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UTILIZAÇÃO DO PRO-MILK MK 11 NA DETERMINAÇÃO 

DE PROTEíNAS NO QUEI�O MINAS FRESCAL 

Utilization of Pro-Milk 11 for Protein Determlnation 
in "Minas Frescal" Cheese 

I NTRODU ÇÃO E LI TER ATUR A 

O mét ed e  d e  a-nafta lin e-b lac k ("Amido
-b la ck") tem sid o. u sad o. par a a determ ina r;ã e  
de pr ete ina s n o.  leite p er ser um pr ecediment e 
rápid o., adequad o. e p euc e ener ese; teve erigem 
n es traba lh es de FR ANKEL-CO NR AD e COO 
PER (4) em 1 944. O princípi o. d e  mét ed e  f ei 
de scrit o. em 1956  p er UD Y (10) n es E .U . A. 
e p er SCHOE BER e HE TZEL (8), n a  Alema 
nha , que e ap licaram pe la i primeir a ve z n a  de 
te rminaçã o. da s pr ete ina s d e  leite ; p esteri er 
mente , e mét ed e  f ei ap lica do. a d iver ses pr e
dut es lácte es (C AS ADO e BL ANCO (2); MC 
G ANN (7». 

SHER BON (9) de screveu uma técnica p a 
ra determinar pr ete ina s em queij e�, que te s
t eu c em suce sso. n o.  "C ettage chee se ". De ac er 
d e  c em a de scriçã o. de SHER BON , "o queij o. 
é bem macerado (com e para ! a determ inação 
do Extrato Seco Tota !), e a am estra é pe sada 
dentro de um c ep o.  mi stura d er Vir tis; adici e
n E;-se então uma quan tidade medid a d e  c eran
te , mi stur a- se bem e decanta- se a mi stur a n u 
m a  garrafa provida de fi ltr ó  e fi ltra- se d ireta
mente no e spectr efotômetro. "  O aut er acre s
centa que o método f ei te stado sa tisfat eria 
mente. DIMKOS (3) de screve eu tra técnica en 
de 1 0  g da am estra macerada são di luíd es me 
diante adição de 5 m l  de K OH em seluçã e a 
10% e água , sendo e tota l c emp letad e a 1 10 
g c em água de stilada ; rea liza- se então a deter 
min ação c emo se f esse leite "in natura ". E s
se aut er c empar eu es re su ltad es d e  Pr e-Mi lk 
c em aque le s  obtid es pe le método c lá ssico de 

Alan Frederick 1<Volfsclzoon P. * 
Múcio MalIS llr F1l1'tado * 

Co lab eraçã e Técnic a :  
José Roberto Ferreira * * 
Lucas Antônio Heineck ** 
Márcia Helena JUllg * * 

Kje ldah l, ende e le ca lcu leu e nitrogêni o. nã e 
pr etéico d e  queijo (determinad o. no ser e  d e  
queij o. e reca lcu lado para su a umidade ) e m re 
laçã o. a o.  nitr egêni e t eta l. C em e sse traba lh e, 
e le a pent eu um a exa tidão do mét ed e  d e  c e
rante (em re laçã o. a o.  mét ed e  Kje ldah l) de 
± 0, 3 5 %  de pr eteína s, a lém de uma preci sã o.  
"b seluta de ± 0, 1 3  % . 

C em e  parte de um e stud e sebre a ap lica 
bi lidade d e  mét ed e  em d iver ses produt es lác 
te es feito por WOL FSCHOON (1l, 1 2), ten 
t eu- se ap licar o pr eced iment e sugerido p er 
DIMK OS (3) p a.ra determinar prote ina s em 
queijo a um produto de largo con sumo n o.  
Br asi l, e queijo Mina s Fre scaI. En tretant o., 

pr ecurou- se simp lificar a técnica de scrita por 
e ste aut er ,  vi sand o. faci litar a deter .m.inaçã e. 
Par ê! a di sselução da am estra u sou- se igua l
mente uma selução de K OH a 10% ,.cem b en s  
re su lt c:d es. 

M ATERI AL E ,MÉTODO 

Na s determinaçõe s f eram u tilizada s am es
tra s de queij o. Mina s Fre sca l fabricado n a  Se 
çã o. Indu stria l d e  D TA/EP AMIG , pe la técnica 
tradici ena lmente c enhecida (1 3), sendo es 
queij es ana li sad es sempre 1 (um )  dia apó s a 
fabricaçã o.. 

Para a: determinação de pr eteína s no quei 
jo utilizou- se o mét ed e  c lá ssic o.  de Kje ldah l 
(AOAC 47.021 (1975».  A determinaçã o. c em 
p c:ra tiva foi feita num aparelho Pr e-M il k  MK 
lI, da Fess E lectric , operad o. conf erme met e
do legia previamente de scrita (1 1). 

* Pe squi sad ere s da EP AMIG /D TA/ILC T  - Ru a Tenente Freita s, 1 1 6  - 36 100 Jui z 
de Fer a  - MG. 

** Técnic es em La ticínio s - D TA/ILC T. 
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Para a determinação do te or de proteína s 
em queijo co m o Pro- Mi lk MK II pr ocedeu- se 
da i seguinte forma : 

- tomar um beaker de 250 m l  e anotar a 
tara; 

_ adi cionar 10 g da amo stra do queijo ; pre
viamente m :i!cerada; 
adi cio m,r 5 m l  de K OH a 10%; 
adi ciona � 2-3 m l  de água de stilada mor
n :.:; 
homogeneizar com ba stão de vidro até for
mação de uma pa sta; 
a:di cionar pequena s porçõe s de águ a de sti
lada (5-10 ml cada ) até formar uma so lu
ção leit osa;  
comp letar com água de stilada , sobre a ba .-
!é;nça , até dar 100 g; 

, 

tom ar a amo stra com a seringa do Pro
-Milk e pro ceder a determinação no apa
relho da me sma forma como para leite 
"in-natura "; 
mu ltip li c2,r o re sultado lido na esca la do 
ap f:re lho por 10, obtendo -se a ssim a por 
centagem de proteína s tota is no queijo _ 

RESUL TAD OS E DISCUSS ÃO 

Foram feita s 17 (deze ssete ) determinaçõe s, 
e o s  re su ltado s obtido s se en contram no Qua
dro I. 

O s  dado s en contrado s foram submetido s  à 
aná li se de co rrelação e sta tistica ,  sendo en con
p:ada signifi ca tiva corre la ;Ção r = 0,952, ao 
níve l de ex = 0,05. 

Foi u sado o te ste "t " pa ta e st abe le cer a 
signifi cân cia , verifi cação e hipóte se da nu li
d cde de diferença e sta tistica entre a s  médi as 
de proteína pe lo s  doi s método s (18,83% e 
18,95%), confirmando a exi stên cia de corr c-
12.�ão entre a s  dua s variávei s e studada s (t = 
0,115). 

O te ste de exatidão foi ca lcula do pe lo de s
vio padrão da diferença entre a s  dua s variá
vei s (a e b ), tendo sido determinado o va lor 
S = ± 0,26%. 

Ob serva- se ,  pe lo s  re su ltado s en contrado s 
(ver Quadro I ), que o m etodo de determinação 
de proteína s de queijo no Pro- 1Vli lk é ba :;tante 
viáve l. En controu- se uma forte corre lação en
tre , a s  variávei s con side J;ada s, como se deduz 
d ó te ste "student " e do índi ce de corre lação 
da ordem de 0,952. 

Quadro I - Comparação do s Va lore s Mé-
dio s de Determinaçõe s  (em du-
pli cata ) de Proteína s em Quei-
jo i\'Iina s  Fre sca l com o s  Méto-
do s Kje ldah l e Pro-Mil k .  

% Proteína s Totai s 

Amo stra Diferença 
Kje ldah l Pro -Mi lk (a:) - (b ) 

(a ) (b) 
1 15,83 16,55 0,72 
2 17,12 17,97 0,85 
3 17,69 17,90 0,21 
4 18,14 18.12 + 0,02 
5 18,20 18,00 + 0,20 
6 18,25 18,52 0,27 
7 18,39 18,10 + 0,29 
8 18,49 18,87 0,38 
9 18,54 18,37 + 0,17 

10 19,26 19,62 0,36 
11 19,31 20,25 0,94 
12 19,32 18,65 + 0,67 
13 19,59 19,42 + 0,17 
14 19,67 19,60 +' 0,07 
15 20,10 20,20 0,10 
16 20,92 20,32 + 0,60 
17 21,34 21,65 0,31 

Va lor 
18,83 18,95 I 0,12 Médio 

De svio f ± 026 Padrão 

O s  te ste s de pre CIsa 0  ab so luta e re la tiva 
foram r,p li cado s com ba se na s diferença s en
tre cada dup li cata da s determinaçõe s; o s  re
su ltado s en contram- se no Qu &dro lI . 

Quadro II: Pre ci são do s Método s (%) 

Pro-Mi lk MK II 
Kje ldah l 

ab so luta 
± 0,11 
± 0,21 

re lativa 
0,58 
1,11 

O s  te ste s de pre ci são ab so luta e re la tiva 
confirmam a viabi lidade do método de negro 
de amido . Em um traba lho seme lhante , DIM
KOS (3) en controu uma , pre c i são ab so luta de 
± 0,13 p l:ra a determinação no Pro -Mi lk MK 
II , enquanto que aqui en controu cse ± 0,11 %. 
Ne ste traba lho , a exa tidão do método do co 
rante em re lação ao método clá ssi co de Kje 1-
dahl foi de ± 0,26% e a en contrad a por 
DIMKOS (3) foi de ± 0,35% de proteína s. 
O fato de havermo s a lcançado me lhor pre ci
são e me lhor exatidão co m o Pro -Mi lk que 

Di nIko s, pode ser devido ao tipo de amo stra s 
ana li sada s. Aqui trata- se e spe cifi camente de 
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um queijo fre sco ,  o qUe po ssibi lita 'a obten 
ção de um a amo stra m ai s  homogênea , fator 
indi spen sáve l para a obtenção de bon s re su l
tad os com e ste método . O s  re su ltado s de DIM
K OS (3), por out ro lado , referem- se a va lore s 
m édio s. obtido s da aná li se de diferente s tipo s  
de quei jo. 

A determinação do teor d e proteín 2-S é im
portante não somente do ponto de vi sta cien
tifi co -te cno ló gi co ,  ma s também do e conômi
co. O pape l d zs proteína s durante a coa gu la
cão e na retenção da ' umidade pe la coa lha da 

foi e studado por FUR TADO e WOL FS
CHOON (5), para queijo s tipi co s bra si leiro s, 
como o Prato e o Mina s. Assim . uma forma 
de aument :.:r e controlar o rendimento seria 
regu lrjT o teor de gord ura e proteína do leite 
de stinado à fa bri cação de queijo s, vi sando ba
si camente e stabele cer uma re la ção f b:a entre 

e ste s e lemento s no produto e laborado , pro cu
rando a sua pa dronização . Além di sso ,  o teor 
de proteín é'(5 poderá ser eventua lmente con si
derado como critério de pagamento do leite 
(cemo se realiza ho je em a lgun s paí se s  euro
peu s KLOS TER lvI E YER (6)), o Que exigirá o 
u so de método s rápido s para determinar a 
proteín :l não somente no leite , ma s também 
no s seu s  diver so s  subproduto s (entre e le s  o 
q neijo . cuja proteína tem a lto va lor nutri tivo
-fi sio ló gi co BL ANC e SIE BER (1) ), podendo-
-se e stabe le cer a ssim o ba lanço protéi co da 
m atéria-prima pro ce ssada em la ticínio s. 

