenta uma articulação rosqueada que 
permite a colocação da extremidade .do 
tubo no interior do mesmo. Após o trata
mento térmico, retira-se o tubo condutor 
de vapor e transfere-se o leite a um tanque 
de aço inoxidável, que alimentará por gra
vidade o resfriador de cascata, onde o leite 
é resfriado à temperatura próxima de 32DC. 
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Figura 1 - Sistema de Injeção Direta de Vapor em Latões 

A. Sistema com tubulação simples 
B. S istema com tubulação perfurada ém espiral 
C.  Sistema com tubulação perfurada no formato "T" 

1.  Tubulação de vapor 
2. Filtro de vapor 
3. Válvula de vapor 
4. Latão com leite. 

EJETOR DE VAPOR 

O ejetor é um dispositivo mecânico 
com finalidade de produzir a sucção e 
bombeamento de fluido. Para tal são em
pregados fluidos propulsores um dos 
quais, a água no estado de vapor, é lar
gamente usada, caracterizando o Ejetor de 
Vapor. O seu emprego maior é como aces
sório em caldeiras e na produção de vácuo, 
havendo diversos modelos, sendo usados 
de acordo com a capacidade necessária e 
objetivos especificos (14). 

Diversos autorés (18)(48)(53)(72) des
crevem aparelhos semelhantes ao ejetor 
empregados na pasteurização de leite, 
sendo, contudo, denominados injetores de 
vapor, isto porque o efeito principal no 
sistema é injetar vapor na linha de leite, 
tem contudo, o efeito secundário de provo
car a sucção. 

Dentre os modelos de injetor, o désen
volvimento pela Cherry Burrel Corp.(72) 
(Figura 2A) é semelhante ao modelo de 
ejetor desenvolvido pela Croll-Reynolds 
Co., Inc.(14) (Figura 3A), utilizado na pro
dução de vácuo e ao Ejetor de vapor utili-

Fonte: (60) 

zado na pasteurização de leite(60) (Figura 
5). Os injetores citados são utilizados em 
processamento de leite acima de 85DC, 
temperaturas essas acima das temperatu
ras recomendadas para pasteurização tio 
leite destinado à fabricação de queijos(80). 

O ejetor da Croll�Reynolds Co.lnc.(14) 
(Figura 3) foi utilizado como ilustração de 
um típico Ejetor, onde são demonstradas 
variações físicas e termodinâmicas em 
função da característica do aparelho, a 
seguir descrita. O fluido propulsor (Ma), a 
alta pressão (Figura 3A) entra em "1", ex
pande-se em "2" através do bico conver
gente-divergente. O fluído succionado 
(Mb) entra em "3", mistura-se com o fluido 
propulsor (Ma) na Câmara de mistura "4". 
Após isso, a mistura Ma e Mb é recompri
mida através do difusor de Venturi até "5". 
As variações de pressão e velocidade es
tão demonstradas diretamente abaixo no 
diagrama 'do ejetor (Figura 3A). As varia
ções termodinâmicas são demonstradas 
pelo diagrama de Mollier (Figura 3B) para 
um ejetor, usando vapor de água a alta 
pressão, como fluído propulsor e vapor 
saturado como fluído succionado. 
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. O princípio de funcionamento do Ejetor 
de Vapor é baseado no princípio de Ventu
ri, o qual diz que um fluído percorrendo 
uma tubulação, quando obrigado a trans
por um estrangulamento, tem aumentada 
sua velocidade e, consequentemente,. há 
uma redução da pressão, (4) (14) (74) (77). 
O Ejetor de vapor para leite é semelhante 

ao Ejetor de vapor utilizado no aparelho de 
pasteurização de leite Astra-Montana, (16) 
(58) (59) com finalidade de aquecimento e 
circulação de água quente (Figura 4). O 
controle da temperatura da água consiste 
no fechamento ou abertura da válvula do 
Ejetor, componente "EU na Figura 4. 

Figura 4 - Ejetor de Vapor no Aparelho de Pasteurização Astra Montana. 

A. Ejetor 
B. Recipiente para água 
C. Entrada de vapor 
D. Entrada de água 
E. Válvula do Ejetor 

Fonte: (58) (59) 

O ejetor para pasteurização de leite de
talhado na Figura 5 (60) consta de duas 
peças principais. O elemento maior em 
formato de "r é denominado corpo do 
ejetor e o outro em formato cônico é 

denominado bico ou agulha. O conjunto 
ainda é composto de acessórios comple
mentares que permitem a conexão dos ter
minais do aparelho à linha de yapor,. tu
bulação de leite e tubulação de mistura 
(leite + vapor). 
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Figura 5 - Esquema do Ejetor Montado 

A. Saída de vapor 
B .  Câmara de vácuo 
C. Tubulação em contatocorn o leite 
D. Tubulação de passagem da mistura (leite-vapor) 

Fonte: (60) 
Vários modelos de intalações do Ejetor 

de Vapor são descritos na literatura (60) 
(63) e em uso na indústria (82). As insta
lações admitem algumas opções, como o 
uso· de latões ou tanques de recepção, 
posição do terniômetro em relação ao eje
to r, sistema de resfriamento, número de 
ejetores acóplados e outros aspectos. No 
sistema descrito na Figura 6 o leite é 
succionado através do tubo colocado livre 
dentro do mesmo. É bem característico o 
fato. do ejetor trabalhar acima do leite, 
assim como a instalação ser provida de um 
sistema de filtração do vapor e possuir 
uma válvula de controle de fluxo de leite 
antes do Ejetor. 

O processo traz como vantagem a eli
minação de odores estranhos ao leite(71), 

arrastados pelo vapor de água, além de 
também reduzir o gás carbônico no leite. A 
condensação do vapor dilui ligeiramente o 
leite aumentando seu volume de 1,0 a 
1 ;5%. Esses dois fatores, a diluição e a 
saída do gás carbônico, fazem com que o 
leite após o tratamento apresente acidez 
menor, chegando a perdas de 0,5 a 1,00 
Dornic (60). A diluição do leite é conside
rada como uma das grandes desvantagens 
do sistema (17)(76). Entretanto, na técnica 
de fabricação do queijo Limburger, divul
gada pelo Instituto de Laticinios "Cândido 
Tostes" há indicação do uso de 2,0% de 
água fervida e resfriada no leite (37). A 
diluição do leite na fabricação de queijos 
apresenta sensível influência na formação 
do coágulo, dada diminuição do conteúdo 
de ácido lático no . queijo, influenciando 
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Figura 6 - Conjunto de Pasteurização de Leite por EJetor de Vapor para Fabricação de 
Queijos. 

A. Linha de alimentação de vapor 
B. F iltro de vapor 
C. Válvula de regulagem de vapor 
D. Ejetor 
E. Agulha ou bico do Ejetor 
F. Corpo do Ejetor - onde se forma o vácuo 
G. Válvula de regulagem de leite 
H. Tubulação por onde o leite é aspirado 
I. Latão ou tanque de recepção de leite cru 

J. Tubulação para a mistura (Ieite:t;vapor) 
K. Termômetro 
L. Saída do leite pasteurizado 
M. Tanque de recepção de leite pasteurizado 
N. Válvula de recepção do resfriador de cascata 
O. Resfriador de cascata - aberto 
P. Calhas de transporte do leite aos tanques de fabricação 
Q. Tanque de fabricação. 

Fontes: (60) 

sensivelmente na textura, permitindo ob
tenção de textura mais macia (37). 

O manuseio do sistema (51 )(60) é de 
fácil execução, exigindo, contudo, aten
ção ao controle da temperatura, a qual 
deve ser uniforme. A sanitização torna-se 
facilitada pela simplicidade de desmon
tagem do aparelho. 

Outro aspecto técnico positivo é atuar 
como bomba imprimindo ao leite força 
ascencional (60)(81), elevando portanto o 
leite ao nível do tanque de alimentação do 
resfriador. O Ejetor de vapor além do seu 
emprego na pasteurização do leite pode 
s.

.er utilizado na retirada do soro do tanque 

de fabricação de queijos (63). O custo de 
investimento e gastos com o vapor, coloca 
o sistema como um dos mais econômicos, 
considerando a simplicidade do mesmo e 
o aproveitamento total do· calor dó vapor 
(51 )(60)(76). . 

O vapor utilizado. nas instalações in
dustriais (60) é da ordem de 80 a 85 Ib*/ 
pol (5,60 a 5,95 kg*/cm ). As fábricas de 
laticínios em geral apresentam caldeiras 
com superfície de aquecimento v.ariando 
de 6 a 12 m(t e capacidade de produção de 
18 kg de vapor/m2, sendo a eficiência do 
aparelho, função da caldeira utilizada. Es
sas condições permitem pasteurizar de 
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3.000 a 5.000 litros/hora permitindo tem
peraturas entre 60 a 70°C(51�. � uso de 
vapor seco e lim'p� (60) constItuI u�� das 
principais condlçoes par� �ma efICle�t!3 
pasteurização. Algumas f�bncas .que utIli
zam o Ejetor adotam o pre-aqueclmento, a 
vapor direto em latões, atingindo tempera
tura de 45 a 50°C, com objetivo de melho
rar a eficiência de aspiração do líquido 
pelo Ejetor (63). 

Vários autores (17)(39)(48)(71) anali
saram a qualidade do vapor, química e 
fisicamente considerando que quantidade 
de gases incondensáveis presentes no 
mesmo prejudicam a eficiência nos. pro
cessos por injeção de vapor, em pasteuri
zadores ou esterilizadores com sistema de 
vácuo acoplado para extração da água con
densada. Outros (39)(52) estud.aram ainda 
os meios de determinar a dilúição ou con

. ceritração dos produtos tratados nesses 
sistemas, analisando o p�oduto antes e 
após o tréltamento, determinando a densi
dade, índice crioscópico e % de sólidos 
totais. Com os testes realizados não che
garam a resultados satisfatórios. Traba
lhos realizados (23) demonstraram ser me
lhor a eficiência de destruição microbiana 
em processos êle esterilização UHT (Ultra
-High-Temperature), usando sistema de 
aquecimento direto quando comparados 
aos processos usando sistema' indireto. 
Com referência aos aspectos físicos do 
processo (78) demonstraram haver varia-o 
ção da temperatura da mistura (leite + va� 
por) após a injeção do vapor, e que essa 
variação é função do percurso de mistura 
até a completa condensação do vapor. 
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S UMMARY 

This pape r describes the steam-ejection
pasteurization system for cheesemilk com
monly used in Brazilian rural dairies. The 
literature conceming this topic is  exhaus
tively revised. 

PICADEIRA ENSILADEIRA CARPEN 
Modelos: CP 10 e CP 20 

CP 30 e CP 40 
Produção: de 1.500 a 6.000 Kp/h. 
Motores : 5 a 15 CV. 

Fâbrica e Vendas 

MECÂNICA DOM BOSCO LTDA. 
Fone: (032) 211-8141 
Av. Rui Barbosa, 1151 - 36.100 Juiz de Fora, MG 

Rebanho Bem Alimentado, .Lucro Dobrado 

CARPEN 
HÁ 30 ANOS SERVINDO A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 

�----------------------------------------------, 

ANALISE DIARIAMENTE A GORDURA DO LEITE QUE VOCE COMPRA 

Agora você pode dispor de um aparelho pequeno e prático para 
determinação da matéria gorda. 

MILKO ··TESTER MINOR 

Fabricado por:_\A/S N. FOSS ELECTRIC 
'" Slangerupgade 69; DK·3400 Hilleroed • Dinamarca . 

Tel.:(03)263366 • Telex: 42117 
"UMA REVELAÇÃO NA DETERMINAÇÃO 

DA �IATÉRIA GORDA" 

APLICAÇÕES DO INSTRUMENTO 

- O instrumento pode ser utilizado 
em leite e produtos lácteos com uma 
exatidão similar ou melhor que a 
obtida com o método GERBER. As duas 
graduações tornam possival utilizar 
o instrumento em leite e produtos 
lácteos diferentes, por exemplo: 
leite de vaca ou de búfala, leite 
crú ou homogeneizado, leite desnata
do, Yoghurt, soro de manteiga e creme. 

DADOS FUNCIONAIS 

- Campo de medição 
- Capacidade 
- Dimensões 

- Peso 

O - 13 % de gordura 
90 - 100 amostras por hora 
Altura 23 cm, largura 3m cm, 
comprimento 53 cm. 
10 kilos. 

I 

Para' comprar o seu aparelho, ou obter maiores 
detalhes, entre em contat� conosco: 

DANILAC ll/dlis/ria e Comércio L/da. 
RUA VICTOR BRECHERET. 36/38 - CEP 04008 - CX.POSTAL 4514 - END. TELEG. "DANALAC" 
TEL . 572 -2467 - SÃO PAULO - BRASIL - TELEX 1123273 
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FABRICAÇÃO DE QUEIJOS POR ULTRAFILTRAÇÃO 
RENDIMENTO ADICIONAL: Queijo fresco 20% 

Queijo Feta 35% 
Mussarela 18'70 

VANTAGENS: Queijo prato: (em desenvolvimento) 

Compara�o co� os f!.1é�odos tra�icionais de fabricação, o método de . Ultraflltraçao proporciona as seguintes vantagens: . 
1. Máximo rendimento dos queijos 5. Processo contínuo facilmente 
2. Não há perda de gordura automatizado 

3. Não há perda de proteinas 
6. Espaçc:. ocupado muito pequeno 

. . . . . 7. Reduçao no uso do coalho 4. Unlforml9ade e alta qualidade 8. A experiência da PASILAC/INOXIL 
dos queiJos. é a sua garantia para o processo. 