C ONCLUS ÃO 

O s  dado s apre sentado s comprovam a via
bi lid rde do em prego do apare lho Pro-Mi lk 
MK II para a ' determina ção de proteína s em 
queijo s. O e studo foi rea lizado u tilizando- se o 
queijo lVIina s Fr ésca l, porém a credita .- se que 
cs re sultado s a qui apre sentado s e a s  con clu
sõe s  ob tid as poderiam ser ap li cada s  a outro s 
queijo s  fabri cado s no paí s, como o s  da , varie
dade Mina s. o Prato (depoi s que se haja veri
fi cado o efeito do corante adi cionado na de
terminação ) e o ,utro s. A an áli se e sta tisti ca da s 
dua s variávei s (Kje ldah l e Pro-M ilk) confir
mou a exatidão e a pre ci são do método em 
e st udo . Acredita- se que a ap li cação de ste mé
todo permitirá o conhe cimento do s re su lta
do s com maior rapidez e ma jor e conomia , tra
zendo maiore s fa cilidade s, portanto , ao s pro
ce sso s de fabri cação e contro le da qua lidade 

do s produto s em que stão. 

RESUMO 

Foi rea lizado um e studo compara tivo da 
determim .. ção do teor de proteína s totai s no 
queijo Mina s Fre sca l, pe lo método clá ssi co de 
Kje ldah l e pe lo apare lho Pro -Mi lk MK II. O 

tra ba lho foi rea lizado em 17 amo stra s de 
queij o ,  tendo sido en contr ada uma forte cor
re lação (índi ce de 0,952) entre a s  dua s variá
vei s; o s  va lore s médio s en contrado s foram 
(em % proteína s totai s): Kje ldah l = '18,83 
e Pro-Mi lk = 18,95, não havendo diferença 
e sta tisti camente si gnifi cativa ao níve l de 5 % . 
A aná li se e sta tisti ca in cli cou um índi ce de exa
tidão da ordem de ± 0,26% que pode ser 
con siderado ex ce lente. A pre ci são do método 
semi -automá tico foi igua l a ± 0,11 % , en
quanto qUe a do método de referên cia foi 
± 0,21 % .  Con cluiu . - se que o método é p le
namente viáve l e fa ci lita con siderave lmente a 
determinação de proteín r� totai s em queijo s. 
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S UlVI.lVIAR Y 

A compara tive stud y  wa s carried out for 
protei n determination in "lVlina s Fre sca l" 

c hee se u sing the Ieje ldah l and the Pro -M i1k 
MK IIlIlethod s. Seventeen samp le s  of chee se 
were a lia li zed and a corre lation Cr ) of 0,952 
bet ween both me thod s wa s found . 

The mean va lue s were {in % tota l pro 
tein ): Ieje ldah l = 18,83 and Pro -M i1k  MK 
II =1 8,95. Compared wit h  the reference m e

thod , a standard devia tion -of ± 0,26% pro � 
tein wa s found wit h  no st iitistica l significan 
ce at the 5% leveI. 

The preci sion of the semi-automa tic m e
tho d (± 0,11%) wa s better than that found 
with the reference method (+ 0,21 %). It wa s 

conc luded that the Pro-Mi lk M Ie  II me thod 
c :m be u sed sa tisfactori ly for the determina 
tion of tota l protein in ".Min as Fre sca l" 
chee se .  
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·FABRICAÇÃO DE "REQUEIJÃO CREMOSO" A PARTIR DE 

MASSA OBTIDA POR PRECiPITAÇÃO ÁCIDA A QUENTE 

DE LEITE DE BÚFALA E DE VACA (::'1 
The Processing of "Requeijão Cremoso" from 

Buffaloes' and Cows' Milk Acid Curd. 

RESUMO 

Foram rea li zad os diver so s  e :lI:perimento s 
com leite de búfa la (I) e de vaca (II), bu scan 
do o timi zar o s  parâmetro s do proce ssamento 
de requeijão cremo so a par tir de ma ssa . ob ti
da p or acidificação drreta do leite aquecido a 
82°C . 

Na obtenção da matéria �rima , o rendi 
mento (pe so /vo lume leite ) foi , em média ', 
12,58 % para leite de búfa la e 11,76 % para 
leite de vaca . Ob servou- se também uma redu 
ção no tempo de proce sso bem como um m aior 
rendimento re la tiv amente à coagu lação en zí
mica . 

Com re lação ao produto fina l, o s  requei 
jõe s I e II apre sent aram sabor e odor ligeira
mente mai s suave s quando comp arado s ao re 
queijão em que se obteve a matéri a-prima por 
coagu lação en zímica. Isto se deve ao sabor 
SU ave apre sen f:l>do tanto pe la m assa como pe 
lo creme fre sco u tilizado s. 

O emprego de leite de búfa la na fabrica 
ç :io de requeijão cremo so é intere ssante como 
a lte ma tiv �  para o aproveitamento de seu e le 
vado teor de gordura . Isto po ssibi lita a u tili za 
ção do creme ob tido no de snate do me smo 
leite a ser subme tido à precipitação ácid á, 
ao pa sso que p ara o leite d ê  vac a deve -se de s
natar um vo lume adicion a.} de leite . 

O s  produto s ob tido s em ambo s o s  proce s
samento s foram perfeitamente aceitávei s pe lo 

con sumidor , como se ob servou em te ste s pre 
liminare s feito s no ITAL. A diferença , de co-

Ariene Gimenes Fenzandes (* *). . •  
José Francisco Pereira Martins (* * *) 

loração entre o reque lJao de leite de búfa la 
(branco-e sverde ada ) e o de leite de vaca , {a m a 
re lada }, não acarretou prob lema s de ace itação 
do produto . 

SUMM AR Y  

THE PROC ESS ING O F  "REQUE IJÃO 
C REMOSO " FROM BU FFALOES ' Al'l D 

C OWS '  M ILK AC ID CU RD 

The op timiza tion of para meter s for the 
proce ssing of "Requeijão Cremo so "  (a spreada 
b le proce ssed chee se )  from buffa loe s' (I) and 
co ws' (lI) mi lk obtained b y  dITect acid ifica tion 
at 82°C Wf:S done. The average yie ld of curd 
(curd weight /mi lk vo lume ) u sed a s  ra w ma 
teria l wa s 12,58 % for buffa loe s' milk and 
11,76% for co ws' mi lk. The proce ssing time 
wa s lo wer and the yie ld higher with the u se 

of acid curd in ste ?p of rennet curd . The fi 
na l product (I and li) had a f lavour sligh tly 
mi lder than rennet curd "Requeijão " due to 
the mi ld flavour of acid curd and to the fre sh 
cream added . The proce ssing of . ;'Requeijão 
cremo so "  with buffa loe s' mi 1k (I) i s  a li  inte 
re sting a ite rna tive for the u tili za tion of it s 
high f a,t content o There i s  no need for an a d
di tiona l mi lk f at vo lume a s  i s  needed for 
co ws' milk product .  (II). Pre liminarr organo 
leptica l a sse ssment sho wed them to be accep 
tab le .  Their d ifferent co lour s (white greeni sh 
buffa loe s' mi lk "Requeijão " a nd ye llo wi sh 
co ws' mi 1k "Requeijão ") had no imp lica tion s 
o n  their açceptabi lit y. 

(*) Traba lho a pre sentado no IV Congre sso Bra si leiro de Ciência e Tecno logia de Ali
mento s, rea li zado de 5 a 8 de out ubro de 1980, no Rio d e  Janeiro , R J. 

(* *) Eng . de Alimento s - Seção de !>roce ssamento de Leite e Deriv a.do s - In stituto de 
Tecno logia de Alimento s - ITÃL, Campin as - SP . 

(** *) Farm . Bioqu Ím Ico MSc. Seção de Proce ssamento de Leite e Derivado s - Instituto 
de Tecno lOgia d e  Alimento s - ITAL, C ampina s - SP . 
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INTRODUÇÃO 

Requeijão cremoso é o produto obtido pela 
adição de um sal emulsificante e água, às pro
teína e gordura do leite, ao mesmo tempo que 
se aquece e agita a mistura: (5). De acordo 
com KEA TIN G (1 1 ), usa-se a denominação 
"cremoso" ou "pastóso" ao produto que' à tem
peratura ambiente é perfeitamente untável. Es
ta consistência cremosa é obtida quando o 
grande agregado (hidrófobo) de caseína pre
sente na massa �ofre ruptura., aprmdmando-se 
do tamanho molecular. Deste modo, há consi
derável aumento da área superficial das partí
culas de proteína, tornando-as capazes de ab
sorver grandes quantidades de água. Este pro
cesso, denominado cremificação, é causado pe
lo conjunto de forças de natureza física, quí
mic?, e térmica, que se aplica à matéria-pri
ma (13) .  

A massa pode ser obtida por meio de coa
gulação enzimica do leite (como para quei
jos tipo Prato e Gouda), da acidificação atra
vés de fermentos lácticos selecionados (massa 
tipo Quarg ou coalhada), ou então peIs acidi
ficação direta do leite aquecido (7). 

Neste trabalho será discutida a obtenção 
de matéria-prima paiLa o processamento de re
queijão cremoso, pela acidificação direta do 
leite aquecido a 82°C . 

MATERIAL E MÉTODOS 

Processamento de requeijão cremoso a part ir 
de massa obtida por precipitação ácida 

do leite aquecido (82°C) 

1 .  Obtenção da matéria-prima 

Foram realizados diversos experimentos 
com leite de búfala padronizado (processa
mento I) e leite de vaca (processamento lI). 
Utilizou-se a preciptação ácida, e a quente pa
ra obtenção da matéria-prima: para a fabrica
ção de requeijão cremoso, e o procedimento é 
apresentado a seguir. 

O leite com alto teor de matéria graxa 
deve ser padroniz:rdo para 2,5-3,0%, para evi-

Matéria-prima 

massa 
,S8jS ". 
tot�l 

I 

10,00 
0,42 

10,42 

Peso . (kg) 

II 

10,00 
0,42 

10,42 

Fluxograma 

leite (aprox. 2,5% gordura) 
J. 

aquecimento {aprox. 82°C) 
J. 

adição de ácido (aprox. 0,28 % ) 
J. 

precipitação 
J. 

dessoragem 
J. 

prens2<gem (opcional) 
J. 

massa (matéria-prima) 

tar perda de gorduI'l durante a precipitação. 
A gordura retida na massa é importante pos
teriormente para a: constituição pastosa do re
queijão (5, 12). 

2 .  Fabricação do requeijão cremoso 

Após a obtenção da mátéria-prima e rea
lização das análises físicap e químicas necessá
rias (pH, extrato seco total e teor de matéria: 
graxa), foram feitos os cálculos das quantida
des de água e gordura a serem adicionadas, 
bem como a escolha: do sal fundente adequa
do (6, 7). O creme utilizado no processamen
to I foi aquele obtido na padronização do lei
te de búfala. 

2 .  I. Exemplo adaptado por FERl'JAN
DES (7), do cálculo das quantidades de gor
dura e de água a: serem adicionadas na fabri
c.:ção de requeijão cremoso com 62% de umi: 
dade e 60% de gordura no extrato seco, su
pondo-se que as qU2:ntidades iniciais de maté
ria-prima e do conteúdo do extrato seco to
tal (I = 46,9%; II = 48,6%) e de gordu
ra (I = 18,8%; II = 19,0%) da mesma 
são : 

Extrato seco total (kg) Gordura (kg) 

I II I II 

4,69 4,86 1,8 8  1,90 
0,42 0,42 
5,1l 5,28 1;88 1,90 

(*) sais fundentes (3%) e cloreto 'de sódio (1,2%) 
I - leite de búfala; II - leite de vaca. 

�!' 
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_ Cálczilo da quant idade de creme 

Para requeijão, devido ao seu alto teor de 
gordura. a qur,ntidade de gordura no extrato 
seco (GES) deve ser ± 60%, não podendo ser 
muito maior pois se assemeIh.: à manteiga, ou 
muito menor pois não adquire a consistência 
desejada. 

(GM + GC) X 100 
GES = ---------, onde: 

ESM + ESC 

GM quantidade de gordura na mistu
ra, (massa + sais), em kg 

ESM = extrato seco da mistura, em kg 
GC = quantidade de gordura no creme 

(kg) 
ESC = extrato seco do creme (kg). 

Ent1!o para GES = 60%, a qu.:ntidade 
de gordura a ser adicionada será : 

Process:lIDen to I :  

(1, 88  + GC) X 100 
60 ---------

5,1l + ESC 

Processamento lI : 

(1,90 + GC) X 100 
60 ---------

5,28 + ESC 

Considerando-se o creme constituído ape
nas de gordura e de água, GC = ESC. Então: 

GCI = 2,965 kg 
GCII = 3,17 kg 

Estes valores correspondem às quantida
des necessárias de gordura, para que o requei- . 
jão fique com GES = 60 % . 

. 

Considerando-se a utilização de cremes 
com 56% (I) e 35 % (lI) de gordura, tem-se: 

xl = nprox. 5,3 kg de creme I 
xII = rlprox. 9,0 kg de creme lI. 

- Cálculo da quant idade de água 

Para cdcular a quantidade de água a ser 
adicionada à mistura, considera"se que o pro
duto final deve ter 63% de umidade (37% 
d� extrato seco + I % de fator de seguran
ça: = 38%). 

Matéria-prima Peso (kg) Extrato seco total (kg) 

massa 

sais 

creme 

total 

Processamento I: 
8,075 kg -----l>
yI -<i�--
yI = 21,25 kg 

Processamento lI : 

38% 
100% 

8,45 kg ---+> 
yII 
yII 

38% 

100% 

22,24 kg. 

I 

10,00 

0,42 

5,30 

15,72 

A quantidade de água necessária será a di
ferença. entre o peso total e a quantidade de 
matéria-prima. 

II 

10,00 

0,42 

9,00 

19,42 

I 

II 

I 

4,69. 

0,42 

2,965 

8,075 

21,25 - 15,72 
I de água 

II 

4,86 

0,42 

3,17 

8,45 

± 5,53 kg ou 

22,24 - 19,42 = 2,82 kg ou 1 
de água. 

No caso de se utilizar vapor indireto, de
ve-se compensar a perda de água por evapo
ração, enquanto que para o n;por direto con
sidera-se a incorporação de água para o tipo 
particular de equipamento utilizado. 

2 . 2 .  Fluxograma do Processamento (7). 
Em linhaj:i gerais, o fltL"{ograma de proces

samento do requeijão cremoso foi o seguinte : 
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Moagem da massa 

1 +---< 

Sal fundente 

Água (metade do volume) 

Agitação (fusão a frio) 

Creme 

Cloreto de sódio 

Aquecimento e agitação da massal até ± 70°C 

1 
Adição da água restante e aquecimento até ± 95°C 

Vácuo de 250 mm (2 min.) 

I 
Embalagem 

I 
Estocagem 

A matéria-prima foi pesada, moída e ho
mogeneizada, sendo adicionados os ingredien
tes necessários à fabricação do requeijão cre
moso, aquecendo-se a mistura com vapor in
direto até .90-95°C, sob agitação. 

Neste momento, fez-se a determinação de 
pH da, massa, pois se o valor não estiver na 
faixa desejada (5,8-6,1), a correção é feita 
com sais fundentes adequados (corretores de 
pH) ou ácido láctico diluído em água (13}. 

O requeijão foi emb:J.lado a quente, em 
copos de vidro recravados com tampas metá
lic2,S e também em copos plásticos com tampas 
termo-soldadas. Em seguida, o produto foi ar
mazenado em câmaras frias à temperaturas 
de 5 a 12°C. Foram realizadas análises fui
cqs, químicas e organolépticas do produto 
após 2 dias de estocagem à frio (100C). 

3 .  Determinações analít icas 

pH 

Um potenciômetro pH-Meter E-512 (Me
trohm-Herisau) foi utilizado para a determina-

ção do pH do leite, do soro e da massa (8). 
Para o requeijão, utilizou-se eletrodo de su
perfície (13) na amostra à temperatur� am
biente. 

Densidade 

Foi determinada a 15°C, por meio de ter
molactodensimetro de Quevenne {10}. 

GorduTa 

O teor de gordura do leite e do soro foi 
determinado pelo método de Gerber, enquanto 
que para, a massa e parai o requeijão foi utili
zado o método de Gerber-van Gulik. Para o 
creme utilizou-se o método de Kõhler-Funkc 
(8, 10.) 

U midade 

O teor de água da massa e do requeijão 
foi determinado em estufa � 100-110oC, se
gundo o método de pesagem até peso constan
te (8) 
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Extrato se.co t otal 

O resíduo seco total do leite foi calculado 
por meio do disco de Ackermann, baseando-se 
nas determinações analíticas de gordura e den
sidade (lO). 

Para a massa utilizou-se o método de di
ferença (8). 

EST = 100 - umidade 

Gordura na matéria seca 

A gordura no extrato seco (GES) dos re
queijões foi calculada através d� fórmula (8) : 

% gordura 
GES = X 100 

% EST 

Proteína 

A porcentagem de proteina do leite foi 
determinada pelo método do negro de ami
do (2), em aparelho PRO-MILK - MK II 
(Foss-<Electric, Dinamarca). 

Característ icas organolépt icas 

Este teste foi realizado entre técnicos, es
tagiários e funcionários da E:eção de Processa
mento de Leite e :gerivados do Instituto de 
Tecnologia de Alimentos. 

As características aNaliadas foram: cor, 
sabor, aroma, consistência e textura dos re
queijões de leite de búbla (I) e de vaca (lI). 

O objetivo deste teste preliminar foi o de 
avaliar a aceitação dos requeijões I e II pelo 
consumidor já acostumado ao tipo de requei
jão cremoso e:1l.istente no comércio. Além dis
to, procurou-se detectar as diferenças senso
riais existentes entre os dois tipos de requei
jão em estudo, assim como avaliar sua in-

fluência na aceitação do requeijão de leite de 
búfala. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. Obtenção da matéria-prima 

Os resultados médios da precipitação áci
da e a quente são apresentados e discutidos a 
seguir. 

Neste processo de obtenção da massa;, o 
leite aquecido é precipitado pela ação do áci
do, o que ocorre principalmente devido à ação 
dos Íons hidrogênio livres. A carga líquida da 
proteína é reduzida, ocorrendo a precipitação 
quando o sistema atinge o ponto isoelétrico. 
O pH correspondente a este ponto é maior 
do que 4,6 (ponto isoelétrico das caseínas), 
consistindo no "ponto isoelétrico aparente". 
No Processamento I, a média entre os valores 
de pH do coágulo e do soro n� precipitação 
foi de 5,22, e no Processamento II foi 5,16. 
Isto provavelmente se deve à ação conjunta 
do calor e do ácido, aumentando a taxa de 
colisão entre as partículas e desidratando par
cialmente as proteínas do leite. Deste modo, a 
diminuição do pH é sufíciente para acelerar a 
precipitação, ao mesmo tempo que fornece um 
coágulo macio (1, 12).  

Além da redução no tempo de processa
mento, verifíca-se também um maior rendi
mento em relação à coagulação enzimica. Is
to porque com o aumento da temperatura, 
ocorre a desnaturação das proteínas solúveis 
do leite, principalmente lactoalbumina e lac
toglobulina, acarretando sua coprecipitação 
com a caseína (12). 

O tratamento térmico utilizado na preci
pitação foi suficiente p3lra pasteurizar o leite 
e para fornecer um precipitado em boas con
dições sanitárias. 

QUADRO I - Análises físicas e químicas do leite padronizado, utilizado na coagulação áci
da e a quente (82°C). 

Determinações 

pH 
Gordura (%) 
Densidade 
Extrato Seco Total (%) 
Proteína Total (%) 

I 

6,65 
2,36* 
1,032 

1l,17 
3,63 

Processamentos 

(*) Teor de gordura do leite integral de búfala aprox. 5,4%. 

II 

6,40 
3,0 
1,030 

1l,23 
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QUADRO II - Análises físicas e químicas da massa e do soro obtidos no momento da 
coagulação ácida e a quente (82°C) . 

Massa Soro 

Processamen tos 

I 
II 

Volume 
de leite 
(litros) 

92,8 
50,0 

Peso 
I(kg) 

11,68 
5,88 

Rendi-
menta 

(% p/v) 

12,58 
11,76 

O Quadro I apresenta as características 
fÍsic�s e Químicas do leite de búfala e de va
ca utilizados m. precipitação ácida e a quen
te. No Quadro II são apresentados os resul
tados das análises físicas e químicas do soro 
e da massa obtidos no momento da precipita
ção do leite nos processamentos I e lI. Os re
sultados dos Quadros I e II são semelhantes 
àqueles encontrados na literatura para leite 
de vaca (12). 

. 

Deve-se salientar, também, a reduzida 
perda de gordun: verificrjda no soro. 

Para o leite de búfala, verificou-se o apa
recimento de color;:ção fortemente esverdea
da na massa· obtida por calor e ácido. Esta 
coloração mostrou-se pouco perceptível no 
requeijão cremoso find, devido à adição de 
creme e água durante o processamento (5) . 
Isto se deve à presença, no leite de búfala 
de um pigmento não carotenóide identifica� 
do por CHANDRA V ADANA e DASTUR (3) 
através de análises eSIJectrofotométricas como 
sendo a biliverdina. Segundo HIPP et alii 
(9), este pigmento está associado principal
mente com a a-caseÍna, sendo que estudos 

;pH 

5,80 
5,42 

Gordura 
(%) 

18,80 
19,0 

Umidade 
(%) 

53,08 
51,35 

pH 

4,64 
4,9 

Gordura 
(%) 

0,2 
0,5 

preliminares feitos por DANIEL DASTUR (4) 
indicaram que o pigmento precipita junta
mente com a caseína, quando se utiliza ácido 
e calar. 

O Quadro II apresenta ta.mbém o rendi
mento da precipitação ácida, relacionando a 
quantidade de massa obtida com o volume 
inicial de leite padronizado. O rendimento 
(pesol volume) foi, em média, 12,58 % para 
leite de búfala e 11,76% para leite de vaca. 