Escreva-nos solicitandc;> maiores detalhes. ou oJçamento específico. Também 
pode.mos fornecer o �Istema de H/PERFIL TRAÇA0 para concentração de soro 
ou /elte com economia de energia consumida em até 90'70. . 

REPRESENTANTES: 
NORTE NORDESTE: �ecol Rep�esentações Comerciais Ltda. - Rua Machado de Assis, 5/801 . CEP-22221 - RIO de Janeiro - RJ. - Te!.: (021) 265-1310 e 245-6455 - Sr. Carvalho. 

RIO DE JANEIRO/ESPIRI!O SANTO
.
: Gates Representações - Rua Uruguaiana, 39/2007 CEP - RIO de Janeiro - R.J. - Te!.: (021) 221-9744 - Sr. Patrick 

RIO GRANDE DO SULISTA. CATA RIN�: L. Mazzoni Com. Representações - Av. Pernambuco, 386 CEP - Porto Alegre - RIO Grande do Sul - Te!.: (0512) 42-0400 - Sr. Luiz. 

INDÚSTRIA MECÂNICA INOXIL LTDA. 
RUA ARARY LEIT� 615 - CEP 02123 - São Paulo - Capital 
Tel.: (PBX) (011) 291-9644 - Telex: 1123988 IMIL-BR 
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TEOR EM URÉIA DO LEITE FORNECIDO NO 
DPTA/lLCT (*) 

Urea Content of MilkSupplied to the DPTAI/LCT 
Alan F. Wolfschoon P .(H) 
Achson de Lima(**) 

RESUMO - Em 185 amostras de leite de mistura foi determinado o teor de uréia do leite 
fornecido ao DPTA/ILCT mediante p-dimetilaminobenzaldefdo. Os leites de 3 regiões de 
produção mostràram elevados teores em uréia (28 a 40 mg/1()() m/}, enquanto que nas 
outras regiões o teor foi cónsiderado normal (19 a 28 mg/ 1()() m/}o A média geral foi de 28,9 
mg/1()() ml com um coeficiente de variação de 25%. O trabalho aponta várias possíveis 
causas de alto teor de uréia no leite bem como influências sobre esse parâmetro. 

INTRODUÇÃO 

Em 1980 ERBERSDOBLER & ZUCKER 
publicaram que o teor de uréia no leite 
poderia ser utilizado como um indicador 
do fornecimento de proteína na alimen
tação do gado leiteiro. Um excesso no for
necimento de proteína (ou nitrogênio), por 
um lado, ou deficiências no suprimento 
energético ·(carboidratos), por outro, con
duzem inevitavelmente a elevados teores 
de uréia no sangue e no leite do animal 
leiteiro. As causas fisiológico-bioquímicas 
que justificam essas mudanças no teor de 
uréia 'foram discutidas amplamente na li
teratura especializada (TIMM et alii, 1981; 
KAUFMA NN, 1982; WOLFSC HO O N, 
1982). Algumas das possíveis influêncías 
genéticas e ambientais sobre o teor de 
uréia do leite foram determinadas nos últi
mos anos (MARIANI, 1975; JOURNET & 
REMOND, 1980; VIGNàN et alH, 1978; 
WOLFSCH00N et alii, 1981); assím, fo
ram apontadas influências da raça, do es
tágío e número de lactação, da estação do 
ano, da alimentação e da região. Segundo 
KAUFMANN (1982) essas influências es
tão relacionadas com a útilização bacte
riana de proteína nG rume, que por sua vez 
é função da energía (e quantidade) contída 
no alimento. Esse autor aponta que atra
vés da alímentação dirígída e controlada 
do gado, é possível atingir níveís baixos e 
constantes ("" 20mg "lo) de uréia no leite, 
mesmo em Vacas com alta produção 
(;>30t). Esse objetivo é atrativo e interes" 
sante para o produtor visto que a determi
nação do teor de uréia e proteína no leite 

fornece um parâmetro importante para 
uma alimentação ótima do gado leiteiro 
(KAUFMANN, 1982). 

Para aplicar essa alternativa de contro
le da alimentação do gado é necessário 
estabelecer primeiro qual é o teor normal 
em uréia no leite (WOLFSCHÓON, 1982). 
O propósito do presente trabalho foi deter
minar o teor de uréia de leite fornecido no 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes/ 
DPTA-EPAMIG, e apontar causas da varia
bilidade desse parâmetro. 

MATERIAL E M ÉTODO 

Material - Foram recolhidas 185 
amostras de leite de mistu'ra, na cuba de 
recepção da balança de pesagem do leite 
cru, na Seção Industrial do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes, que represen
tavam todos os fornecedores de leite dos 
meses de dezembro/1982 e janeiro/1983. 

A área de captação do leite éra com
posta das seguíntes linhas (em parêntesis 
o número de fornecedores de cada linha): 

Coronel Pacheco (n = 12) 
Goianá (n = 6) 
Linha própria (n = 1) 
Santa Bárbara (n = 7) 
Chapeu O'uvas (n = 18) 
Formoso (n = 24) 
Chácara (n = 17) 
Rio Pomba (n = 39) 
Monte Verde (n = 28) 
Piau (o = 33) 
Após as amostras serem coletadas, fo

ram imedíatamente desproteinizadas com 

(*) DPTAIILCT Departamento de Tecnologia de Alimentosllnstituto de Laticínios Cândido Tostes. 
(**) Lab. Pesquisas Físico-Químicas do Leite e Deriv.�dos DPTAIILCT-EPAMIG 

Rua Tenente Freitas, 1 16 - CP. 1 83 - 36.1 00 - Juiz de Fora- MG. 
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ácido tricloroacético e a determinação ana
lítica realizada em duplicata. 

Método Analítico - a determinação do 
teor de uréia foi realizada através de es
pectrofotometria visível, a 440' nm,  após 
misturar o filtrado de ácido tricloroacético 
do leite com o reagente de cor (p-dimeti
laminobenzaldeidol HC I ); esse método, ' 
apesar de originalmente idealízado para 
análises de sangue (LEVINE et alí i ,  1961), 

� BELO HORIZONTE 

FORMOSO 
( 2 6 , 9  t. 3 , 6 ) 

n = 2 4  

CHAPEU D / U VA S  
( 2 4 , 6  t. 8 , 7 )  

n = 1 8  

MONTE VERDE 
( 2 5 , 2 ± 5 , 3 ) 

n = 2 8 
SANTA BÁRBARA 
( 2 9 , 5  :!: 6 , 3 )  

n = 7  

é aplicável ao leite e outros produtos lác
teos (WOLFSCHOON & REGNER, 1982). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 mostra, em forma gráfica 
simples, a localização dos fornecedores de 
leite do . ILCT, com os respectivos teores 
médios e desvios padrão do teor de uréia 
(em mg/100ml) do leite. 

RIO+POMBA • 
( 3 6 , 7 - 8 , 0 ) '  

n = 3 9  

PIA U 
(] 9 ,  6 ;!; 4  , 6 ) 

n = 3 3  

CEL . PA CHECO 
( 2 7 , 6 ± 7 , (J) 

n = 1 2  

GOIANÁ 
( 2 1 , 1 ± 5 , 2 ) 

n = 6  

LINHA PRÓPRIA 
( 3 9 , 9 )  n= 1 

" "- "-..... ""-
"-..... 

"-� 

CHÁCARA 
( 3 8 , 0±4 , 5 )  

n = 1 7 

RIO DE JANEIRO 

FIG. 1 - Localização dos fornecedores de leite do ILCT, com o respectivo teor em luÍ3ia 
do leite (mg/100ml)  e desvio padrão; 

. 

n = número de fornecedores 

Na figura 1 não estão guardadas as de
vidas proporções (distâncias, quilometra
gens) entre as localidades fornecedoras e 
o ILCT-DPTA / EPAMIG. Observa-se na Fi
gura 1 ,  que as médias de Formoso, Cha-

peu D'Uvas, Monte Verde, Coronel pãche
co, Goianá e Piau, encontramcse na faixa 
de 1 9  a 28 mg uréia / 100 ml de leíte, por um 
lado, enquanto qUt: as médias de Rio Pom
ba, Linha própria, Chácara e Santa Bárbara 
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enquadram-se na faixa de 28-40 mg uréial 
1 00 ml . Ass im ,  nota-se que a variabilidade 
do teor em uréia é grande, se comparadas 
as médias determinadas. 

Essa Qrande variação poderia ser atri
buida. principalmente, a diferenças nas 
práticas de alime.ntação do gado.-Poderia 
se afirmar que aquelas "linhas" (fornece
dores) que entregam leite com alto teor de 
uréia (acima de 28-30 mg/ 1 00 m i l  estão 
submin istrando nitrogênio (ou proteína) 
em excesso, por um lado, ou pouca ener
gia, por outro. 

Segundo KAUFMANN (1 982) em re
giões com mu ito verde (elevada adubação 
com nitrogên io) e correspondentemente 
alto teor de proteina bruta (1 8-20%)  na 
silagem e no feno, o animal leiteiro tem 
maior fornecimento de proteínas, o que 
pode levar a elevados teores de uréia no 
leite. 

Além disso, a m udança do regime de 
confinamento para a pastagem lívre tem 
sido apontada como causas de elevados 
teores em uréia (JOURNET & REMOND, 
1 980; VIGNON et ali i ,  1978; WOLFS
CHOON et ali i ,  1 981 ) ,  visto que o capim 
novo onde prevalece muito n itrogênio e 
proteína (por exemplo nas estações prima
vera e verão) não garante um balanço ener
gético ideal. Entretanto, não se deve elevar 
o conteúdo energético da ração arbitraria
mente, visto o efeito negativo que pode
ria causar no teor de gordura do leite 
(queda). 

O teor médio geral de uréia no leite 
fornecido ao ILCT foi de 28,9 mg 1.1 00 m I de 
leite e a variação em torno desse valor foi 
de aproximadamente 25%. O valor deter
m inado neste trabalho é superior àquele 
determinado na França entre 1973 e 1975, 
para leite de mistura (23,5mg/100 ml) por 
MAHIEU e colaboradores. De forma geral, 
o teor de uréia médio foi alto, indicando 
por um lado, possíveis falhas no manejo 
(al imentação) do gado leiteiro nas regiões 
de Rio Pomba, Chácara e Linha própria, ou 
por outro, efeito sazonal· não general izado. 

A grande variabilidade determinada nos 
teores médips de uréia do leite dos forne
cedores do ILCT permíte-nos sugerir que a 
intrcdução de um eventual sístema de pa
gamento do leite que considere o· seu teor 
em proteínas, necessariamente deveria ba
sear-se no teor de proteínas verdadeíras, 
isto é, descontando a fração NPN ( =  ní
trogênio não protéico), da qual a uréia 
forma perto de 50% (WOLFSCH OON et 
ali í ,  1982). Por outro lado, os resultados 
sugerem também a necessidade de um 

me�hor assessoramento ao produtor em re
I�ça? á alimentação do gado por parte dos 
orgaos pertinentes. 
SUMMARY 

The urea content of milk supplied to the 
Dairy Institute Cândido Tostes was deter
míned on 185 bulk milk samples with the 
p-.d imethylaminobenza ldehyd method.  
Mllks from 3 production areas showed 
high urea leveis (28 to 40 mg/100 ml) whe
reas the urea content of milk of the other 
seven areas was considered normal (19 to 
28 mg/100 ml). The general mean value 
was 28,9mg urea/100 ml milk, with a va
riation coefficient of about 25%. Some 
causes of high urea leveis in milk as well 
as influences on it are pointed out. 
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R. Barão, de Iguape 212 6? and 
CEP 01507 São Paulo Capital 
Telefone: (01 1 )  270-6288 
Telex: (01 1 )  3571 1 CCNL-BR 

BALCÃO DE CONSULTAS 
Por telefone ou pessoalmente solicite ' 

. 

quaisquer informações sobre LATICINIOS, 
seja em relação a produtos, máquinas e 
equipamentos, produtos quimicos etc. 
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MERCADO MERCADO 

PARMESÃO PRATO 
.5L'lrI l'ura ll'urado Ipl.quC'no l�rande 

qHnnl J qtlnnt I qURnt I quant 
em il l l i l'lU , l l t i l'm a l l a em 3 1 tH 

k;: I kl\ I k;: I k�


C r $ I I UO U $ I ',IJII Cr $ I O'>O Cr$Y30 

h!l tltI I,'>/hl) I 4'> doi I 'JI) dJ 
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nFERTA O FEflTII 

70 l 50 t .J..L.L.. 
1 :'1111 

Cr$ 1 21111 ' SOIl � 
... .-, til! 11 ', úJ � 

' : 1  F / S I' C 1 1  /SI' SI' / ' : 1  F/SI'  

PROCURA PROCURA 

z 
w -t  Cr$LJJU :;: < 
- .��. 