B Fabricação do requeijão cremoso 

O produto I apresentou coloração branco
-esverdeada, e o II ligeiramente amarelada. 
Nos dois casos o requeijão apresentou· aparên
cia brilhante, apreciável untabilidade (l0°C) 
e sabor e odor característicos. De modo geral, 
o produto mostrou-se física e quimicamente 
estável e com excelentes carazeterísticas orga-
nolépticas. . 

Os resultados das análises físicas e quí
micas realizadas após 2 dias de estocagem a: 
frio são apresent21dos no Quadro lI!. 

. 

QUADRO III - Análises física5 e químicas dos requeijões, após 2 dias de estocagem em 
câmaras frigoríficas (lO°C). 

Processamentos 

I 
II 

pH 

6,,0 
5,9 

gordura 
(%) 

22,0 
23,0 

Obteve-se maior rendimento no processa.
menta I devido, principalmente, ao maior teor 
de gordura presente no leite de búfala. Isto 
possibilita' que se utilize, neste processo, o cre
me obtido na padronização do mesmo leite a 
ser submetido à precipitação ácida. Por outro 
lado, no processamento lI, o creme é prove
niente do desnate de um volume adicional de 
leite. 

. Determinações 

umidade 
1(%) 

61,50 
61,23 

gordura no extra
to seco (%) 

57,14 
59,32 

As diferenças verificadas entre os valores 
calculados {de GES e EST) e aqueles obtidos 
nas análises físicas e químicas se devem, prin
cipalmente, à perdas de água por evaporação 
dur�lnte o aquecimento indireto do produto. 
Tais diferenças podem ser minimizadas com
pzrando-se os resultados empíricos com os va
lores obtidos nos cálculos, e fazendo-se as 
r-daptaçées necessárias ao equipamento utiliza
do. 
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Os requeijões I e II fipresentaram sabor e 
odor ligeiramente mais suaves quando compa
rados ao requeijão em qUe se utilizou matéria
-prima obtida por coagulação enzímica do lei
te. Isto se deve ao sabor suave a,presentado pe
la massa obtida por precipitação ácida do lei
te aquecido, bem como pelo creme de leite 
fresco utilizado. 

O sabor do requeijão pode ser acentuado, 
inoculando-se o creme com fermentos lácticos 
selecionados (5). 

Os produtos obtidos em ambos os proces
sr.mentos foram perfeitamente aceitáveis pelo 
consumidor, como se observou em testes preli
min<!res feitos no ITAL. A diferença de colo
ração entre o requeijão de leite de búfala 
(branco-esverdeada) e o de leite de vaca (ama
[elada), não acarretou problemas de aceitação 
do produto. 
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•..•. partir de agora você pode implantar sua . ' .  
' .  Na  embalagem Tetra Brik, o leite, submetido ao oro(�ess;o 
puro, sem aditivos nem Coriservantes. . .' ..•...•....•...... • .

.. 

As�im, p�de ser distri�uído �em refrigeração, em qualquerponto do '. semanais, 
qUlnzenOls ou mensOlS, abnndo novos mercados, conquistando novos 
Dutr:a coisa impo�a�te na .em��I.9Qem Te�a Brik: comela o leite fica melhor protegido, mais bomto, com aparencla mOls hlglemca e OInda por cima se destaca mais no balcão ou nas 
prateleiras. . . 
Ponha o seu leite pra rodar. Chame a Tetra Pak. Estó na hora de o Brasil inteiro conhecer o seu leite. 

Tetra Pal<'� 
* Ultra High. Temperature é o proc��so de esteriliza9ão à temperatura de 145°C, por 3 segundos, que conserva Inalterado o valor nutntlvo e as caractensticas originais do leite. . 
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PRESERVAÇÃO DE CULTURAS LÃCTICAS EM SISTEMAS 
DE DESIDRATAÇÃO NÃO CONVENCIONAIS 

Lactic Acid Cultures Preservation in Non-Convéntional 
Dehydration Systems 

A adequação de um método simples de 
preserva.ção de culturas industriais ou patogê
nica,s, para atender às necessidades da indús
tria e evitar a importação de culturas Iáticas 
liofilizadas ou congeladas, torna-se oportuna 
diante dos objetivos da politica atual e interes
se da pesquisa aplicada. Este método deve
ria! proporcionar a facilidade de manutenção 
e preservação de culturas em laboratórios de 
pequenas indústrias, por processo fácil e eco
nômico, dispensando equipamentos sofistica
dos. As técnicas comumente utilizadas na pre
servação de culturas baseiam-se fundamental
mente nos princípios: separação dos micror
ganismos de seus metabólitos e manutenção 
dos microrganismos em reduzida atividade me
tabólica. Emprega-se a combinação dos dois 
princípios, quando a cultura é neutralizada 
diminuindo assim a toxicidade da acidez' às 
células. :É, em seguida, congelada: ou liofiliza
da e estocada à baixa temperatura, conforme 
sugestão de FOSTER (1962). WEISS (1957) 
recom"nda que uma cultura deve exibir, em 
sua reativação, todas as características pelas 

�/ quais fora' selecionada, procura-se portanto a 
�:;í;eabilitação da atividade da cultura: original 

nos repiques subsequentes.· 
No congelemento de uma suspensão de cé

lulas ocorre a formação de pequenos cristais 
de água e pequenas porções concentradas de 
sais, que ocasionam danos à célula por au
mento da sensibilidade da lisosima(DA VIS & 
DULBECCO, 1973). A utilização de agentes 
protetores nesta suspensão promove uma soli
dificação 8morfo-vítrea em lugar da cristaliza
ção, evitando altas concentrações de sais du
rante o congelamento. Por esta razão estes au
tores indicam para culturas congeladas ou lio
filizadas o uso de altas concentrações de gli
cerol, di.r:!letilsulfóxido ou proteínas. 

No estudo dos substratos protetores de cé
lulas FOSTER (1962) observou melhor recu-

jHíria11l Aparecida P into Vilela (*) 

peração de microrganismos congelados em leite 
do que em água destilada com O, I % de 
peptona, verificando também efeito benéfico 
do glicerol para StreptococclIS lactis sendo 
melhor no pH 5,0 que no pH 7,0. PETTER
SON (1975) constatou idêntica recuperação 
com o uso de 7% de lactose para: culturas con
gel2das a - 25°C; BAUMAl'JN & REIN
BOLD (1964) notaram efeito benéfico da. adi
ção de glicerol, caseína hidrolisada,' extrato 
de levedura e clara de ovo em culturas esto
cadas a -20°C; entretanto foi observada di
ferença, mínima entre estas culturas e aquelas 
congeladas a - 196°C. SHAHANI & KILA
RA (1974) observaram efeitos específicos co
mo extrato de malte para L. blllgariclls e S. 
tJzermophillls, :nonos sódio glutamato para L. 
acidophilllS e glicerol para S. ld,ctis. 

CAHALAN (I978), trabalhando com cul
turas de microrganismos utilizados no proces
so de fermentação de salames e Iíngüiças co
mo Lactobacilllls curvatus, obteve melhores 
resultados quando a suspensão foi neutraliza
da com solução tampão fosfato de potássio 
0,1 M pH 7,0 adicionada, de 2% de MSG 
(monossódio glutamato). 

:MATERIAL E lVillTODOS 

Culturas selecionadas de Streptococclls lac
tis (LA1), StreptococclIs tJzer11 lopJzilllS (LMt), 
StreptococCllS cre11 loris (LM2), Lactobacilllls 
blllgariclls e StreptocoCCltS thermophilll� em 
cultura mista (LA2) foram cultivadas em 
leite desnatado 10% SNGL (sólidos não gor
durosos no leite) até o início da fase estacio
nária de crescimento. Nesta fase estas cultu
ras foram preparradas em partes iguais com a 
?,dição de agentes protetores segundo a técnica 
indicada por CAHALAN (1978); identicamen
te prepararam-se as mesmas culturas, utilizan
do-se 2 % de Sacarose em substituição ao MSG. 

(*) Professora e Pesquisadora da EPAMIG-DTA/ILCT, Rua Tenente Freitas, 116 -
CEP 36100 - Juiz de Fora - Mínas Gerais. 
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Assim preparadas, as cliItun:,s foram centrifu
gadas a 4.500 rpm durante 30 minutos, pro
movendo a separação de fases e concentração 
de células no sedimento. Discos de papel filtro 
Zeitz esterilizados (2 mm espessura, 5 mm diâ
metro) e pequen2.S cápsulas de porcelana foram 
embebidos com o se'dimento, colocados 'em tu
bos esterilizados de capacidade aproximada de 
2 ml. Os tubos forem mantidos com a tilmpa 
levemente acopl<:da no interior de dessecador 
a vácuo' durante 48 horas à temperatura am
biente. Após este período foram vedados e es
tocados no congelador, acondicionados em re
cipiente contendo cloreto de cálcio anidro. A 
secagem em la-boratório foi conduzida segundo 
a ,metodologia preconizada por HUNT (l958). 
As culturas foram recuperadas periodicamen
te inoculando-se um disco de papel ou uma 
cápsula de porcelana em 10 ml de leite esteri
lizado. Fowm testfídas, após 18 horas de in
cubação, quanto à viabilidr:de, atividade em 
produção de ácido, gram e morfologia. 

RESULTADOS 
A. recuperação foi satisfatóda em ambos 

os processos até 90 dias de estocagem sendo o 
número de células (UFC) sempre acima de 
(log 10) 7,93/UFC/ml. Fel observado o abai
taxamento do pH no leite (Tab. lI) como indi
cativo do comportamento da cultura em to
dos os ensaios de reativação da cultura 'desse
C;l!da registrando-se melhor atividade do LAl 
e LA2. Além disto, pode-se evidencia;r nas 
Tab. I e lI : 

- O método apresenta custo operacional 
bai'l:o e proporciona' a recuperação da, ativida
de metabólica da cultura em apenas tr�s re
piques consecutivos; 

- A aparente alteração na atividade me
tabólica demonstrada na estirpe LMl é expli
cada pela característica odginal da cultura de 
liberar mucina no leite à tempera,tura de 370C 
e bai'l:a atividade em produção de ácido; 

- Os processos são iguqlmente aprovados 
para laboratódos de rotina para quaisquer cru
turas testadas; 

- Não houve difeJ:ençrr aparente entre os 
agentes protetores testados. 

UFC - Unidades formadoras de colônias. 

DISCUSSÃO 
A utilização' de agentes cdoprotetores fa� 

voreceu a preservação do número de células 
viáveis e a atividade metabólica, da cultura, 
confirmando os achados de DA VIS & DUL
BECCO (l�73) e CAHALAN (1978). Neste 
ell:perimento não houve diferença para os di
ferentes processos de preservação em cápsulas 
de porcelana e disco de papel filtro, mostran
do resultados sf,tisfatórios. Conforme' dados 
demonstrados por HUNT (1958) outras espé
cies de microrganismos, além dos patogênicos, 
são igualmente resistentes às condições de des
secação. Isto facilitou o uso deste processo de 
preservação p[;ra culturas láticas com sim:
lar sucesso. 

As recomendações de CAHALA1'l' (1978), 
para a incorporação de 2% de MSG em 0,1 
M de tampão fosfato pH 7,0 às culturas, fo
ram confirmadatS como excelente método de 
preservação durante ll! estocagem da cultura 
dessecada em temperaturas baixas. 