BOLSA DE 
LATiCíNIOS 
INFORMATIVO DO DIA 

04.04.83 '  
MERCADO MERCADO MERCADO 

MUSSAR ELA t MANTE I GA I LE I TE EM PÓ 
rimeim . pequenalgrllnde _ comum I e x t r a desnll t . l l n t egr • 

quant l qUllnt 
l'lIl u l t � l'm a l t a 

kg I kg 
Cr$970 Cr $ 9'lI1 

qUllnt I quant I quan t I qUllnt 
l'flI n 1 b1 em H I l a ('Ill n 1 t n  E 

:'1\ I kg I kftl CI PI kg/ ClP l7oo/B5o c,.�, , I O{\ Cr$855 Cr$893 

4 5 dd "jII cid 1 10/4 5 ]() d ... l lõ v i s t n l ã  v is t a  

E I': EB E I�A IA 

e l l' / S I' ! e I F /S I' I C I F/:il· ! r. I I '/SI '  I Fllfi I FOB 

OFERTA OFERTA O F ERTA 

20 l hO I jlj t hll t 1 2  

<'i c: I'�' (I:!(J 71l1l/H30 
1 1 00 .' 1 000 
1 2 SD 84 7 /998 I I P9 z � !ll " /(' .. !t- a/t· a l< a / c  til 8 

ffi C I I'/S1' C I FjSP CI r / B I' '!OU F0U 

PROCURA PROCURA PROCURA 

50 t 210 t 
Cr$900 Cr$ 700 8U4 /H47 900/9b( 

CodilicaçAo: 

SC: Sem compradores SN: Sem neg6cios 
EA: Em alta E: Estával 
SV: Som vendedores PN: Possibilidade de 
EB: Em baixa neg6clos 
Sem cura: monos de 90 dia. da labricaçAo 
Curado: acima da 90 dias do labricaçAo 
Pequeno!a): Formas com 1/2 e 1 kg. 
Grande: Formas com mais de 2 kg, para latiar 
Observaçiles: Registro de datalhes como: para lundir . 

- para latia r - ambalagem crvovac -
a granal etc. 
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prl'síJ, cadast rnuZI IH! CENELAT "(que l!J1vi'� 
ou fi cha de recndast ramento - OI' - �C' 
v i d ornente preenchida) t rec.'ebc uma eoo i 
f i cação em nossos computadores , (nu!1w: 
ro do c l i en t e ) . Umn Vl'Z L·:lt! o � t rilll D .  
l'uda c l i en t e  passa a receber - j>e r i od i  
caml'ntt' - p (� l o  cnrre i o ,  O �  J n ( o rllll:it i �. 
VOR. da Bo l sa de Lat i c ín i os , Bo l sa (.!L 
�llíqt 1 i nas l.� Equi pamen tos , bem como f a  
to mn t er i n l  de out ros dc>pilrt alUl· n t o s . 

Como norma , todo c l i ente que I �â  lIIa L 
de s e i s  Me S l'S não vem u t i  l i zando 11th• 
nhum dos D('partamento!i da CENELAT , pn 
ra Comprar , Vender ou , a t é  mesmo , i n  
formar-se o u  d a r  i nfornwções , o IlQSHn 
proced i me n t o  norma ) ê o 'de stisp(,'nd�r .1 
remessa , pasnando a cons i d e rá- lo  UI1l 
c l i en te i n a t ivo . 

NÃO S ll.IA UF "CI.I1:I;'l'E I 1'A'f I VO" 

� : ':.  - �  .dl �) tJu 'lO do! '1O "d ;Z :;:' . 1 ,' ,  :t t: 

2 
��I i \;-;(': � r i lhsl'rV;tço('!-' 

JlT l I .  T 7.1': ,\ CENEI.AT 

!d s·1 . Cl I· /51'  S I  CIF/:; I' , ' I I '/�i' se c: 1 1· /SI' CI F /SP 
A'rI::NÇÃO : A C"o t ação (. fornec ida J)(' l n  maiar i a  das fon t es 'consu l t ad a ; _ .  -Ús pre�-�;--�qlli reüis trados são os pl".f! t i cados entre as EmpresaH lJl1 S('to r ,  pnr.1 a l r\,� ,:,ol umes . Nt,O nEFINE�1 O �1I:RCl\l)n CERAI : Var i ãv(, l fi t a i s  ('orno qua l i (!auc ,l1la turaçao , emba } a v.cm c t l· . ,  podem ' tl l l l 'Plle l .l r  - p,l r l ma l ... · 1'11 pnrJ menu:. - IWS S (' !1  P f\'ços . 

"ti Ill' co 
I\) I\) 

::o 
� êij' iil 
o. 
o 
ro -I 
I 
� III 
.6 o ...... » O" 
2: 
o. III 
-lo 
<O 00 W 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



MERCADO - I N FORMAÇOES D I VERSAS - MERCADO - I NFORMAÇOES D I VE R SA S  - MERCADO -

1. NOVOS P�ÇOS ng LEITE. :  1 : 1 .  - Portaria 06 de 25 . 0 2 . 83 - SUNAB (DO de 0 1 . 03 . 83) - Estabelece 
novos preços para o Leite Pasteurizado gordura 3 , 2% (Especial) , a partir de 0 1 . 03 . 83 nos Esta 
dos do ES , RJ ,  MG , GO,  SP , BA,  SE , MI ,  MS , . PR ,  DF e SC. 1 . 1 . 1 .  - Produtor receberá: a) Leite -
Cota consumo Cr$ 7 2 , OO / l t ;  b) Leite-Cota indús tria Cr$ 6 7 ,50/ 1 t :  c) Lei te-aproveitamento condi 
cional (ácido) Cr$ 13 ,50/1 t ;  d) Leite-Excesso Cr$ 55 ,OO / l t ;  e) Matéria Gorda Cr$ 337 ,50/kg. 1 . L  
2 .  � Consumidor pagará Cr$ 105 ,OO/lt com excessão dos Municípios especiais ; b )  Municípios espe-. 
ciàis ( Cubatão etc) Cr$ lH ,OO/lt.  1 . 1 . 3 • •  - Portaria Super n9 04 de 25 .02 • .  83 - SUNAB (DO de 
0 1 . 0 3 . 83) - Es tabelece novo preço para o leite' pasteurizado magro , recons tituído ou não , com o 
mínimo de 2% (dois por cento» de gordura: consumidor pagará Cr$ 9 7 ,OO /l t , com excessão dos Mu
�cípios (Cubatão etc) onde pagará Cr$ 103 ,OO/lt.  1 . 1 . 4 . - Portaria Super n9 05 de 25 . 0 2 . 83 -
SUNAB (DO de 0 1 . 03 . 83) - Es tabelece o procedimento para o Es tados do RS � diferença a notar s� 
mente o período de formação de cota (abril a julho inclusive) . 1 . 1 .5 .  - Portaria Super n9 07 de 
25 . 0 2 . 83 SUNAB (00 de 0 1 . 03 . 83) - Es tabelece o procedimento para os es tados PB , AL , PI , MA, CE ,  
RN ,  PE .  1 . 2. - Es tudo divu lgado pelo CODECOM apresenta que o preço pago a o  produtor de leite. s� 
biu 309 % de junho de 80 a j aneiro deste ano. Nes te mesmo período a inflação chegou a 536%. � 
estudo mos tra , ainda, que o achatamento dos preços pagos ao produtor nos úl timos 3 2  meses 040 
se traduziu em beneficio para o consumidor uma vez que o reajuste do leite especial, p�ra este , 
chegou a 415 % .  1 . 3 . - A CBCL apresentou ao Ministro da Agricultúra um documento que sugere medi 
das que poderão resultar no programa integrado de política leiteira. 2. - FINANCIAMSNTO DE PRO-

. DUl'OS' lÁCTEOS •. : 2 . 1 .  - Tecnicos da CFP acredi tam que as quantidades de manteiga e queij os ne
cessárias ao es toque regul�dor serão atingidos . Embora cheguem perto , as quantidades de leite 
em pô não deverão atingir o previs to. 3-CONSUM? � LlCTEOS: 3 . 1 . - CODE COM apresentou estudo que 
mostra que o consumo de leite que em janeiro de 80 era de 37 milhões de litros caiu para 32 mi -
lhões de li tros em janeiro deste ano. 3 . 2 . - O fornecimento de leite tipo 11Eu ao comercio do RJ ,  
caiu apx. 45% , em decorrência da exigência do Governo de HG em cobrar I CM  s obre o leite transf� 
rido des te estado para aque le . 3 . 3 .  - As indus triais de leite em p ó ,  embalagens fracionadas , e� 
tão com dificu ldade em manter o abaste cimento dos grandes centros , em razão do baixo es toque de 
que dispõem e do aumento da venda des te tipo de leite . 3 . 4 .  - No RJ são consumidos apx. 37 , 1  � 
lhões de li tros de leite - 5 1 ,66% tipo "Eu ; 3 7 ,2% tipo 11 2%" ;  8 ,39% tipo "B" e 2 , 75%. tipo "UHT". 
4 - ANÁLISE DE MERCADO : : O mercado encontra-se retraido em decorrencia do . repasse dos novos pre 
ços d� leite aos derivados e ao aumento da oferta pela maior fabricaçã( destes pelas u�inas , a;
tingidas pela retração da demanda do leite empa'cotado ocasionadas pe las notícias de contamina -
ção do leite . Com a normalização da demanda , o que já vem ocorrendo , o mercado deverá voltar_a 
normalidade. 5 - PRODUÇÃO DE leITE. : 5 . 1 .  - Como jã ê de se esperar n�s te período, a produçao 
tem diminuido em todas regiões tradi cionalmente leiteiras ; 5 . 2 .  - A região Nordeste vem re cup� 
rando a produção e deverá coc.tinuar ass im em razão de chuvas. e novo preço de leite. 6 - NO -
VOS MERC4DOS . : 6 . 1 .  - O Ministro Delfim soli citou aos SM que realizem triagem rigorosa na li� 
ta de preço dos fornecedores , resis tindo aos aumen�os que achem abúsivos . 6 . 2 .  - Recursos da 
ordem de Cr$118 milhões foram solici tados ao FINSOCIAL para que a LBA es tenda, até meados de 
1985 , a mais de 1 . 350.000 bras ileiros carentes das regiões metropoli tanas (prioritariamente cri 
anças até 3 anos , ges tantes e . nutrizes) dois programas nutricionais preventivos baseados em a lI 
mentos indus trializados . ' 7  � IMPORTAÇÕES . : 7 . 1 .  - Pelo acordo existente entre o Programa Mu� 
dial de alimentos e a Campanba Nacional de Alimentação Escolar o BR vai receber até 31 . 03 . 84 , 
536 t. de leite em pô e 536 t. de queijo finlandêz , suíços , dinamarquês e holandês . 7 . 2 . - O g� 
verno Norte-Ameri cano ofereceu ao Governo Brasileiro leite em pô doado para distribuição ã p� 
pulação de baixa renda. O Brasil ainda está es tudando a oferta e suas implicações na produção 
interna para depois decidir se aceita ou não a oferta . 8 - CONSELHO INXSRMINISTERIAL DE P�Ço
CTP • : O CIP baixou portari a ,  publicada dia 24 . 0 2 . 83 no DO , res tabelecendo o sis tema de fixa
ção dos limites de reajuste de bens de consumo e servi ços . Na lista dos produtos divu lgada ,do 
setor de laticínios cons ta leite condensado e farinba láctea .  9 - FALENCIAS - CONCORDATAS - OU
TROS. : Rio de Janeiro - Falências Requeridas : 1) CONSERV Comes tiveis Ltda ; 2) Forne�edora de 
Alimentos Comafra Ltda ; 3) Empresa Agricola e Indus trial Fluminense S /A - Falência Decretada 
1) Argos Representações e Conta Prôpria de Generos Alimentíéios Ltda. são Paulo : Falencias Re 
queridas : 1) CNR - Alimentação Indus trial Ltd a ;  2) IALI - Indus trial de Alimentos Ltda; 3) Co
mercial Agricola Morro Azul Ltda ; 4) Laticínios Moni Mar Ltda; 5) Secril Restaurantes Indus trj
ais Ltda; 6) Empreendimentos e Comércio de Alimentos Ltd a ;  7)  Comercial Sabor de Produtos Ali -
mentí cios Ltda; 8) Lati cínios Nikola Ltda; 9) campo Mourão S/A;  10) JAF � Comercio de Produtos 
Alimentícios Ltda; 11) PAMA - Comercio e Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda; 12) Produ
tos Alimentícios Supergel S /A ;  13) Wallege Indus trial Ltda; 14) Frios . e  Lati cínios 2 Unidos Ltda 
15) Michigan Distribuidora de Alimentos Ltda . 

************************** 
INFORMATIVO DA BOLSA DE LATI CíNIOS : Dis tribuição gratuita às Empresas , Ass ociações , Entidades 
Púb licas e Particulares . Editado s ob direção e responsabilidade de Paulo s i lvestrini . 