RESUMO 
'A dessecação de culturas láticas, por mé

'todos não convencionais nas cápsulas de por
ceh:na e no papel de filtro, foi satisfa,tória 
em função do tempo de estocagem, garantin
do as' propdedades metabólicas da cultura e a 
recuperação do número viável de células 
(log 10) 7,9'3/UFC/ml. ' , 

Este ell:perimento ainda procurou investigar 
o tempo máximo de conservação, atividade 
metabólica ou suas alterações e custo operacio
nal dos processos, acreditalldo-se ser necessá
rio um período de 10 anos para completa 
execução com os testes de fermentat;:ões in
dustriais. 
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TABELA I - Recuperação (log 10) UFC/m I" da cultura dessecada a vácuo, sob tempo 
vadável, de estoc<\gem a, OOC (* *). 

Estirpes 

LAl 

LMl 

Tempo de 
Estocagem 

Dias 

O 
30 
60 

90 

O 
30 
60 
90 

O 
30 
60 
90 

O 
30 
60 
90 

Cápsula de 
Porcelana 

Sacarose 

9,19 
9,05 
8,62 
8,98 

8,28 
8,29 
8,21 
8,20 

9,53 
8.,29 
8,52 
8,84 

3,35 
7,93 
8,15 

8,61 

Disco de Papel 

MSG Saracose 

9,10 9,19 
8,78 9,00 
8,23 8,90 

8,99 9,16 

8,05 8,28 
8,23 8,23 
8,29 8,48 
8,22 8,,28 

9,27 9,53 
8,08 8,46 
8,48 8,15 
8,48 8,60 

8,13 8,35 
8,15 8,33 
8,25 8,48 

8,58 8,67 

(*) (Log 10) UFC/ml - unidades formadoras de colônia em logarítimo. 
(n) Cultura reativada por 18 h em leite integral. 

MSG 

9,10 
8,8� 
8,94 
9,15 

8,06 
8,06 
8.,58 
8,36 

9,27 
8,11 
8,21 
8,49 

8,13 
8,08 
8,52 

8,43 
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TABELA II 

Estirpes 

LAl 

LA2 

LlVh 

LlVh 

NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1980 

- pH após 18 horas c1.� incuba ção de culturas submetidas 

vácuo, sob tempo variável de estoc2,gem a OOC. 

Revista do ILCT 

à dessecação a 

Tempo de Cápsula de 
Estocagem Porcelana 

Disco de Papei 

Dias 

o 
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

Sacarose 

4,6 
4,1 
4,6 
4,1 

4,5 
3,4 
4,5 
4,5 

4,0 
4,4 
4,5 

4,4 
4,1 
4,0 
4,2 

MSG 

. 4,6 
4,1 
4,6 
4,1 

4,5 
3,4 
4,9 
4,4 

4.,5 
4,4 
4,5 

4,4 
4,2 
4,0 
4,1 

Sacarose 

4,6 
4,1 
4,0 
4,1 

4,5 
3,3 
3,5 
4,4 

4,1 
4,1 
4,3 

4,4 
4,0 
4,2 
4,2 

MSG 

4,6 
4,1 
3,9 
4,1 

4,5 
3,3 
3,4 
4,3 

4,3 
4,3 
4,5 

4,4 
4,0 
3,7 
4,0 

ap o's 18 hm:as de incubaçãó de culturas subme-
TABELA III - Acidez em graus Dornic OOC 

tidas à dessecação a vácuo, sob tempo variável de estocagem a . 

Estirpes 

LAl 

LA2 

LMl ' 

Tempo de 
Estocagem 

Dias 

' 0  
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

' 0  
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

Cápsula de 
Porcelana 

Saê-a;rose 

78 
72 
70 
70 

80 
120 

60 
60 

55 
70 
51 

80 
120 

60 
60 

MSG 

78 
74 
70 
65 

80 
120 

68 
70 

54 
74 
50 

80 
120 

68 
70 

Disco de Papel 

MSG 

78 
74 
70 
65 

80 
120 
140 

70 

54 
60 
50 

80 
120 
140 

70 

Sacarose 

78 
74 
70 
65 

80 
120 
135 

70 

50 
60 
55 

80 
120 
135 

70 
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ADiÇÃO DE LEITE RECONSTITUíDO NA FABRICAÇÃO 
DE QUEIJO TIPO PRATO (:::) 

Reconstituted Milk Mixtures in Pasteurized Whole 
Milk for "Prato" Cheesemaking 

RESUMO 

Foram realizados experimentos de fabrica
ção de queijo tipo Prato variedade Lanche, 
utilizando leite in natura adicionado de 20 e 
30% de leite reconstituído a partir de leite 
em pó desnatado qualidade industrial. 

Foram determinadas as taxas de transfe
ferêncill! do leite para queijo dos seguintes 
constituintes : gordura, extrato seco total, ex
trato seco desengorduraC;o, :litrogênio total e 
lactose. A evolução da maturação foi acompa
nhad:: peIa determinação do pH e da proteó
lise dos queijos com 1, 10, 20 e 30 dias. 

Os resultr,dos demonstraram que não hou
\'e diferença 'apreciável nos parâmetros estu
dados. Os queijos no final da maturação (30 
di"tS) apresentaram características (reológicas 
e organolépticas) idênticas aos queijos fabrica
dos a p�rtir de leite in natura. Uma taxa aci
ma de 30% do leite reconstituído pode des
caracterizar o produto. 

I .  INTRODUÇÃO 

A adição de leite reconstituído (leite em 
pó + água), ao leite in nat ura, para a fabri
cação de queijo, é r.tualmente utilizada em 
países onde a produção de leite é baixa, ou 
então nos países onde ü variação da produção 
de leite na entressa�ra é importante. Na Sué
.cia (JOOST e KARLSSON, 1977) a utilização 
está em torno de 25% (75 partes de leite in 
natura pasteurizado + 25 nártes de leite re
constituído); na França (CHERREY, 1977) 
junta-se o leite em pó diretamente ao leite in 
natura a fim de padronizar o Extrato Seco De
sengordurado .(ESD) em torno de 9,5%, pro
curando-se desta maneira um coágulo firme 
regular, um rendimento mais alto e uma nor
malização das condições de transformação, 
adaptadas i mecanização da fabricação (WE
BER, 1974). 

Dentre outros objetivos da adição de lei-

Sebastião Duarte Álvares Vieira (U) 
Braz dos Santos Neves (**) 

te reconstituído na fabricação de queijo pode:
mos citar : 

- satisfazer a demanda de queijos pela 
clientela durante o inverno, quando se dispõe 
de be.ixa proc!.Ição de leite in natura; 

- nas regiões que praticam a criação ex
tensiva de V2cas leitef.:as e registram-se deste 
modo; durante o ano, variações regulares, mas 
bastE.nte importante�, da quantidade coletada 
pelas usinas; 

- nas rc!riões onde há pouca ou nenhu
ma produção de leite in nat ura. 

H .  CARACTERÍSTICA S DO LEITE EM PÔ 
DESNATADO E DA ÁGUA UTILIZA
DA NA RECONSTITUIÇÃO 

H . 1 .  CARACTERíSTICAS DO LEITE EM 
PÔ 

A qualidade do leite em pó desnatado, 
destinado à indústria de queijo, é influencia
da pela qualidade do leite cru empregado na 
fabricação do pó e pelas condições de concen
tração e secagem. Os caracteres físicos do pó 
são de grande importância durante a reconsti
tuição; dentre eles podemos citar a molhagem, 
a submersão e a solubilida:ie; vários métodos 
para medir as propriedades de recon'stituição 
do leite foram propostos : (MOATS e DAB
BAH, 1968; NEFF e MORRIS, 1968; PREN
TICE, 1972). 

Os pesquisadores que es�udam os proble
mas da reconstituição constataram que os 
tréjtamentos térmicos, a que o leite é submeti
do, são um dos principais fatores. 

Para determinar a intensidade do trata
mento térmico, vários métodos são utilizados, 
sendo o mms conhecido o original de RAR
LAND et ASCHWORTT (A.D.M.I., 1971) 
que mede a quantidade de proteínas do soro, 
que permaneceram intactas no leite em pó. 
Por este método podemos classifícar o leite 
em pó em três categorias, segundo o teor em 
nitrogênio solúvel (mg/g em pó). 

(*) Trabalho realizado na EPAMIG-DTAJIL CT. (**) Professores e Pesquisadores da EPAMIG -DTA/ILCT. Rua Tenente Freitas, 1 16 _ 
36.100 - Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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CLASSIFICAÇÃO DO 
LEITE EM PO . 

N SOLúVEL 
(mg/g) 

baixa temperatura > 6 
média temperatura . . . . .  de 1,51 a 5,99 
alta temperatura . . . . . . . .  < 1,5 

Outros métodos foram também propostos 
como a solubilidade a quente, aptidão para a 
coagulação enzimática, o teor de umidade e 
a solubilidade a frio. 

PETER & Iú'lOOP (1974) recomendam 
os seguintes tratamentos, se desejar produzir 
leite em pó para fabricação de qaeijos : 

- Pr;steurização do leite à baixa tempera
tura (71-75.°G) por um período curto; um 
l:quecimento a 90°C torna o leite reconstituí
do impróprio para a fabricação de queijos; 

- Cencentração à baixa temperatura 
(65°C no máximo) no primeiro efeito; concen
tração não superior a 40% ST, pois foi cons
tatado que um leite concentrado com alto teor 
de sólidos, mesmo à baixa temperatura, · é fa
cilmente modificado de::ante a secagem; 

- Secagem à temperatura relativamente 
baixa : tempera,tura de entrada do ar 150-
-160oC, correspondendo a uma temperatura 
no fim da secagem de 70-75°C no produto. 

II. 2. CARACTERíSTICAS DA ÁGUA DE 
RECONSTITUIÇÃO 

A água exerce uma função preponderan
te na reconstituição do leite. Portanto, é ne
cessário utilizar água potável e sem microrga
nismos nocivos à fabrica,ção. A dureza total 
da água utilizada na reconstituição tem in
fluência no tempo de coagulação associado à 
forniação de uma coalhada mole. A água ori
ginariamente dura, robre em bicarbonato, não 
é melhorada pelo ajuste do pH abaixo de 6,8. 
A coalhada é mais mole nesta condição. Os 
processos de tratamento usualmente emprega
dos, (pH 8,3) produzem uma coalhada mole, 
esponjosa após ajustado o pH 6,0 (MOORE, 
1957). 