A cada mês, o Infonne do Infonne Agropecuário, 
Agropecuário traz a tecnolÓgia tratando de assuntos da mais 
apropriada para 'uma atividade alta relevânciá: cerrados, café, 
de grande interesse econBmico piscicultura, algodão, sementes, 
e social do setor conservação de forragens, 
agropecuário. Reportagens e recursos naturais, retrospecto enl:revista.s trazem delineamentos agropecuário, avicultura, soja, 
importantes para uina tomada de feijão, alho, suínos, trigo, 
decisão. Nesta liuha de editorial citricultura, geadas e arroz. 
já foram publicados � Adquira Sua coleção na 
diversoo nWneroo __ .. ') 

, • •  ' ����I�QUISA ., AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS 
Av. Amazona:s, 1 1 5 ·  saio 507 · Belo Horizonte 
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TREs COROAS 
a garantia 

do 
- -bom queIJO 

o coalho Três Coroas é util izado pela 

maioria dos latidnios, das mais afamadas 

marças de queijos do Brasil ; 

Garante a sua pureza, qual idade, unifor

midade, rendimento e é o mais econômico, 

até a embalagem se aproveita. 

TRÊS COROAS 
I n f O r m a: 

em um ano foràm coalhados com 

COALHO TRI!!S COROAS 584 MILHõES DE LITROS 
DE LEITE NO BRASIL 

ENDEREÇOS: 
FÁBRICA: Tel.: qlll - 1"1.11 

Ind . e Com. Prod. 

Químicos Três Coroas SI A 

Rua Primavera n.o 58 

Vilà Santa Terezinha 

06300 - Carapicuiba - SP . 

VENDAS: Tel.: 4 29-2307 

Revista do I LCT 38(226) 27 -29 ( 1 983) 

r::PA � MIG - CEPE - Ilei 
SIBLIOTECA. 

CARACTER IZAÇÃO ELETROFOR ÉTICA DAS 
CAS Eí NAS ALFA E B ETA DO LE ITE D E ' 

CAB RA 
Electrophoretic Characterization of Alfa and Beta Caseins 

. From Goat's Mílk 
. 

M úcio Mansur Furtado' 

RESUMO - Leite de cabra e vaca foram submetidos a e/etroforese em ge/ de po/iacri
/amida e os padrões obtidos foram comparados Caseína de origem caprina se apresen
tou mais abundante e com dois picos característicos; observou-se ainda menor mobl7idade 
e/etroforética da caseína caprina quando comparada à, bovina. 

INTRODUÇÃO . 

Diversas proteínas estão presentes no 
leite, sob variadas formas estruturais bem 
como apresentando diferenças do ponto 
de vi,sta quantitativo e qualitativo (ALAIS, 
1 974; GORDON & KALAN, 1 980); No leite 
de vaca, além das proteínas solúveis, três 
frações possuem maior importância: ca
seínas 0: ,  [j e K , representando, .emmédia 
40, 30 e 1 5% respectivamente, do total das 
proteínas do leite. O leite de cabra apre
senta basicam'ente os mesmos tipos de 
caserna que o leite de vaca, porém em pro
porções variadas (JENNESS. 1980l.:', Além 
disso, variações na mobilidade eletroforé
tica principalmente das frações J.S 1 e K 
tem sido detectadas por diferentes autores 
(ASSENAT, 1 967; PIERRE & P()RTMANN, 
1 970; ALAIS, 1 974; JENNÉS, Ú180). 

Neste estudo·, prócurou-se a caracteri
zação das frações (X; S I e [3 da caseina do . leite de vaca, do ponto de vista quantita
tivo e também .com relação à mobilidade 
eletroforética� por comparação cóm resul
tados observados para. leite . de vaca. Ele
troforese em geí de poliacrilamida, em 
tampão depH 8,3, foi utilizada para deter
minação dos padrões. 

MATERIAL E M ÉTODOS 

Leite de Cabra _ .  usóu-se neste estudo 
leite de cabra de rebanho misto. O .leite foi 
pasteurizado a 65°C por 30 minútos e res
friado para 40°C. Em seguida, 5, 1 5, '30 e 
50% (v/v) de leite de vaca pasteurizado foi 
adicionado, seguindo-se centrifúgação a 

1 0.000 g por 1 0  minutos, para separar a 
gordura. 

Prepéüaçâo das casei nas -:- caseinas 
foram precipitadas do leite desnatado, por 
ajustamento do pH para 4,6, . através de 
HCI N. A caseína precipitada fOI lavada 
qUatro vezes com água destilada; resus
pensa em ágúa por elevaçãô do pH para 7,5 
com NaOH N, reprecipitada, lavada e se-
cada. 

. , 

Eletroforese - eletrqfqrese em, gel de 
poliacrilamida (9% )  foi executada em uma 
célu la  vertical Bio Rad - modelo 1 50-A, 
com base em método essencialmente si
milar ao prescrito por ORNSTEIN (1 964) e 
DAVIS (1 964). Os picos de proteínas foram 
corados com Coomassie Bril l iant Biue 
G-250 (0,04%) por 1 5  horas e desmancha
dos eletroliticamente em- ácido acético 
4 % ,  por 60 minutos. 

. 

Densitométria '- conduzida a 550 nm 
com a ajuda de um Espectrofotométro 
Beckman OU modelo 2.400 e ' Fotômetro 
modelo 252 Gilford. O sistema estava aco
plado a um integrador H P  modelo 3380-S e 
a concentração relativa 'das proteínas foi 
calculada a .  partir dos sinàis registrados 
nos densitogramas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Figuras 1 e 2  são mostrados densi
togramas e padrões eletroforéticos, res
pectivamente, obtidos das caseínas de lei
te de cabra (A) e leite de vaca (B). Em 
primeiro l ugar observa-se que as caseínas ;3 do leite de cabra e vaca possuem a 

• Pesqu isador da EPAMIG-DPTA I ILCT.. . 
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mesma mobilidade eletroforética; resulta
dos semelhantes têm sido observados por 
outros autores (ASSENAT, 1967 e PIERRE 
& PORTMANN, 1970). Entretanto, (j -ca
seína caprina é caracterizada por dois d.is
tintos picos, ao passo que somente 1 piCO 
é visível na região da � -caseína bovina. 
Estas duas � -caseínas foram isoladas por 
RICHARDSON & CREAMER (1974) que de
terminaram o peso molecular de cada uma 
(24.500) e concluiram que ambas são si
milares a � -caseína bovina, com relação à 
carga elétrica e peso molecular. 

Na Figura 1, o pico relativo a K -caseina 
não aparece. De acordo com ZITTLE & 
CUSTER (1966) e RAZANAJATAVO & 
ALAIS (1977) K -caseina caprina teria mo
bilidade muito próxima a da casei na � , e 
nem sempre aparece em eletroforese em 
tampão alcalino. 

Foi observado que, quantitativamente, 
� -caseínas são o ·  principal 'componente 
protéico no leite de cabra. No presente 
estudo, observou-se que elas represen
tam, em média 81 ,9% de todos os picos 
separados por eletroforese, compar:ado 
com 16,9% observado para 11- 51-caselna. 
No leite bovino, [3 -caseína e 0:51 -caseína 
representaram, em média, 42,13 e 54,4% 
de todos os oicos, respectivamente. De 
acordo com JENNESS (1980), muitos estu
dos têm encontrado que a fraçãoÇ(s 1  repre
senta menos de 25% dos componentes da 
caseína caprína. 

Outro fator de grande importância a se 
considerar é a mobilidade da caseína 
de origem caprina. Comparando-se densi
togramas A e B, na Figura i ,  observa-se 
claramente que a fração 0:'s1 ' do leite de 
cabra apresenta menor mobilidade eletro
forática que a mesma fração de 'origem 
bovina .. Semelhantes resultados têm sido 
encontrados por diferentes autores (ASSE
NAT, 1967; PIERRE & PORTMANN, 1970; 
RAZANAJATOVO & ALAIS, 1977 e .  JE
NNESS, 1980), e essa característíca apre
senta uma grande importância prática, já 
que pode permitir a detecção da adição 
fraudulenta de leite de vaca ao leite de 
cabra. Nesse caso, um pico, normalmente 
ausente no densitograma típicó de puro 
leite de cabra, apareceria à frente de to
dos os demais picos. 

CONCLUSÃO 

A análise eletroforética das caseinas de 
leite de cabra e vaca, demonstrou interes
santes peculiaridades nas caseínas de ori-

gem oaprina. Observou-se a presença de 
dois picosna região da caseína fj (caseína 
�1 e �2)' comparado com apenas uma no 
leite bovino. Além disso, contrariamente 
ao observado na caseína bovina, estas 
f3 -caseínas representam expressivament.e 
a maior parte dos componentes da protel-
na de origem caprina. Com relação a casei
na o: 51 ' observou-se que a fração caprina 
possui menor mobilidade eletroforética 
que a bovina, sendo que essa caracteristi
ca poderia se revelar de utilidade para a 
detecção da adição fraudulenta de leite de 
vaca ao leite de cabra. Esse será o tema de 
um trabalho ainda a ser executado. 

SUMMARY 

Goat's anti cow's milk were submitted to 
polyacrylamide gel electrophoresis, fo-
1I0wed by. comparison of the standards 
obtained. Caprin {3 -casein, besides being 
detected in greater proportion, showed two 
typical bands; caprin 0:51 -casein showed 
lower electrophoretical mobility as compa
red to bovin o:  1 -casein. 

REFERÉNCIAS 

ALAIS,C.: Science du Lait: Principes des 
techniques laitiéres. 3. a edição, Edi
tions Publicité, Paris, 1974. 

ASSENAT,L.: Contri buition a I'étude d'une 
methode d'identification des laits et 
fromages au moyen de I'electrophorese 
sur gel de polyacrilamide. Le Lait, 
47:393, 1967. 

DAVIS,B.J.: Disc Electrophoresis. 11 -

Method and application to human se:' 
rum proteins. Annals N .Y.Acad.Sci . ,; 

1 21-404, 1964. . 
GORDON,W.G. & KALAN,E.B.: Proteins 

of milk, pág. 87 in Fundamentals of 
Dairy Chemistry. Webb, B.H., Jonh
son,A.H. & Alford,J.A: The AVI Publis
ing Company, Westport, USA, 1980. 

JENNESS,R.: Composition and Characte
ristics of Goat Milk. J.Dairy Sci., 63: 
1605 (review), 1968-1979. 

ORNSTEIN,L.: Disc electrophoresis. I .  
Background and theory. Annals N,Y. 
Acad. Sci . :  121-321, 1964. 

PIERRE,A. & PORTMANN .. A.: Emploi de 
I'electrophorese in gel de polyacryla
mide pour mettre en evidence et doser 
le laif de vache ajouté au lait de chevre: 
aplication au caso des fromages. Ann: 
TechnoI .Agric.:19-1 07. 1 970. 

RAZANAJATAVO,L. & ALAIS,C.: Isole
ment et caràctérisation de la caseine 

Revista do ILCT - Março/Abril de 1983 - Pág. 29 

kappa de chévre. Le Lait, 57:492, 1977. RICHARDSO N,B.C. & C R E M ER,L.K..:  
Comparative micelle structure. 1 1 1 .  The 
isolation and chemical characterization 
of caprine �1casein and(j2casein. Bio
chim.  Biophys Acta. 365:133, 1974. ZITTLE,C.A. & CUSTER,J.H.: Identif ica
tion of the K -casein among the com-

Cas e 'Ín a s  B 

po�ents of whole goat casein. J.Dairy SCI . ,  49:788, 1966. 
AGRADECIMENTOS 

O autor manifesta seu agradecimento ao Dr. J.R.Brunner, do Departamento de Alimentos da Michigan State University pela valiosa discussão destes resultados. 

CLs 1 FIGURA 1 '

DensitC'gramas das 

caseínas de leite de cabra 

Cas e i na B 
+ 

Cas e 'Ína CL S l  

FIGU RA 2 -

Padrão eletroforético em gel de 
poliacrilamida, 

das caseínas de leite de .cabra 

(A) e leite de v�ca (B) .  

(A)  e vaca (B).  

COM
1
PARECA À XXIX. a SEMANA DO LATICINISTA Jj, � . 

De �a � de julho/83 no I LCT IDPTA/E PAM IG 

DANILAC Indústria e Comércio Ltda. Novo Telefone: 572-2467 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



repaC eC0 6 660Qllh 
APRESENTAMOS O MODELO 

4CECO 6� 6600 LI H DA SÉRIE 

4C ECOMATIC» PARA EMBALAR 

UaUIDOS AUTOMATICAMENTE 

C do Brellil 
.... 1:tII � ... 4I.aI .... ..  . 

IV. OClllll •• marconde. ferreir., 338 (anliga IV. clnlral) • JU'rubalubl' IInlo. lmaro' do paulo 

Indoraço lellgrAfico · pla.licfoil· cep 04696· c.g.c. 62.846.g28/0001·4Q · inlcr .
. 
elllduDl l0e.355.801 · 'Dlefona pabx 

I nd .  Mec .  São José Ltda . 
FÃBRICA DE MÃQUINAS PARA LATiCíNIOS E REFORMAS 

Máquinas para lavar latões de leite, 

Esteiras transportadora de latões, 

Aparelh9 para teste de Cri oscopia, 
Batedeiras de Manteiga 

Tachos para dcces e Requeiião, Tanques 

para queiios e estocagem etc. 