Certos constituintes da água destinados à 
reconstituiç1:o devem ser limitados : 

Cloretos ,cCI ) . . . . . . . . . . . . .  < 100 mgll 
Sulfetos (S04) . . . . . . . . . . . . .  < 100 mgll 
Nitratos (NOa) . . . . . . . . . . . .  < 45 mgll 
Dureza Total (Como Ca,COa) . "< 100 mgll 
Sólidós totais . . . . . . . .. . . . . . .  < .  500 mgll 

Para garantir a qualidade bacteriológica 

da água, vários processos de sanitização po
dem ser usados, (cloração, pasteurização, ozo
nização e raios ultra-violeta). Quando é feita 
a cloráção, deve haver um intervalo mínimo 
de 1 (uma) horé'.( entre a adição do cloro e o 
uso da água. No final deste período o teor em 
cloro livre deve estar em torno de 0,5 mg!l. 

m. MATERIAL E lVIÉTODOS 

m . l .  MATÉRIA-PRIMA : 

lI!. 1. 1. LEITE IN NATURA 

Utilizou-se o leite recebido e beneficiado 
na seção do DTA/ILCT - Juiz de Fora. O 
leite foi clarificado e pasteurizado em apare
lho de placas HTST. 

m. 1. 2 .  LEITE EM Pó DESNATADO 

Utilizou-5e o leite em pó "spray", tipo mé
dia-temperatura, de qualidade industrial, fa
bricado pela Fleischmann e Royal, Itaperuna 
- RJ., embalado em sacos d", papelão, 3 qui
los, plastificados internamente. 

m. I .  3 ÁGUA 

Água da cidr\de, utilizada no setor indus
trial do DTAIILCT, pasteurizada a 63°C, du
rffilte 30 minutc-s. 

m. 2 .  TÉCNICA DE RECONSTITUIÇÃO 
E MISTURA 

O leite e;..n pó é 2,dicionado na 
da água que se encontra a 45°C 
1979). A agitação é feita por um 
nual, munido de uma alça presa a um 
perfurado de aço inoxidável com cp 180 
A operação foi processada durante 5 
eté completa dissv�l!ção. Após uma hora 
repouso o leite é filtrado em um filtro de 
Ia de aço inoxidável, a fim de retirar as 
cuIas insolúveis. Em seguida, o leite é re!;friiado 
a 6°C ± I°C e mantido a esta 
por 15 horas a fim de assegurar uma 
estabilização do meio. Após este tempo o 
te é aqueCida a 30°C :; misturado a,o leite 
teurizado na proporção desejada (20 a 
do volume final). Quando necessário, 
namos à mistura creme fresco 40 % MG, 
teurizado, a fim de padronizar o teor de 
téria gorda da mistura final em 3,2% . 
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m. 3. TÉCNICA UTILIZADA NA FABRI
CAÇÃO DO QUEIJO PRATO 

o processo de fabricação é o mesmo uti
lizado no setor industrial do DTA/ILCT 
(SOUZA, 1960), com algumas modificações 
que julgan::os indispe.,"1sáveis para obtenção de 
produtos com ca;racterísti.:as idênticas ao tra
dicional. , ? c!oreto de cálcio foi substituído pelo 
calclO hidrogenofosfato na proporção de 50 g 
para: cada 100 kg de leite e a ddactosagem 
foi feita retirando 40% de soro em relação ao 
volume inicial de leite. O aquecimento da mis
tura "massa-soro" à temperatura de 400C foi 
pela adição de 30 % de água com 600C. 

m . 4 .  ANÁLISES FíSICO-QUíMICAS 

m . 4 .  1. TOMADA DAS AMOSTRAS 

As amostras foram coletadas conforme ' a 
norma FIL-50-1969. Antes das análises, as 
amostras Clr-ite e soro) foram aquecidas a 
40°C ± 0,5°C, agit�,das e resfriadas a 
20°C ± 0,50C. 

m. 4 . 2 .  DETERlvlINAÇÃO DA ACIDEZ 
DO LEITE E SORO : 

A acidez é titulada pelo hidróxido de só
dio N/9 em presença de fenolftaleína. Ela é 
e:\l'ressaj em graus Dornic (I°D corresponde a 
0,1 g/l de ácido lático) (PEREIRA, 1979). 

III A . 3 .  DETERlVIINAÇÃO DO pH DO 
QUEIJO : 

Utilizamos um potenciômetro RADIOME
TER-26 com uma precisão de 0,05 unidades. 
Segundo o Methodes Officielles D'Analyses 
Physiques et Chimiques du Lait, 1970. 

III A A .  DETERlvIINAÇÃO DO EXTRATO 
SECO DO LEITE, SORO E 
QUEIJO : 

Pela dessecação de um ::-eso conhecido do 
produto em estudo a 102°ê ± 0,05°C até o 
peso constante (FIL 21-1962). 

III . 4 .  5 .  DETERlvIINAÇÃO DO TEOR DE 
GORDURA DO LEITE E SORO : 

Pelo método áCido-butirométrico de Ger
ber, (PEREIRA, 1979). 

m . 4 .  6 .  DETERlvlINAÇÃO DO TEOR DE 
GORDURA DO QUEIJO : 

Pelo método ácido-butirométrico de Van 
Gulik, (PEREIRA, 1979). 

III . 4 .  7 .  DETERl\lINAÇÃO DO TEOR DE 
LACTOSE DO LEITE E SORO : 

Pelo método da cloramina-Trecomendado 
pela FIL norma 28 - 1974. 

III . 4  . 8 .  DETERlvlINAÇÃO DO TEOR DE 
NITROGÊNIO TOTAL E SOLú
VEL DO LEITE E SORO : 

- Nitrogênio total (NT) - foi determi
nado pelo método Kjeldahl, (técnica do micro 
Kjeldahl) diretamente sobre 1 g do leite ou 
de soro. 

- Nitrogênio solúvel (NS) - utilizou-se 
o método de ROWLANO modificado por AS
CHAF::'ENBURG e DREWRY (1959). Após 
a precipitação da cc�eína, pH 4,5 com ácido 
clorídrico N a, amostra foi centrifugada du
rante 10 minutos - 800 rpm e filtrada em 
papel de filtro. Tomou-se 2 ml do filtrado pa
ra a análise. 

III. 4 . 9 .  DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
NITROGÊNIO TOTAL E SOLú
VEL DO QUEIJO : 

Utilizamos a técnica de SODO-MOGEN
SEN (1948). 

IlI A . IO. EXTRATO SECO DESENGOR
DURADO NO LEITE E NO SORO: 

Foi Jeterminado por diferença (E:.rtrato se
co total - gordura). 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV. 1. COMPOSIÇÃO DO LEITE E DO 
SORO : 

A composição química, do leite é de gran
de importância na qualidaue do queijo. Ela 
intervém durante a fabricacão e na matura
ção. Ela ccndic!ona o deseD:volvimento lático 
a atividade do coalho, a textura da massa e � 
rendimento do queijo. 

Os componentes principais, que interes
sam ao fabricEnte de queijo, são o teor em 
gordura e proteínas (caseína) do leite. 

No quadro I, temos a composição média 
(de 6 fabricaçõe�) e o desvio padrão dos lei
tes utilizados nas fabric1!ções do queijo tipo 
Prato. Os leites adicionados de leites reconsti
tuídos apresentaram um teor em lactose supe
rior ao leite in natura e, por outro lado no
ta�se �m teór em nitrogênio total superi;r no 
leIte In natura comparado aos leites adiciona
dos de leite reconstituído. 
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QUADRO I 

Constituintes 

Gordura 
EST 
ESD 
Nitrogênio 
Total 
Lactose 

NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1 980 Revista do ILer 

COMPOSIÇÃO (% ) lVIÉDIA DOS LEITES UTILIZADOS NA FABRICA
çÃO DE QUEIJOS TIPO PRATO. 

r Leite in natura r Leite in natura 
Leite in natura + 20 % L. Reconst. l + 30 % L. Reconst. 

\ \ I. I J - - -
(]" X (J" X '(J" 

X 

3,29 0,05 3,03 0, 10 3 ,2  0, 20 

1 1,97  0, 1 1  1 1, 54 0, 2 1  1 1, 7 1  0,20 
8, 67 0,09 8,50 0, 1 5  8, 5 1  0, 1 8  

0,008 0,5 1 0,01 0,55 0,01 0,50 
4,98 0 ,17  5 ,15  0 ,33  5 ,14 0,23 , 

Méclia de seis fabricações. 

A composição do soro depende essencial
mente da composição do leite e das condições 
de fabricação (temperatunr e tempo de coagu
lação, manipulação da massa. durante o corte 
e agitação). 

No quadro H, temos a composição média 
dos soros obtidos em nossas fabricações. Po-

de-se dizer que não houve uma modificação 
apreciável na composição dos soros que P?Ss� 
ser atribuída à utilização de leite reconstituí
do na produção de queijos; deve-se r;ssa!tar 
que a técnica foi a mesma para os tres tipos 
de leite utilizado. 

QUADRO I! _ COMPOSIÇÃO (% ) lVIÉDIA DOS SOROS OBTIDOS DAS FABRICA
ÇÕES DE QUEIJO TIPO PRATO A PARTIR DE LEITE IN NATURA 

(A) LEITE IN NATURA A DICIONADO DE 20 % DE LEITE RECONS
TITUíDO (B) E LEITE IN NATURA ADICIONADO DE 30% DE 
LEITE RECONSTITUíDO (C). 

A I B I C 

Constituintes I I f f X I - - '(J" 
X (J" X (J" -

Gordura 0, 6 1  0,09 0, 55 0,08 0,54 0, 1 9  

EST 7, 14 0, 1 5  6 ,81  0, 39 6,9 1  0,20 

ESD 6, 5 3  0, 32 6,26 0, 3 7  6,37 0, 1 2  

Nitrogênio 
0,0 1 2  0,1 3 0,006 0,13  0, 1 5  

Total 0,14 
Lactose 5 ,16  0, 1 8  5,3 1 0,48 5,40 0, 1 1  

Média de seis fabricações. 
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IV . 2 .  TRANSFERÊNCIA QUANTITATIVA 
DOS CONSTITUINTES DO LEITE 
PARA O QUEIJO. 

O quadro IH indica os valores em (% ) 
dos constituintes do leite retidos pelo queijo 
dessorado, antes da salga. 

As t�xas de transferência são calculadas 
a partir da composição do leite e do soro con
forme 1.', fórmula abaixo. Para isto, pesa-se o 
leite utilizado na fabricação e os queijos an
tes da salga; o peso do soro foi calculado pela 
diferença. 

Q . P  - q' . p' 
T = ------- x 100 

Q. P. 

T 

Q 

taxa de transferência 

ta.�a de constituintes encontrados no 
leite 

P = peso em kg do leite empregado na 
fabricação 

q' taxa de constituintes encontrados 
no soro 

- p' = peso em kg do soro. 

Na fabricação de queijo, a massa retém 
uma grande parte da gordura e de nitrogênio 
total; por outro lado, a maior parte da lacto
se e das substâncias minerais são elimina.das 
com o soro. 

QUADRO III TRANSFERÊNCIA QUAl'JTITATIVA (% ) DOS CONSTITUINTES DO' . 
LEITE PARA O QUEIJO. 

-

Co:estit.;intes I Leite in natura 

GQrdura 8 3,48 
EST 46,86 
ESD 32,91 
Nitrogênio Total 7 7,34  
Lcctosp. 7, 7 1  

Média d e  seis fabricações. 

Observando o quadro IH, nota-se qUe não 
houve uma diferença apreciável na taxa de 
transferência dos constituintes do leite para 
o queijo. As pequenas varia,ções verificadas 
podem ser explicadas pelas características de 
fabricação tais como acidez do leite, velocida
de de acidificação do soro, teor de extrato se
co desengordurado do leite que não são sem
pre idêntic,\s. 

Convém ressaltar que é extremamente di
ficil de reproduzir fielmente de um ensaio 
para cutro as mesmas condições de fabricação. 