Av. dos Andradas, 1 1 46 (fundos) - Tel. :  21 2-6160 
36. 1 00 - JUIZ DE FORA - MG 

Revista do ILCT 38(226) 31-35 (1983) 

ADA PTAÇÃO DA TECN OLOG IA DE FAB R ICAÇÃO DE Q U E IJ OS ITALIANOS 
11 QU EIJ O PARM ESÃO 

Adaptation of Italian Cheesemaking Technology _ 

/I Parmesan Cheese 

Luiz Cláudio Gomes de Freitas(*) 
João Pedro de M. Lourenço Neto(*) 
José Mauro de Moraes(�*) 

RESUMO - O presente trabalho descreve a adaptação da tecf1OIogia de fabricação de . 
queijos de origem italiana às condições brasileiras. Especialatenção é dada às caracte
rísticas do queijo Grana, tecnologia de fabricação, maturação erendimento. 

INTRODUÇÃO 

Este é o segundo artigo de uma série 
sobre adaptação da tecnologia de queijos 
de origem italiana com representatividade 
no mercado brasileiro. O processo descri
to neste artigo utiliza equipamentos nor
malmente ericontrados. nas indústrias 
queijeiras nacionais e constitui-se em mo
dificação da tecnologia italiana. Deste mo
do, tal metodologia deve ser uti)izada le
vando-se em conta aspectos relacionados 
à qualidade do leite, características das 
instalações e maquinários ,  bem como do 
produto que se pretende obter; 

CARACTERíSTICAS DO QUEIJO GRANA 

As características dadas a seguir refe
rem-se ao queijo Grana (Parmesão no Bra
sil) italiano. Logicamente por razões co
merciais e tecnológicas o queij� fabricado 
no Brasil não obedece aos mesmos pa
drões, que no entanto podem ser usados 
comparativamente. 

CARACTERíSTICAS M ERCADOLÓGICAS 
(EMALDI et aI. , 1979) 

- Forma: cilíndrica, face plana, lateral 
ligeiramente convexa ou quase reta. 

- Dimensões e peso: diâmetro de 35 a 
45 cm, altura de 1 8  a 25 em, peso mínimo 
de uma forma - 24 kg, peso médio nor
mal 30 a 36 kg. 

- Crosta: dura, espessa - 4 a 6 mm, 
lisa, cerosa, de coloração amarelada. 

(' )  Técnicos da EPAMIG-DPTA I ILCT 
( " )  Pesquisador da EPAM IG-DPTA I I LCT 

- Pasta: cor uniforme, amarelo dou
rado a amarelo quase branco, estrutura 
rígida finamente granulosa, quebradiça, 
olhadura muito pequena, difusa, apenas 
visível ou quase ausente, fundindo-se na 
língua, com aroma característico delicado, 
sabor característico pronunciado, porém 
pouco ou nadá picante. 

. 

- Umidade: 30 a 35%. 
- Proteína (N total x 6.38): 32 - 38%. 
- Gordura: 25 a 30%.  
- Cinzas: 5 a 7%. 
- Cloreto de sódio: 1,4 a 2,0%. 
- Cálcio: 1 a 1,3%. 
- Fósforo: 0,6 a 0 , 8 % .  
- Gordura no Extrato Seco: mínimo 

32%; normal 38 a 44%.  
- Uso: queijo para ralar e de  mesa. 

CARACTERíSTICAS TECNOLÓGICAS 

- Queijo duro, semi gordo, de longa 
conservação. 

- Produzido com leite de vaca não re
frigerado,  não pasteurizado, parcialmente 
desnatado por decantação, e com acidez 

.de fermentação muito reduzida ou quase 
ausente. 

- Fabricado em tanque específico de 
forma tronco-cônica, de capacidade efeti
va de 1 .000 I .  

- Produzido a partir de  coalhada en
zimática, finamente granulada, dessorada 
e cozida rapidamente a plj ao redor de 6,2. 

- Salgado em salmoura saturada por 
18 a 25 dias. 

Rua Tenente Freitas, 1 1 6 - CP. 183 - 36.1 00 - J uiz de Fora -:- M G .  
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_ Maturado por 10 a 1 8  meses em câ
mara de atmosfera l1atural ou condiciona
da a 18°C e cerca de 85% de umidade. 

_ Maturação lentíssima devido á baixa 
umidade, á forte anaerobiose e á elevada 
acidez da massa. A lenta hidrólise da pro
teína é devida principalmente a enzimas da 
flora lática termofílica homofermentativa. 

- Rendimento por 100 kg de leite em 
tanque: 7 a 8% após 48 h; 6 a 7% ao fim da 
maturação. 
TECNOLOGIA 

Leite - Deve ser empregado leite fres
co, cru ou pasteurizado, de baixa carga 
leucocitária e bacteriana, com pouca ou 
nenhuma acidez de fermentação (16-17°D), 
com teor de gordura entre 2,0 a 2,5%. Dois 
métodos podem ser utilizados para esta 
padronização: 

a) mistura de leite integral com leite 
desnatado; 

b) desnate centrífugo. 
A mistura de leite integral "in natura" 

com o leite desnatado parece afetar menos 
a micela de caseína, que ó desnate centrí
fugo. Entretanto, BOTAZZI et ai (1982) 
verificaram que foi possível fabricar queijo 
Grana (Parmesão) de excelente qualidade, 
mesmo com leite bai:::tofugado. 

Exemplo da padronização: Preparar 
2.000 I de leite com 2,0% de gordura par
tindo-se de um leite a 3,8% e de um leite 
desnatado a 0,0% (em termos práticos). 
Solução: 

C x  D 
A = _____ , onde: 

B 

A = quantidade necessária de leite inte
grai; 
% de gordura do leite integral; 
quantidade de leite a ser industriali
zado; 

B 
C 

D = % de gordura do leite a ser indus
trializado. 

A = 
2.000 x 2,0 

3,8 
= 1.050 

Conclusão: serão necessarlos aprox. 
1.050 I de leite integral a 3,8% + 950 I de 
leite desnatado para se obter 2.000 I de 
leite a 2% de gordura. 

de Lactobacil lus helvetic.us ou de iogurte 
( Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 
thermophilus) em leite.(*) O fermento deve 
possuir acidez entre 130-150° D. A quanti
dade de fermento a ser adicionada deve ser 
de ordem a aumentar a acidez do leite de 
2,5-3,ooD. 

Exemplo de ajuste de acidez: Ajustar 
2.000 I de leite com acidez de 16°D para 
18,5°D, utilizando um soro fermento com 
1400 D. 

F = °D x L , onde: 
A 

F quantidade de fermento a ser 
utilizada 

°D aumento da acidez em ° Dornic 
L quantidade de leite a ser acidifi

cado 
A = acidez do soro�fermento 

F = 2,5 x 2.000 = 39 
140 

Condusão: Serão necessarlos aprox. 
36 I de soro-fermento a 1 400 D para obter
-se um leite com 18,5°D partindo-se de um 
leite a 1 6°D. 

Adição do Fermento - Após o cálculo 
da quantidade de fermento, adiciona-se o 
mesmo ao leite. Deve evitar-se adicionar o 
fermento frio em leite morno ou vice-versa. 
O ideal é que o fermento seja adicionado 
lentamente ao leite em agitação, a cerca de 
22°C. 

Adição do Coalho - Após adição do 
fermento, introduz-se lentamente à coalho 
ao leite a cerca de 32,5°C e sob constante 
agitação. Deve-se procurar obter a coagu
lação entre 10-12 min (experimentalmente 
observou-se que 4,Og de coalho a 1:40.000 . 
foram suficientes para promover a �oagu
lação entre 10�12 min). ImedIatamente 
após a dispersão do coalho no leite, pára
-se o movimento e toda atenção deve ser 
dada ao momento da floculaçãó, que em 
condições normais de trabalho ocorre 
com regularidade quase cronométrica. 
Imediatamente após a coalhada apresentar 
um grau mínimo :de resistência, na práti
ca 2-3 mino do iniCio âa floculação, deve 
indicar-se o corte da coalhada. Fermento - Emprega-se preferencial-

mente uma cultura de soro fermento natu- Corte da Massa - O corte da. massa 
ral ou de Lactobacillus helveticus em soro. deve ser efetuado operando manualmente, 
Opcionalmente pode-se empregar cultura lentamente, com o auxílio de liras (vertical 
(*) Para maiores informações a respeito da preparação de fermento e soro fermento· para Parmesão 

"vide Revista do I LCT õl. o 225). 
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e horizontal). Obtido o corte inicial de toda 
a coalhada, pode-se proceder ao afinamen
to da massa, acentuando-se pouco a pou
co o movimento, de modo a obter-se grão 
4.(*) 

Imediatamente após o fim do corte po
de-se iniciar o aquecimento. 

1 .  ° Aquecimento e 1 .  a Mexedura (Des
soragem) - Estas duas fases ocorrem si
multaneamente. Este aquecimento é efe
tuado até atingir a temperatura de·43-44°C 
(cerca de 10-12°C de incremento). Esta 
fase pode tomar de 8-10 mino Ao redor de 
44°C se obtém o máximo de dessoragem 
do grânulo. Segundo EMALDI et ai (1979), 
saber avaliar as modificações das proprie
dades reológicas do grão nesta fase de 
dessoragem, constitui o ponto mais im
portante d.a qualificação profissional .do 
queijeiro. E nesta fase que, na prática, se 
verificam as maiores diferenças operacio
nais. Para coalhadas de fácil dessoragem, 
geralmente provenientes de leites mais ri
cos em caseína, esta fase de aquecimento 
ocorre rapidament.e, quase sem necessida
de de parar e com freqüente e progressiva 
aceleração do aquecimento (vapor indire
to). E importante. que a coalhada seja vi
gorosamente agitada de modo a evitar 
super aquecimento dos granulos em con
tato com as paredes do tanque. Quando a 
temperatura atinge 43-44°C, verifica-se o 
estado de dessoraQem dos Qrãos. No caso 
da massa apresentar-se ainda úmida, pros
segue-se a agitação até que a drenagem 
seja satisfatória, normalmente 2-3 minutos 
mais. 

2. ° Aquecimento e 2. a Mexedura (Cozi
mento) - Como na fase anterior, são fei
tos simultaneamente. Após a dessoragem 
do grão, eleva-se rapidamente a tempera
tura da massa para 52-56°C, em 2-3 min, 
aumentando a intensidade de agitação da 
massa. 

A aplicação do calór é interrompida 
O,5°C em antecipação á temperatura final, 
a qual em relação á coesão do grão pode 
Variar entre 52-56°C. Para. equilibrar a 
temperatura da parede do · tanque com 
aquela da massa, mantém-se a agitação 
desta última pór 30-60 segundos, após a 
suspensão do vapor. 

Em alguns casos, a fim de obter-se um 
maior grau de dessoragem do grão e uma 
maior uniformidade da dessoragem em re
lação aos grãos desiguais, opera-se o 
aquecimento em três fases. Inicialmente 

se aquece a 43-44°C, depois, mantém-se 
um pouco a esta temperatura. A seguir, 
eleva-se a temperatura gradualmente a 
48-49°C, mantendo-se brevemente a esta 
temperatur�. Finalmente aquece-se rapi
dam.ente ate a temperatura de cozimento. 

E importante assinalar que a acidez do 
leite deve ser levada em conta, quando 
estabelecer a temperatura final de cozi
mento. Assim, uma massa, proveniente àe 
um leite com acidez de fermentação mais 
elevada (ex.: 1 8°D), deve ser aquecida a 
uma temperatura não superior a 53°C, en
quanto outra massa, proveniente de um 
leite, com acidez de fermentação mais bai
xa (ex.: 16°D) poderá ser aquecida a 55°C. 
Por acidez de fermentação entende-se 
aquelá produzida por microrganismos. 

O ponto caracteriza-se por uma massa 
seca cujos grãos separam-se facilmente. 
Comprimindo-se uma certa quantidade de 
massa com as mãos, devem ser observa
qas as seguintes características: a massa 
não deve filar; ao se quebrar o aglomerado 
de massa, ao se tentar ligar os dois· pe
daços novamente, eles não devem apre
sentar coesão. 

Nunca é demais repetir que após o 
término do aquecimento a massa deve ser 
mantida em agitação até que ocorra equi
líbrio entre a temperatura da massa e das 
paredes do tanque. Caso contrário ao ser a 
massa prensada contra a parede supe� 
aquecida do tanque, poderá sofrer um 
excesso de cozimento e conseqüente fila
gemo 

Prensagem no Tanque - Uma vez que 
a massa já se apresenta suficientemente 
dessorada, não é necessária uma forte 
prensagem no tanque. Ao mesmó tempo, a 
alta temperatura de cocção da massa faci
lita a coesão dos grãos. Para cada 100 kg 
de massa são necessários 40-50 kg . de 
pressão por 10-15 min, para formação do 
bloco. "Vale ressaltar que este é um pro
cesso de adaptação, já que na Itália, a 
massa é deixada depositar por si própria 
por 30-.40 min nos tanques em forma de 
sino. Após este assentamento espontâ
neo, a massa é então elevada por meio de 
uma pá, recolhida em pano apropriado e 
suspensa, parcialmente imersa no soro". 