IV . 3 .  lVIA TURAÇÃO DE QUEIJOS 

IV. 3 . 1 .  EVOLUÇÃO DO pH 

Durante o período de maturação foi de
t'.'!rminado o pH dos queijos com 1, 1 0, 20 e 
30 dias. No que concerne ao pH dos queijos 
fabricr.dos a partir de leite pasteurizado e de 
leite pasteurizado mais leite reconstituído, no
tamos um desenvolvimento de pH bastante se
melhantes (Figura IA e IB). Por outro lado, 

f Leite in natura I Leite in .natura 
20 % L. Reconst. 30% L. Reconst. 

83,78 8 5,94 
47,34 4 7, 74 
34,21 3 2, 1 2  
76,76 77,45 

7,87 6,97 

nos queijos fabricados com leite pasteurizado 
adicionado de 30% de leite reconstituído no
ta-se uma certa estabilidade do pH nos primei
ros 20 dias (Figur& IC). Isto pode ser ·devido 
à produção de ácido lático a partir da lacto
se ainda presente e, em conseqüência, o meio 
apresenta um forte poder tampão. 

IV . 3 . 2 .  EVOLUÇÃO PROTEõLISE 

Durante a maturação, o fenômeno mais 
importante é a proteólise, ou seja, a modifi
cação dos constituintes nitrogena,dos. Esta mo
dificação importante tem como conseqüência: 
as modificações das propriedades reológicas 
do queijo (textura e consistência da massa) e 
o aparecimento dos sabores e aromas. 

O índice de ma-turação foi determinado 
pela relação nitrogênio solúvel sobre nitrogê
nio total (NS/NT x 1 00), com 1 ,  1 0, 20 e 
30 dias. No final da maturação, 30 dias, ,no
ta-se que a solubilidade da caseína variou' re
lativamente pouco de um tipo de queijo pa
ra outro (Figuras 2A, 2B e 2C). 
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V .  CONCLUSÃO 

A fabricação de queijo com adição de lei
te reconstituído ao leite in natura é uma op
ção p�rél, as indústrias durante o período de 
entressafr2', ou então para as indústrias loca
lizadas em regiões de baixa produção de lei
te. 

No presente trebalho demonstrou-se que 
é possível fabricar queijo tipo Pra.to a partir 
de leite in natzDra adicionado de até 30% de 
leite reconstituído, e obtendo produtos de 
composição idêntica aos fabricados a partir 
de leite in natztra. A qualidade organoléptica 
e a textura dos queijos no final da matura
ção não apresentaram diferença apreciável 
compamdos aos queijos fabricados somente 
com leite in naturc.:. 

Pode-se utilizar 2,té 30% de leite recons
tituído" Valor acima desta proporção pode 
ocorrer uma depreciação na qualidade do pro
duto obtido (sabor e 2rom<: lembrando leite 
em pó), dificuldade na soltura dos grãos da 
massa dando ao queijo uma textura granulosa 
e com olh�duras mecânicas que muitas vezes 
descaracterizam o produto. 

No que concerne à transferência quanti
tativa dos constituintes do leite para o quei
jo, os resultados demonstraram que não hou
ve um& diferença apreciável de um leite para 
o outro. 

Até 30% i:e leite reconstituído, a partir 
de leite em pó qualidade industrial, podem 
ser utilizados sem apresentar nenhum proble
ma do ponto de vista tec:o:1ológico. Por outro 
lado, proporção mais . elevada necessita de 
uma adição complementsr de creme a fim de 
padronizar o teor de gordura da mistura: (lei
te in 1latura + leite reconstituído) em 3,2% 
de matéria gorda. No caso ' de escassez da ma
téria gorda sugerimos umfl, adição de leite re
constituído, ao leite in natura, em quantida
des suficientes para obtermos uma mistura fi
nal com teor de gordura desejado. 
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WEBER, F. Les procédé modernes de froma
gerie. Technologie et mécanisation. Rev. 
Lait Française, n.o 3 22, 467-478, 1 9 74. 

(Conclui na pág. 30). 
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o TEOR DE PROTEíNAS NO LEITE DE BOFALA 
E SUA ACIDEZ TITULÁ VEL 

Protein Content In Buffalo's Milk and its Titratable Acidity 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem sido feito um in
tenso traballho visa\'].do a Íill-planmção defini
tiva da bubalinocultura no Brasil. De acordo 
com FONSECA (1975) (5) o rebanho brasilei
ro já deve ultrapassar a casa dos 300.000 ani
mais, distribuídos nas cinco regiões do país, 
porém com acentuada maioria na região Nor
te, onde sobressai-se o Pr.rá, com mais de 
1 20.000 cabeças. 

Dentro desta nova conjuntura, o aprovei
tamento do leite de búfala surge como uma 
das opções de maior interesse para os criado
res. Trabl1)hos recentes acabam de ser reali
zados, pelos quais conclui-se que o leite de 
búfala é plenamente viável no aproveitamento 
para fabricação de diversos queijos, citando-se 
como exemplo o Requeijão (FERt'1ANDES et 
alli, 1 979) (4) e o queijo Azul (FURTADO, 
1 979) (6). Assim, é de ' se esperar que, num 
prazo médio, sejam instalados no país, peque
nas fábricas visando exclusivamente a indus
trialização do leite de búfala, com elaboração 
de produtos característicos e atendendo ple
nr:mente às normas legais em vigor. 

Entretanto, até lá, nesta fase final de im
plantação, o leite de búfala poderá ser recebi
do em usinas que trabalham com leite de va
c']! e de acordo com r. circular n .O 286, da 
SIP A - Secretaria de' Inspeção de Produtos 
de Origem Animal, ser misturado ao leite de 
vaca em até 30% . Trata-se, evidentemente, 
de uma disp'osição que contribuirá decisiva
mente para auxiliar na implantação de novos 
rebanhos bubalinos no país, até que se torne 
viável, em diversas regiões, a execução de 
um projeto permitindo a fabricação de produ
tos com puro leite de búfda. 

Entretanto, a mesma SIP A tem parâmetros 
fixados para: controle da acidez titulável na 
recepção do leite de vaca nas  pla,taformas das 
usinas, admitindo-se uma acidez máxima de 

(") Pesquisador da EPAMIG/DTA/ILCT. 
Rua Tenente Freitas, 1 1 6  - 3 6 1 00 

lHúcio lHansur Furtado (*) 

200D para recepção e aproveitamento do leite 
na industrialização. Cada grr,u Dornic corres
ponde, em princípio, a 1 mg de ácido lático 
em 10 ml de leite, ou seja, 0,01 % do mes
mo ácido (ALAIS, 1 9 74) (1). Ê de se esperar 
daí, por não haver legislação específica à res
peito, que os mesmos parâmetros serão adota� 
dos para o controle do leite de búfa�a na re
cepção. 

Neste trabalho, procura-se demonstrar que 
se tal medida for adotada, decorrerá em inter
pretações errôneas que levarão, na maioria dos 
CPpos, à rejeição do leite de búfala na plata
forma; isto, devido ao elevado teor de proteí
nas existentes no leite de búfaIa (GANGULI, 
1974) (7), (FURTADO, 1 9 79) (G) e que pro
vocam uma elevf!ção de uma: acidez titulável, 
sem modificar, entretanto, em aspectos signi
ficativos o seu pH. São os dados deste traba
lho, que se apresenta e se discute a seguir. 

MATERIAL E lVIETODOS 

O trabalho foi realizado analisando-se o 
leite de um rebanho de uma fazenda na, Zo
na da Mata mineira, constituído de animais 
mestiços df!s raças Murrah e Mediterrâneo; 
foram feitas divers2lS determinações, desde o 
final do outono, até meados da primavera, 
acompanhando regularmente a lactação dos 
t:nimais. 

A 2íffiostra era coletada de leite não-refri
gerado, num período máximo de 90 minutos 
após a ordenha. e era submetida à análise la
bora toriaI logo [! seguir. 

Foram feitas as seguintes determinações, 
p"ra o presente trabalho : 

- Acidez titlllável (em 0D) - titulando-
-se sobre 1 0  ml de leite, com sol. de NaOH 
0, 1 1 1  N, desta solução Dornic. 

- pH (acidez real) - utilizando-se UIP. 
potenciômetro Radio-Met':!r, munido de 2 ele
trodos. 

Juiz de Fora - MG. 
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Proteínas Totais - .  utilizando-se o 
método clássico de Kjeldabl, pelo sistema mi
cro. 

Os resultados são apresentados em quadros 
e compaqdos entre si. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No QUADRO I apresenta-se a composi
ção do leite de búfala, no que se refere a 
seu teor de proteínas, encontrada em diver
sos países, e citada por GANGULI ('). 

QUADRO I 

Teor de Proteínas no Leite de Búfala (*) 

PAíS 

Rússi2; 
Búlgária 
Egito 
Itália 
índia 

TEOR DE PROTEíNAS 
TOTAIS {% ) 

4,32 
4, 1 0  
3,87 
3,95 
4, 65 

(") GANGULI, 1 9 79. 

Observa-se que o leite de búfala se cara c
tações a respeito, podendo-se destacar : 3 ,5% 
fato tem sido constatado em estudos de  diver
sos autores e foi já amplamente rela,tado 
(LAXlvIINARAYANA et aZ, 1 968) (9). O leite 
de vaca se caracteriza normalmente por um 
menor teor de proteínas e são inúmeras as ci
tações a respeito, podendo-se destacar: 3 , 5 %  
(ALAIS, 1 9 75) (1), 3 , 3 5 %  (VEISSEYRE, 
1 975) (12), 3,05% GACQUET et a,Z, 1 96 1) (8). 

:É evidente que a estação do ano, o perío
do de lactação e outros fatores intervêm no 

H 
I 9-0 

R - C C + OH-

I "-oH 
NH2 

No quadro II apresentam-se os resultados 
das determinações de pH, acidez e proteínas 

teor de proteínas encontrado no leite de búfa
la. Diversos trabalhos e:1l.istem a respeito; AS
KER et qZ (1957) (2), encontraram o menor 
valor na 1 7.a semana de lactação e MALOS
SINI (1 964) (lU) relata qUe observou o início 
do declínio entre a 6.a e a: 9.a semana de lac
tação. 

Havendo variação no teor de proteínas do 
leite é de se esperar que haja também na sua 
acidez titulável. 

O papel das proteínas, com seu efeito 
tampão na titulação acidimétrica do leite de 
búfala, foi estudado por P ARKASH & PURI 
(1961)  (11) e eles concluíram que este efeito 
realmente existe, devido às proteínas, mas 
que as cinzas e a matéria: gorda não possuem 
influência nos valores de acidez real e poten
cial. 

A proteína do leite, sendo constituída de 
diversos aminoácidos, possui caxáter anfoté
rico, tanto podendo reagir com bases e com 
ácidos; assim possui efeito tamponante, quan
do o leite é submetido à titulação. De acordo 
com EL-RAFEY (1 962) (3), o valor tamponan
te, o pH 5,1,  é de 0,04 1 7  e 0,03 5 9  para os 
leites de búfala e vaca, respectivamente. 