Após a prensagem, a massa é colocada 
nas formas sem utilização de panos, com 
intuito de continuar a dessoraQem e dar 
formato ao queijo. Em seguida a massa é 
retirada da forma e envolta em pano. Ime-
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/ d iatám��te � a  massa volta à forma e_ é 
prensada com cerca de 16 kg de pressao 
por 1 5  miri. � A  partir desta pren�.age� rea
lizâm�$émais 3 viradas d? queiJo a mter
vàlos de 45 min, e as segumtes de duas em 
-duas hón:ls, utilizando-se a mesma pres
sãoé.tendo-se o cuidado de lavar o pan;.> 
em água fria ou salmoura de mod;.> a eli
minar a acidez da casca. Se posslvel um 
Il'úrriero maior de viragens deve ser reali
zado. A finalidade é obter uma dessora
g�rn regular sobre �oda a sup�,,!ície do 
queijo e evitar retençao do soro aCldo com 
co"nseqüente defeito de crosta. 

Após a última virada, o queijo perma
nece na forma até o outro dia sob a mes
ma pressão citada anteriormente, comple
tando 24 h de prensagem. O queijo é então 
mantido por mais 24 h sem pressão, na 
forma, efetuando-se 1 ou 2 viragens de 
modo a . se obter um queijo firme. O queijo 
é então retirado da forma e deixado à tem
peratura ambiente para formação da curva
tura da lateral do queijo (Fig. 1). O queijo 
deve sofrer 2-3 viragens no período de 24 h. 
Após 3 dias da fabri.cação, o queijo bem 
seco é colocado em salmoura em posição 
horizontal. 

FIG. 1 - Observe-se a curvatura da lateral do queijo Parmesão no ponto de encontro 
com a base e da lateral propriamente dita. . 

� 
� 

Salga - A concentração de cloreto de 
sódio da salmoura deve ser próxima à sa
turação, próximo de 22°Bé. A temperatura 
da salmoura deve situar-se entre 16-1 7°C. 
A acidez titulável deve situar-se entre 
1 3-1 4°0. O queijo deve ser virado 1 vez por 
dia, permanecendo 8-10 dias na salmoura, 
dependendo de seu peso, cada quilo de 
queijo necessitando 1 dia de salmoura. 
Após a salga o queijo deve ser deixado a 
secar por 2 a 3 dias. Neste meio tempo ele 
pode ser raspado. 

Antes de passar para a câmara de ma
turação o queijo deve ser deixado a 
20-22°C/24h. Esta operação tem a finali
dade de enxugar melhot a crosta do queijo 

que libera um pouco de gordura e adquire 
cor. 

Maturação - O queijo Parmesão con
forme fabricado na Itália matura em 10-18 
meses, dependendo da . estação do ano e 
ambiente de maturação (EMALDI et al, 
1979). Uma vez que o queijo Parmesão 
fabricado no Brasil é de peso considera
velmente menor, é de se esperar para este 
um período mais curto de maturação. 

Quando o queijo é submetido a 24-
26°C, pode-se antecipar a maturação de 
alguns meses. Entretanto, a maturação é 
parcial e imperfeita. 

Ainda segundo EMALDI et ai (1 979) as 
condições ambientais mais adaptáveis pa-
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ra uma maturação contínua e regular do 
queijo Parmesão são temperaturas entre 
1 6-1 8°C, umidade relativa do ar ao redor de 
85% e uma renovação freqüente do ar, 
porém sem ventilação. 

Durante a maturação os queijos devem 
ser virados pelo menos uma vez por se
mana, durante os dois primeiros meses e 
depois uma vez cada 1 0-1 5 dias, pelo resto 
do periodo de maturação. 

No caso da crosta tender a secar em 
excesso e tornar-se áspera deve-se passar 
óleo de linhaça oU vaselina. 

Rendimento - A quantidade de queijo 
que se obtém de 100 kg de leite depende 
da composição do leite de fabricação, e da 
umidade do queijo ao fim da maturação. 
Conhecendo-se este!? fatores, pode-se cal
cular o rendimento em queijo através da 
seguinte fórmula: 

R =  (G + C x 1.1) 
S 

= 100 onde: 

R kg de queijo com conteúdo de 
umidade pré-estabelecido, que 
se obtém por 100 kg de leite. 

G = % de gordura do leite no tanque 
subtraída da % de gordura perdi
da no soro. 

C = % de caseína do leite de fabrica
ção. 

S = % de extrato seco do queijo. 
Exemplo: Qual o rendimento provável 

em queijo Parmesão a 68% de extrato 
seco, fabricado com leite a 2,5% de gor
dura, com 3,0% de caseína e cuja perda de 
gordura no soro seja de 0,5% , 

Solução: 

R = (2,0 + 3,O x 1.1l 
68 

x 100 

= .8.09 kg /1 00 I de leite 

SUMMARY 

This paper describes the adaptation of 
technology for Italian cheeses in Brazi l .  
Special attention is  paid on the characte
ristics of Grana cheese, cheesemaking 
technology, ripening and yield. 

REFERENCIAS 

BOTIAZZI,V., BODIN I,F., BATIISTOTII, 
B., CORRADINI,C. & LAURITANO,M.: 
Rimozione centrifuga dei clostridi dai 
latte e produzione de formaggio Grana. 
Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia, 
33:123-165, 1 982. 

EMALDI,J.C., CORRADIN I,C., BOTIAZZI, 
V. & OLlVIO,O.: I) Formaggio Grana, 
Latteria Didattica "P. Marconi", Itália, 
1979. 

I n � ú s t r i a s R e u nUa s f a lU n � e s H e tt o S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de fôlha-cte-flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc; 

Embalagem resistente a ácidos e álcalis 

Rua Francisco Valadares, 108 - Te/e/ones: 212-1790 - 211-9878 
Endereço Telegráfico "IRFAN" - JuIz da Fora - MIna. (3aral. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



111 

• RECEBIM.ENTO • PASTEURIZAÇÃO E 
• EMPACOTAMENTO �E LEITE EM 

EMBALAGENS FLEXIVEIS. 
Destinada a pequenas á.reas rurais, o pro.dutor pode 
comercializar sua própna prOdução de leite, . 
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do produto e maiores lucros. 
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paralelas; tanque isotérmico de aço inox, isolado 
com lã de vidro e revestido com aço carbono 

pintado; compressor de ar; e empacotadora. d� le!te 
em embalagens flexíveis, Brasp�c 1 .2. A mm!.usma 

tem uma capacidade de 1.000 htroslhora, ate 
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água gelada. 
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AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE QUEIJ O 
PRATO E MINAS - ( N OTA PR ÉVIA) 

(Prato and Minas Cheese Sampling andAna/ysis 
Short Communication) 

Alan F. Wolfschoon-Pombo· 
Achson de Lima· 
João Pedro de M. Lourenço Neto· 

RESUMO O trabalho apresenta algumas observações sobre a amostragem em queijo, 
e das consequências do tipo de amostragem sobre os resultados das análises químicas. 
Um exemplo com queijo PI ato demonstra que a amostragem com sonda é mais conve
niente que aquela realizada mediante cortes. Um exemplo com queijo Minas padronizado 
evidencia o efeito da casca do queijo sobre os resultados das análises (gordura, extrato 
seco, nitrogênio t&tal e solúvel, cloreto de sódio). 

INTRODUÇÃO 

Durante o controle de qualidade de pro
dutos lácteos, é praxe retirar uma amos
tra representativa de um lote de fabricação 
de queijos e analisá-Ia conforme técnicas 
padronizadas. Essa análise, entretanto, 
não se realiza sobre toda a amostra (com 
exceção dos queijos pequenos), mas sem
pre sobre uma porção dela. Dependendo 
da forma e tamanho do queijo, uma quan
tidade de amostra não inferior a 100 gra
mas é retirada e colocada em recipiente 
adequado, ou envolvida em papel de alu
mínio até o momento de sua análise. Evi
ta-se assim expor a amostra à influência 
de fatores ambientais (luz, temperatura, 
umidade, etc.). . 

Para a análise físico-quimica de quei
jos, a Federação Internacional de Latící
nios detalha na norma 50A de 1980 o pro
cedimento de amostragem a ser seguido. 
As figuras seguintes mostram formas acei
táveis de amostragem para queijos (FIL
IOF 50A, 1980). 

Quando se usa a sonda, o buraco feito 
no queijo deve ser tampado, se possível, 
com uma porção do próprio queijo. 

Trabalhos realizados na Nova Zelândia 
(GILLES, 1977) em queijo Gouda, demons
traram, por exemplo, que a variação no 
teor de umidade num mesmo queijo (ba
seada em oito sondagens) pOderia ser de 
0,50% até 3,0%. Da mesma forma, anali-

sando queijos redondos após a salmoura, 
encontraram-se diferenças no teor de sal 
num mesmo Queijo, de 0,12% (mínima) 
até 0,29 (máxima), razão porque foi feita a 
recomendação de nunca utilizar uma única 
sondagem para controlar o teor de umida
de no queijo. 

Na França, MIETTON et alii (1982) veri
ficaram que a amostragem em queijo 
Comté maturado influencia tanto os resul
tados das determinações de gordura e ex
trato seco, como a reprodutibilidade das 
análises. Para respeitar os desvios máxi
mos toleráveis de 0,3% para o extrato seco 
e 0,25% para a gordura, quando Se reali
zam duas determinações paralelas sobre 
uma mesma amostra, esses pesquisado
res recomendam que as análises sejam 
feitas sobre uma Iam ela do queijo Comté 
sem casca ou sobre amostras (sem casca) 
retiradas com sondas em forma horizontal . ("talon"). 

2. PARTE EXPERIM ENTAL E 
RESU LTADOS 

No Laboratório de Pesquisas Físico 
Quimicas de Leite e Derivados do Institu
to 'de Laticínios Cândido Tostes, foram 
examinados um queijo Minas padronizado 
e um queijo Prato, para verificar a varia
ção no resultado de algumas determina
ções analíticas (gordura, extrato seco, sal, 
nitrogênio total e solúvel) dependendo da 

• Laboratório de Pesquisas Físico Quím icas do Leite e Derivados do Instituto de Laticínios Cândído 
Tóstes / D PTA-EPA M IG. 
Rua Tenente Freitas, 1 1 6  - CP. 1 83 - 36. 1 00 - J u iz de Fora - M G .  

4 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Rág. 38 Revista do I LCT Março/Abril de 1 983
. 

Figura 1 - Amostragem mediante cortes 

b) Amostragem em queijo com ...... 
secção cruzada circular e 
peso 2.500 g e 1 .1 00 9 

d) Amostragem em queijo com forma de � 
bloco, com uma face maior quadrada 

+- a) Amostragem em queijo com 
secção-cruzada circular e 
peso 2.500 g .  

\ 
\ 
\ 

'o. 

\ 

\ 
\ 

- ).. - - -- _ . �  
Amostragem em queijo 
retangular 
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As figuras seguintes mostram a amostragem por meio de sondas recomendadas pela norma FIL-IDF SOA, 1 982. 

Figura 2 - Amostragem com sonda 

f 
�mostragem em queijo com 
forma cilíndríca 

Amostragem em queijo -+ 
com forma cúbica 

_ Amostragem em 
queijo com forma 
de bloco. 

/ 
/ 

Amostragem em queijo com 
forma esférica, com ambos os 
pólos achatados. 

t -
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am()stragem realizada. O queijo Prato foi amostrado conforme indica a figura 3. 

Figura 3 - Amostragem experimental do queijo Prato 

C 

I 
, 

E 

-
- -: " 

B 

•. .i.._ 

: �  

Os resultados das anál ises químicas 
são apresentados na Tabela 1. As amos
tras A e B, cortadas como fatias de 9x9,5x1 
cm e pesando respectivamente 106 g .e 
111 ,5g continham grande parte da superfl
cie do queijo, isto é, a casca. A amostra B 
tendo maior superfície da casca, apresen
tou, como era de se esperar, maior extrato 

\�. 

seco que as outras frações analisadas; da 
mesma forma, o teor em gordura determi
nado (28,6%) foi, com exceção da �m.o�t�a 
E (29,0) maior. A fração A sendo onglnana 
da parte central do queijo, apresentou, co
mo esperado, menor teor em extrato seco 
(essa fração é a mais úmida do queijO). 

Tabela 1 - Teor de gordura, extrato seco e GES 

Amostra Gordura EST GES 
g/1 00 g g/1 00 9 % 

A 28,1 60,1 46,8 
B 28,6 63,1 45,J 
C 28,4 62,1 45,7 
o 28,1 62,6 44,9 
E 29,0 62,5 46,4 

A + B  28,4 61 ,6  46,1 
C + D + E  28,5 62,4 46,4 

Média geral 28,4 62,1 45,8 
0,8 sd 0,4 1 ,2 1 ,7 

cv % 1 ,3 1 ,9 

Revista do I LCT - Março/Abril de 1983 Pág. 41 

Na Tabela 1 observa-se que a média 
geral dos teores de gordura, extrato se
co e G ES foi respectivamente, 28.4% ;. 
62,1 % e 45,8%. As sondagens A + B  e 
C + D + E forneceram valores médios (para 
a gordura) de 28,4% e 28,5%, sem diferen
ça significativa da média geral ; a precisão 
do método de Van Gul ik na determinação 
do teor de gordura é de + 0,3% (WOLFS
CHOON, 1979). Na determinação do extra
to seco do queijo, é permitida uma diferen
ça de 0,3% numa duplicata (KIERMEIER & 
LECHNER, 1973). Assim sendo, as son
dagens C + D + E seriam então mais ade
quadas para a determ inação do EST, visto 
também que a sondagem A + B forneceu 
um valor médio inferior em 0,5% à média 
geral. As d iferenças em gordura e EST 
'determinadas nas amostragens por sonda 
e por corte condl,lzem a d iferenças no GES 
determinado. Entfetanto, essas d iferenças 
encontram-se dentro da variação (tecnica
m.ente inevitável) na composição do queijo 
resultante do processo de fabricação. 

A conclusão prática que se pode tirar 
dessas observações é que a amostragem 
mais efetiva para a determinação do teor 

de gordura, extrato seco e umidade, e por 
conseguirite, do teor de GES, quando se 
dispõe de uma amostra de queijo Práto, é 
aquela realizada através de sonda (sonda
gens C, D e E na figura 3a). Esse tipo de 
amostragem torna-se m ais representativo 
ao misturar-se o· produto das sondagens 
C, D e E num recipiente e determinar-se 
nesse material os parâmetros acima cita
dos. 

Uma segunda experiência realizada 
com queijo Minas padronizado visava veri
ficar o efeito da não remoção da casca do 
queijo sobre o resultado da análise do 
queijo para gordura, extrato seco, nitrogê
nio total e solúvel e cloreto de sódio. 

Para essa experiência fez-se uma 
amostragem em forma de cunha (observar 
figura 1a) com peso de aproximadamente 
136 g. Logo após, retirou-se uma cunha 
oposta à primeira e nelas foram determ ina
dos os parâmetros mencionados. A pri
meira cunha foi moída e denominada A; a 
segunda cunha, denom inada B, foi des
cascada e também moída finam ente antes 
de realizar a análise. Os resultados obtidos 
são reproduzidos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Efeito da remoção da casca sobre o resultado da análise do queijo M inas 
padronizado • 

Parâmetro% Gordura Extrato seco 

IA (com casca) 30,2 59,3 
B (sem casca) 28,5 57,0 

1 - g N/100 g 

\. 
A tabela 2 mostra claramente o efeito 

da remoção da casca do queijo sobre o 
resultado .da análise. Estando a crosta do 
queijo em conta,to direto com o ambi�nte, 
ela apresenta uma composição d iferente 
da do resto da massa do queijo, o que se 
traduz numa l igeira elevação do teor de 
gordura, extrato seco e nitrogênio total. 
Por outro lado, aqueles componentes hi
dro-solúveis como o cloreto. de sódio e o 
nitrogênio solúvel, encontram-se em me
nor concentração, o que é natural, visto o 
menor teor de umidade presente .. Evidente
mente, isto também se reflete em parâme
tros que são calculados teoricamente, co
mo a gordura no extrato seco (GES), o 
cloreto de sódio na umidade, e no índice 
de maturação (N-solúvel/ N-total): 

. 
N-total ' N-solúvel ' NaCI 

3,742 0,430 1,55 
3,703 0,455 1,60 

t'ergunta-se freqQentemente se se deve 
OU não retirar a casca do queijo para 
realizar a análise. Visto que o trabalho de
monstra que existem d iferenças entre os 
resultados das determinações químícas 
para A e B, conclui-se que o queijo deve 
ser analisado preferencialmente na mesma 
forma em que ele será consumido. Consi
derando-se que atualmente a maioria dos 
queijos Prato e Minas encontrados rio mer
cado são maturados sob embalágem plás
tica e impermeável, a formação de casca é 
mínima, e até mesmo inexistente. Deste 
ponto de vista, estes queijos poderão ser 
analisados na sua total idade, isto é, con
siderando sua casca. 
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4J I DES E M PEN HO PROFISSI ONAL DO I�ICO-VETERI NA R-'O NA I NS PEÇÃO DE (U LATICI N I OS 

� lnspection 

.r{\ 
Conceito de Inspeção 

É o conjunto de técnicas cie:ntific;as que permite a salubridade dos al imentos através dos conhecimentos de patologia, química, microbiologia, toxicologia e outros, diante da I.egislação específica, visando a defesa da saúde públ ica. A inspeção culmina com a aplicação das leis e regulamentos tecnicamente interpretados. 
Importância da Il1'speção de Laticínios nos Estados Unidos (USA) 

A qualidade sanitária do leite está diretamente relacionada com a saúde públ ica. Com a intensa'vigi lância e controle de qual idade há redução dos riscos de contaminação dos consumidores com o desaparecimento dos surtos epidêmicos e casos fatais devido ao consumo de leite e seus derivados nos Estados Unidos, conforme i lustração dos quadros I e 1 1 . 
Educação Social do Consumidor x Nível Tecnológico 

A demanda de laticínios aumenta com o nível de educação do consumidor e a qual idade tecnológ ica do produto alimentar. A conceituação de qual idade deve ser determinada pelo uRuário para depois ser otimizada pelé!. indústria, e então a inspeção cria os padrões em função das características tecnológicas, econômicas e sanitárias. 

Desenvolvimento das Atividades t; , Profissionais 

o profissional médico-veterinário na inspeção de laticínios procura desenvolver o controle de qualidade do leite a partir da 

Edson Clemente dos Santos( *) 
fonte de produção, cuidando da saúde da vaca leiteira através da eficiente ação para evitar que doenças como a brucelose, tuberculose, mamites, leptospirose, endo e ectoparasitoses apareçam no rebanho leiteiro. A inspeção do leite se inicia na fazenda com a saúde do animal,  higiene e saúde do ordenhador e se completa com o controle sanitário durante a estocagem, no transporte, durante o beneficiamento na indústria e armazenamento no mercado consumidor. Verifica-se que a inspeção de leite não se restringe a uma atuação do veterinário nos estabelecimentos industriais, mas alcança a fazenda e os laboratórios sofisticados em anál ises microbiológ icas, fisico-químicas e organolépticas. 

- A formação de recursos humanos nas escolas veterinárias para atender ao objetivo da inspeção. 
Os currícu'los se ajustam hoje á formação eclética do Profissional ,  continuando o ensino gradativo do ciclo básico em perfeita harmonia com outras discip l inas Profissionais. As Escolas de Veterinária e�tão mais voltadas para a formação técnIca e menos para a formação social e profissional. Isto se deve á orientação dos estudantes segundo o modelo de cursos e�tra�geiros, sem a adaptação às situaçoes Inerentes ao nosso país. 

- A contribuição dos profissionais na reestruturaçãf? do currícúlo e dos programas disciplinares. 
A SIPA deveria contribuir na organização dos programas curriéulares das Escolas de Veterinária, para aproximar melhor as necessidades do setor à formação especial izada do futuro técnico, já que grande número de veterinários são contratados ( ' ) Coordenador de Pesquisa do DPTA-llCT-E PAM IG. e Prol. Adjunto da Escola de Veterinaria 

da UFMG .  
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anualmente pelo Ministério da Agricu ltura 
para a inspeção. 
- O intercãmpio entre os órgãos oficiais 

de inspeção e os alunos das Escolas de 
Veterinária 

O estreito relacionamento só poderá 
acontecer se houver a participação dos 
chefes dos setores da SIPA nas reuniões 
de programas curriculares, para os estu
dantes do curso de graduação. 

- O papel da classe veterinária na saúde 
pública 

Dentro do largo espectro da atividade 
profissional o veterinário é importante na 
saúde pública pois evita que doenças se
jam veiculadas pelo leite e derivados à 
população consumidora. Este desafio é 
patente nas crises eventuais comprovadas 
pelas criticas á qualidade do leite comer
cial izado nos grandes centros consumido
res como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Curso de Gradu'ação da Escola de Veteri
nária na Qualificação do Técnico para a 
Inspeção de leite e Derivados 

O profissional em contato com a in
dústria se sente incapaz de assessorá-Ia 
em suas necessidades por deficiência de 
formação técnica só com o curso de gra
duação. 

Torna-se imp�escindível aperfeiçoar a 
capacidade técnica do Inspetor de Al imen
tos de Origem Animal - Leite e Derivados 
para que sua atividade acompanhe o pro
gresso técnico e a sofisticação crescente 
da indústria. Por isto, no curso de gradua
ção o futuro profissional deve receber os 
ensinamentos que o capacite à executar, 
com proficiênéia, a tarefa de defesa da 
Saúde Públ ica. 

Portanto, a educação do inspetor vete
rinário deverá credenciá-lo para uti l izar re
cursos laboratoriaiS de rotina, exercitan-
d�-o na real ização de exames físico-quí
miCOS, microbiológicos e tecnológicos, 
para garantir ao ' técnico a competência 
diante da d iversificação de processos tec
nológicos para alimentos nobres industria
l izados em laticinios, cuja salubridade de
ve aval iar por força da lei, que atribui  a 
privaticidade desse exercício profissional 
ao médico-veterinário. 

As causas das deficiências podem ser 
apontadas: 
a) Motivação, insuficiente para o exercicio 

da inspeção durante o curso de gradua
ção; 

b) Falta de conhecimento do setor pela d i
vulgação insuficiente 'das atividades 
profissionais nos cursos técnicos; 

c) Excessiva carga horária do estudante 
no currículo veterinário. 

Curso de Pós-Graduação para o Médico
-Veterinário na Inspeção de laticinios 

A criação deste curso é defendida pela 
Escola  de Veterinária para atender aos 
anseios da classe e unif icar os currículos 
na melhor formação do técnico para o 
servi�o de inspeção do Ministério da Agri
cultura, credenciando-o às responsabi l ida
des na proteção da saúde públ ica. Resu
mindo as etapas, observa-se que existem 
ainda hoje d iscipl inas com denominações 
preocup'adas tão somente em ostentar tí
tu los como: Indústria, Inspeção e Conser
vação de Al imentos: Porém, ' isto não deu 
ao veterinário maior conhecimento sobre o 
seu desempenho apesar do esforço dos 
professores, orientadores de ensino, pois 
ele ainda não contribuiu para o desenvol 
vimento industrial do país, só evidencian
do o seu sucesso nas atividades públ icas. 
Para propiciar ao técnico futuro melhor 
impõe-se uma revisão conscienciosa do� 
programas das d iscipl inas, verificando se 
os tópicos correspondem á matéria neces
sária-ao conhecimento proposto no títu lo. 

Impõe-se a criação de cursos em Ins
peção de A l imentos de Origem Animal a 
nível de M ESTRADO e de DOUTORADO, 
nas Escolas que dispõem de recursos do
centes e de faci l idades materiais adequa
dos, após bem cu idado planejamento, 
dentro de critério regional e em número 
que se ajuste à demanda. 

Deve-se ressaltar que aos Docentes da 
especial idade sejam propiciadas todas as 
faci l idades e cond ições que lhes permitam 
real izar Cursos de Pós-Graduação na área. 

Concomitantemente devem ser criados 
C_ursos de Aperfeiçoamento, Especial iza
çao e Extensão na área de Inspeção, de 
Alimentos de Origem Animal. 

Justif icam-se estas afirmativas consi
derando-se que atualmente os Docentes e 
outros técnicos da especial idade, para se 
habi l itarem à progressão na carreira fun
cionai se vêm forçados a fazer a Pós-Gra
duação em Cursos correlatos ou afins, 
como os de Saúde Públ ica. ExiQe-se a 
criação de cursos especificamente ded ica-
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��� à Inspe?ão de Al imentos de Origem 
, mal. Sena de todo aconselhá I tais cursos a serem criados Ob

ve
d 

que 
tamb' . , e eçam e� as características regionais de pro�uçao e de desenvolvimento industrial 
O 

or outro lado, a maior afl uência d� ocentes e de Técnicos em ambos �as�s funcionários públ i
'
cos, porque �: ervlços. d� Inspeção são exercidos elo P?der Publ l�o, aos Cursos de Pós-Gra�uaçao re�u.lt�ra no aprimoramento dos serviç:>s oficiais de Saúde Públ ica pela el _ ça? da bagagem científica dos profis��� ��IS neles engajados. Estabelece-se tam� em �al�t�r competição de preparo técnic� ' t�o utl l  e benéfico à evolução de co �, eClmentos na área que é de todo de 

-
javel estimular e faci l itar. 

se-
Quant? �os �ursos de aperfeiçoamen�o, especlal izas:ao e extensão, geralmente 

a
: c�rta �uraçao, justifica-se pela revisão 
, ua Izaçoes e aprofundamento de conhe� 

c!men!os e em
, razão da prestação de serViÇOS a comunidade 

Finalm��te, sendo a Inspeção de A l imentos a! lvldade essencialmente voltada para a Saude púbr d dad _Ica, eve merecer priori-e n� concessao de auxíl ios por arte das entidades f inanciadoras oficiais. 
p. 

a) Relacionamento pessoal e industrial 

Este fator de entrosamento é importante n_o melhor apr?v,eitamento das qual if ic,a�o.es do vetennano pela indústria de la�clnlos. As oportunidades são minímiza-a� p.elo tr.atamento dos técnicos no seu propn� universo, sem a participação da comunlda�e industrial nos problemas relevantes da Inspeção, devendo ser destacad�s. duas caracteristicas intrínsecas desta atl�ldade: Competência profissional e au-tOridade. . 

- leitE! e
.derivados e conselhos profiSSionais 
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os al imentos de origem ani _ lados há mais de 60 mal sao Contro-
sendo respeitada ate' po 

anos, neste pais , r outros ' 
, 

Importam nossos produt 
' palses que 

P,o�tanto, é justa a reivin��c�g�Opecuários, 
slvldade da inspeção d I' 

çao da exclu-
ge ' e a Imento d ' m animai para a Med ' , s e Of/-IClna Veterinária. 

- Remuneração dos técnicos 

, O BrasH tem cerca d 20 ' . , d istribuídos nos ór ã 
e .000 , tecnlCos 

d uais, in1ltitutos de �e 
os 

,fedtlrals, esta
Veterinária e empresas 

�qU/,s�, . E�colas de 
da. A falta de 

e iniCiativa priva-
f '  

nova chance de a I!ge o profissional iniciante 
empr�go 

pO IS até dezembro/ 81 f '  , n.a carrei ra, 
tratação pelo servi o ,OI ,prO ibida a con
presidencial e aind� p�r��I�Co, por ?ecreto 
tanto, salários menores 

IS _e ate hOj�. Por
favorecendo a' s vez 

sao negociados, 
_ es os empr " nao pagam o m' , esanos que Inlmo de 6 I "  mos regionais, acrescido c

�� an�s mí�i
devoradora que afeta - . 

a Inflaçao 
a nação brasileira. 

nao so a classe, mas 

Des�onhec�mento da atividade de ínspeçao por orgãos públicos 

_ Basta cita� a advertência feita por órgaos de planejamento que diagnosticarem como fator de inibíção do desenvolvimento do setor de . I�tic.í�ios as exigências crescentes do Mlnlsteno da Agricultura. (SIPA) on,e�ando o custo dos investimentos e eXigindo reformas ( INDI). 

Uniformidade de exigênc'las m' . 
d h' . Immas e. Iglene e aplicações de normas le gals 

-

_ A in�peção sanitária é uma real idade e na? esta l.onge dos critérios usados nos pal�es ma!s desenvolvidos. Falta somente �alor apOl.? d? poder públ ico, i:lando me-
?� atençao a altura da importância da atlvldad_e profissional, condizente com a pres!açao de serviços desta classe às comUnld.ad�s e ao desenvolvimento sócio-�conomlco d? pais. Para isto, a introduç o_de conceitos-de inspeção e a d ivulg�çao �o SIF se faz necessário à partir da e uc�ça<? do estudante na faixa escolar antenor a universidade, arvoredoleite.orgdigitalizado por
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QUADRO I - CONTROLE SANITÃRIO_DE INSPEÇÃO X RISCOS DE 
TOXI- IN FECÇOES 

R I SCOS 
5 0  

4 0  

3 0  

20 

1 0  

5 1 0  1 5  20 
CONTRO L E  

QUADRO 11 - INTOXICAÇÕES AGU DAS E IN FECÇÕES VEICU LADAS POR 
ALIM ENTOS NOS USA" 

TIPO 

BACTERIORES 
QUíM ICOS 
PARASITÃRIAS 
VI ROSES . '  
DOE NÇAS TRANSM ISslvEIS POR ÁGUA 

TOTAL 

" Fonte:  CDC. 1 976. USA. 

E R R A T A  

Corrigir no n .  o 225 (janeiro:fevereiro/83) 

N . O  CASOS 

3. 270 
1 57 

36 
1 1 7  

5068 

8:648 

Página 06, no fim da 1. a col una: Pode-se verificar desta forma a a lta 
precisão e exatidão do instrumenta l .  

Página 08, n o  f i m  da 2. a col una: . . .  sonda d
o
o termistor e o vibra.dor 

após cada determi nação d� amos�ra co.m . 
D�C conhecido, 

porém, não l impando apos a determr naçao das outras 
a mostras ana l isadas. 

C O A L H O  F R I S I A 
58 ANOS DE TRADIÇAO - QUALIDADE - APERfESÇOAMf!NTO 

HA 58 ANOS FOI I M PLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUEIRA. SANTOS 
DUMONT, A 1 .a FABRICA DE COALHO (REN INA PURA) DO BRASil E DA 
AM�ÀICA DO SUL . 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM líQU IDO E EM pó, NÃO É MAIS UMA 
EXPERI�NCIA E SIM UMA REALIDADE . 

COALHO FRISIA É UM PRODUTO PURO (REN INA) E POR ESTA RAZÃO É PREFERIDO PARA O FABRICO DE QUEIJOS DE ALTA QUALIDADE . 

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PArS. 

COALHO FRISIA É O COALHO DE TODO DIA. 

KINGMA & CIA. LTOA. - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT - MG 
Telafone : 251-1680 (DDD 032) 

PRODUTOS 
MAGNUS S.  A. Móqui nas e Produtos 

Divisão Klenzade 

Nova l inha especi a l izada na limpeza e sanitização 
d e  laticín i os. 

Para uso em pasteurizadores, tanques d e  estocogern 
garrafas e equipamentos em. geral.  

Assistência Têcnica Gratuita 

Rua Figueira d e  Melo, 237-A - Te!. 254-4036 - Rio - GB 

Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - fel. 21 1 -341 7 - J uiz de Fora - MG 
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A A R E N OS I DADE DO SO RVETE DE LEITE 
Sandness in Ice Cream 

A. Goded y M ur( * ) 
RESUMO - Quando Otto Frensel completou 80 anos ,de idade e 53 anos de publicação 
do Boletim do Leite, em 1981, o Dr. A. Goded y Mur redigiu este pequeno trabalho em 
homenagem' ao aniversariante, com uma carta muito lisqngeira. Em certo trecho, diz 
Goded y Mur: "Acompanha uma modesta contribuição inédita para o seu Boletim, 
seguramente minha última, já que vou restringindo minhas colaborações, devido ao desejo 
de poder incrementar os treze livros, publicados em quatro ou cinco, mas que tenho 
quase terminados. As dificuldades, entretanto, fizeram com que não fossem ainda 
publicados". Esta carta, que se encontra publicada, na íntegra no Boletim do Leite 
n. o 629, demonstra o conceito e a consideração que se tem na Europa pelo. nosso 
colaborador - da Revista e do Instituto - ,  Sr. Otto Frensel. 

Este defeito, que deprecia o produto, 
é ocasionado pelos cristais de lactose 
quando atingen um tamanho de 25 milimí
crons. 

Os fatores que dão origem ao defeito 
são: 

1) Quando o teor de substâncias não
-gordurosas em relação ao conteúdo de 
água da mistura ultrapassá 5,9. 

2) Alta viscosidade devido à concentra
ção de sacarose e à eliminação, pela con
gelação" de parte da água. 

3) Empregar leite condensado ou leite 
em pó como matéria-prima. 

4) Querer forçar o índice de extrato 
seco do produto elaborado. 

5) Mudanças bruscas da temperatura 
na elaboração e na conservação. 

6) Uma teoria que explica este defeito é 
que, se bem que em todo sorvete de leite 
existam cristais de lactose, .() tamanho 
destes aumenta porque os menores se 
dissolvem quando a temperatura é mais 
elevada e depois, quando esta baixa, depo
sitam-se novamente sobre o's mais gros
sos que mantiveram sua estrutura, mas 
esta teoria não deixa de ser apenas uma 
teoria, visto que já foi demonstrado que 
podem não. existir cristais de lactose no 
sorvete. 

7) O defeito leva 14 dias para aparecer 
quando sé mantém o sorvete na tempera-

tura de 11 ° abaixo de zero e até 21 dias 
caso seja mantido a -16°. 

8) Manutenção do  sorvete, pelos vare
jistas, a uma temperatura superior à de sua 
elaboração ou armazenamento na fábrica. 

9) Má dissolução da gelatina. 
10) Deixar o sorvete repousar em forma 

semi-gelada e depois congelá-lo definitiva
mente. 

11) Possuir o sorvete fórm ula pobre em 
sólidos. 

12) Não estar estabilizada a mistura. 
13) Uso de temperaturas muito baixas 

ou excessivamente altas ao congelar. 
14) Excesso de água na fórmula. 
15) Não haver homogeneizado ou haver 

homogeneizado de forma inadequada. 
16) Manter o sorvete entre -5° é -1 DoC. 
17) A quantidade de sólidos não-gordu

rosos da mistura, não deverá ultrapassar o 
valor dado pela fórmula: (100-x)/6,9 quan
do for necessário conservar por algum 
tempo ou o valor (100-x)/6,4 quando se 
destinar a ser consumido rapidamente, 
sendo x igual aos sólidos totais. 

18) Hidrólise 'da proteína ou acréscimo 
de proteína hidrolisada (tirosina). 

19) Adição de lactose. 
20) Resfriamento demasiadamente rá

pido da mistura, no leite batido, que não 
permite a incorporação correta do ar. 

21) Endurecimento rápido, que ajuda a 

( * )  Doutor em Químíca Industrial e em Ciências Quím icas. Licenciado em Físico-Matemáticas. 
Técníco Bromatólogo. Zaragoza-Espanha. 
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formação de núcleos cristalinos. 
22) A baunilha exerce ação sobre a alfa- . 

- Iactose formada. 
23) Tanto a baunilha, como a van i l ina 

ajudam a formar núcleos cristalinos. 
Como evitar: 
1) A fim de evitar o problema deve-se 

.mlar para que a relação lactose/ água seja 
inferior a 5,9. 

2) Adicionar sai") de cálció ou de mag-
nésio. 

3) Pasteurizar a mistura, el iminando 
assim os cristais que poderão haver se for
mado novamente. 

4) Substituir  25 por cento da sacarose 
por outros açúcares. 

5) Trabalhar misturas com teores não 
muito elevados de sólidos. 

6) Transformar a lactose, ocasionada 
pelo desnatamento em pó, em gl icose e 

que a lactose se deposite em forma de 
cristais microscópicos, cujo tamanho de
pende do tamanho dos cristais que serão 
adicionados; basta adicionar de 2 a 4 gra
mas de cristais por galão de mistl.!ra. 

9) Adição de leite em pó durante o 
congelamento. 

10) Conservar o sorvete de leite numa 
temperatura inferior a -10°C. 

11) Não ultrapassar 7 por cento de lac
tose na mistura. 

12) Aumentar, na medida do possíve l ,  a 
acidez, o que reduz o tamanho dos cris
tais. 

13) Acrescentar pepsina, à razão de 
12,5 partes por milhão. 

14) Eis uma fórmu la que não produz 
arenosidade: 
13,636 kg de creme com 30 por cento de 

gordura 
18,181 kg de leite, com 4 por cento ' de galactose, o que permite forçar a quantida-

de de leite desnatado em pó. A hidról ise se gordura 
Bo 3,175 kg de leite desnatado em pó � 

realiza devido a uma enzima ( Iactase). 7,272 kg de açúcar � 7) Uti l izar estab i l izantes tai s  como: go- 0,227 kg de estabi l izante 'l 
mas vegetais ou marinhas que retardam a 2.949 kg de água. � formação de cristais. 

8) Adicionar antes ou no material res- Pasteurizar a 71°C e manter p'or 30 mi- �1 
friado, cristais pequenos (menores de 10 nutos; homogeneizar sob pressão de .3.000 � 
mil imícrons) de lactose; consegue-se as- l i bras, resfriar até -7°C e sol idificar entre 11 
sim uma cristal ização rápida que faz com -22°C e -27°C. 1\ 
---�----------'---- � 

EXPOSiÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS 
LÃCTEOS 

International Food & Dairy Expo-83 

A maior e mais diversificada exposição das indústrias da alimentação e produtos lácteos, 
nos Estados Unidos. 

A Exposição/81, com seus 375 d iferentes expositores, e um espaço de 220.000 pés 
quadrados para exibição dos produtos, bateu vários recordes. O total de visitantes foi de 
14.748. Sendo uma exposição de alcance realmente internacional ,  a Expo/81 recebéu a 
visita de 1.878 visitantes de 65 il"ações. Muitas empresas internacionais se beneficiaram 
também exibindo seus produtos na Expo/81. 

Espera-se que a Expo/83 seja ainda maior em número de expositores e de visitantes de 
todo o mundo. Para ajudar os hóspedes internacionais ,  a Expo/83 terá um Centro Comercial 
Internacional e intérpretes em diversos ·idiomas. Também lÍaverá um serviço de telex d ispo-
nível. 

A Exposição se realizará de 22 a 26 de . outubro no McCormick Place - Chicago, 
l l linois,  Estados Unidos da Ámérica do Norte. 

A Exposição das Indústrias de A l imentação e Produtos L'ácteos é patrocinada pela Dairy 
& Food Industi"ies Supply Association. 6245 Executive Blvd. Rockvi l le ,  Maryland 20852 
USA. Telephone: 301/984-1444: Telex: 908706 DFISA ROVE. 

I 
•1. 11 
I 
i 
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