Na verdade, o que ocorre durante a titu
la:ção é o seguinte : as proteínas do leite, no
tadamente a caseína, são constituídas de de
zenas de aminoácidos, que possuem caráter 
'1nfotérico; em presença de uma base, passam 
a reagir como ácido, dando próton. Quando 
se titula a acidez do leite de búfala, mede-se 
a chamada acidez potencial, enquanto que a 
flcidez real é dada pel� potenciômetro, na for
ma de pH. 

Esquematicamente pode-se assim repre
sentar : 

H 
I ./.:Í 0  

� H20 + R - C C �  
I "' -° 

NH2 

totais no leite de búfala, na Zona da Mata 
mineira. 
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QUADRO Ir 

Acidez, pH e teor de proteínas totais no leite de búfala " 

ACIDEZ pH PROTEíNAS 
TITULÁVEL TOTAIS 

{0D) (% ) 

1 8  6,7 1  4,2 9  
1 9  6, 7 1  4,48 
2 1  6,6 8  4,22 
2 1  6,7 2  4,40 
20 6,58 4,60 
20 6,72 4,60 
2 1  6,45 4,8 6  
2 1  6,6 7  5,08 
2 1  6,5 3  5.,06 
23 6, 5 1  5,20 
22 6,45 5, 1 7  
2 5  6, 63 
23 6,5 6  5,27 

* Dados de rebanho mestiço (Murrah e Me diterrâneo). 

Os resulta,dos apresentados no quadro Ir 
são bastante claros e dei\:am evidenciado que 
a medida que se verificou um aumento gra
dual no teor de proteínas totais " do leite de 
búfala, houve um aumento significativo da 
acidez titulável, sem influência,s aparentes na 
acidez real (pR). 

:É importante ainda esclarecer que todas as 
amostras analisadas foram submetidas à pas
teurização, com aquecimento a 75°C e manu
tenção por cerca de 1 minuto, seguido de res
friamento a 32-3 5°C, sem apresentar o me
nor sinal de coagulação ou precipitação pro
téica; 

Pelo quadro Ir pode-se deduzir portanto, 
da: influência do efeito tampão das proteínas 
na acidez titulável do leite de búfala. Este 
efeito tamponante tem a caseína como maior 
responsável, por ser titulada como um ácido, 
levando a interpretação irregular da acidime
tria (VEISSEYRE, 1 975) (12) . 

De acordo com ALAIS (1), a acidez de ti
tul:Wão do leite de vaca se dividiria em duas 
classes: acidez D!',tural e acidez desenvolvi
da; a soma dest:1!s duas representará a acidez 
titulável global. De acordo 2.:inda com o mes
mo autor, a: acidez desenvolvida seria fruto da 
degradação microbiana da lactose com forma
ção de ácido lático e outros ácidos orgânicos, 
ao pa,sso que a acidez natural é representada 
em 2/5 pela: caseína e o restante por substân
cias minerais, ácidos orgânicos naturais e fos
fatos. 

No quadro Ir observa-se que em alguns 
casos a acidez desenvolvida se faz representar 
quando ocorreu simultaneamente um aumen-

to da acidez titulável e um ligeiro abaixamen
to do pH. 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados apresentados 
neste trab2,lho, fica evidenciado mais uma vez 
o papel das proteínas, notadamente da caseí
na, na titulação acidimétrica do leite de bú
fala; os mesmos efeitos já haviam sido detec
tados por outros autores. 

No momento da titulação com a solução 
Dornic, parte do hidróxido de sódio (NaOH 
0, 1 1 1  N) reage com a: caseína devido a seu 
caráter anfotérico e como a acidez é el!:pressa 
normalmente em porcentagens de ácido láti
co, leva, a uma interpretação errônea da análi
se. 

Conforme já foi dito, este fato pode levar 
a prejuízos para o produtor de leite de bú
fala que entrega o seu leite em fábricas, em 
cujas plataformas o produto seja selecionado 
pelo sistema Dornic e com bases nos parâme
tros estabelecidos para leite de vaca. 

Conclui-se que para contornar o proble
ma, as autoridades competentes poderiam mo
dificar o sistema de controle na recepção para 
leite de búfala, com alguma,s opções, apresen
tadas a seguir : 

a} seleção do leite com base na acidez real 
ou pH; no caso, só seriam eliminados aque
les que apresentassem pH inferior a, 6,45 .  

b )  seleção d o  leite com base na acidime
tria, só que com parâmetros especiais para o 
leite de búfala : só seria rejeitado o leite que 
apresentasse acidez igual ou superior a: 23°D. 

:É evidente que, considerando as conheci-
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das influências do período de lactação dos ani
mais, seria observado um aumento gradativo 
da! acidez titulável do princípio ao final da 
lactação; é qUe neste mesmo sentido ocorre 
um aumento sensível do teor de proteínas to
tais do leite de búfala. No caso do presente 
trabalho, houve um aumento em torno de 
1 ,0% neste parâmetro. 

Espera-se desta maneira que o assunto se
ja considerado pelas autoridades competentes, 
de modo a estabelecer parâmetros especiais 
pera o caso em questão, coerentes com a com
posição físico-química especial do leite de bú
fala. 

RESUMO 

Foram analisadas diversas amostras de 
leite de búfala, na Zona da Mata mineira, de
terminando-se a acidez titulável, pH e teor 
de proteínas totais. Observou-se que à medida 
que aumentava o teor de proteínas aumentava 
também a acidez' titulável do leite. Tal fato é 
atribuído à capacid::ide tamponante das pro
teínas e este efeito poderia levar à interpre
tações . errôneas na seleção do leite de búfala 
na plataforma de recepção. Daí, são sugeridas 
modificações na: legislação competente de ma
neira. a solucionar a questão. 
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dry matter, total nitrogen and lactose. The ri
pening process was followed by pH and pro
teolisis determinations at 1, 1 0, 20 and 30 
da)'s. 

The results hllVe demonstrated that there 
were no signifícant differences. The cheeses 
at the end of ripening (30 days) were rheolo
gicaly and organclepticaly identical to the 
cheese made ITom ",hole milk. The addition 
of more than 30% of reconstituted skim 
milk powder leads to the production of lower 
quality cheese. 
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INFLUÊNCIA DA iViASTITE BOVINA NA PORCENTAGEM 
DE CA!SEJNA � DO LEITE 

Effects of Bovine Mastitis on Percentage of Milk Casein 

llESUMO 

Procurou-se neste trabalho investigar a 
influência da mastite bovina na. porcentagem 
de caseína do leite. A análise dos resultados 
de 44 animais, .que apresentilram provável in
fecção mamítica, mostrou diferença significa-o 
tiva; (P < 0,01) para as frações nitrogênio do 
soro (NS), nitrogênio total (NT) e índice de 
caseÍna (IC). Foi observdo, ainda, que . a fra
ção nitrogênio caseico (NC) dos quartos nor
mais apresentêxam maior % de N e conse
qüente maior IC do que daqueles quartos afe
tados por infecção mamítica. 

I _ INTRODUÇÃO 

A mastite bovina é uma infecção intrama
mária que se caracteriza pelo aumento das 
células somáticas no leite, especialmente leu
cócitos. 

São os seguintes os principais efeitos da 
doença : decréscimo na produção do leite, al
teração na composição físico-química e nas 
propriedades relacionadas com certos processos 
importantes para ai sua industrialização. Se
gundo NEWSTEAD (1973), o rendimento 
do leite pode decrescer de até 40 % ou mais 
em um quarto de úbere afetado por . mastite 
subclínica, podendo chegar a: zero · nos casos 
mais avançados. 

·k ·mastite - decresce os teores de gordura, 
caseÍna, lactose, sólidos totais e concentraç;;o 
de alguns sais minerais (RANDOLPH et alo 
1 974). Quanto à concentração, os elementos 
minerais que mais influência sofrem são : po
tássio decresce; sódio e cloretos aumentam ; 
cálcio e fósforo podem decrescer . Normal
mente ocorre elevação do pH, que pode variar 
de 6,8 a 7,0 ;  aumento do tempo de coagu
lação do leite; decréscimo da tensão da coa-

Sebastião Hiilm * 
Laerte Ferreiro " * 

lhadre e baixa da estabilidade, através do ca
lor (NEWSTEAD 1 9 73). 
. . Na· maioria dos trabalhos relacionados com 
mastite há maior preocupação com certas al
terações em alguns parâmetros que indicam 
anormalidade · no úbere, .principalmente gor
dura, componente no qual se baseiam as . in
dústrias para pagamento do leite a seus for
necedores. Entretanto, o interesse pelo estu
do das frações protéicas do leite tem aumen
tado consideravelmente durante as duas últi
mas décadas. Existe um interesse cada vez 
maior no pagamento do leite, baseado não 
somente no teor de gordura, mas, também, 
no teor de proteína (CERBULIS & FARRELL, 
1975 e CARVALHO & HÜHN, 1 979). 

A caseína, principal componente protéi
co do leite bovino, constitui cerca de 8 0 %  
d a  fração nitrogenada total, sendo importan
te elemento na fabricação de queijos e outros 
produtos fermentados, cujo rendimento depen
de diretamente da quantidade daquela fração 
presente no leite, enquanto que as proteínas 
do soro constituem cerca de 20% (CARVA
LHO & HüHN, 1 9 79). Estas proteínas carac
terizam-se por serem 2.Itamente nutritivas e 
constituírem-se em subproduto de queijarias, 
contendo cerca de 0, 6 %  de proteína. A fra
ção protéica do soro representa a parte não 
caseica remr,nescente, quando a caseína é pre
.cipitada enzimaticamente pela adição de reni
na ou quando seu ponto' isoelétrico ·atinge pH 
próximo de 4,6 pela adição de ácido (RAM
BRAEUS, 1 9 78). 

Com a finalidade de estudar a influência 
da mastite na fração protéica do leite, _ .. este. 
traballho apresenta os resultados obtidos com 
leite de yarios animais suspeitos e que apre
sentaram reação positiva para o teste · da vis
cosidade, inclicatií'o de provável infecção ma
mitosa. 

.. Químico Industrial, M. Se., Pesquisador da EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa 
de Gado de Leite, Coronel Pa.checo, .Me;. 

.... Médico Veterinário, .M. P. V. M., . Pesquisador da EMBRAPA/Centro Nacional de Pes
quisa de Gado de Leite, Coronel Pacheco, MG. 
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" lI . MATERIAL E MÉTODO 

O e:�:perimento envolveu somente vacas 
mestiças, com predominância do cruzamento 
Gir x Holandês, oriundas de vários rebanhos 
e, portanto, com diferentes manejos, níveis 
nutricionais, lactações e estágios de lactação; 
evitando-se, porém, colher amostras de parição 
recente e em final de lactação, ou que tives
sem ' sofrido queda brusca na produção. 

As amostras analisadas foram colhidas 
após o exame do leite das vacas lactantes, em
pregando-se o V. j\l1. T. (Viamão Mastite Tes
te) preconizado por FERNANDES et - ai. 
(1967), que confere um diagnóstico presunti

. vo de mastite bovina de interpretação similar 
ao C.M.T. (California Mastitis Test). 

do : 
O reagente foi preparado do seguinte mo-

1 litro de teepol - S" ; 
2 litros de água destilada; 
1 ml de Púrpura de Bromocresol a 1 % , 

corrigindo-se o pH final da solução pa
ra 8,0. 

Selecionaram-se 44 vacas que apresenta
ram um quarto normal (reação negativa) e o 
diretamente oposto com reação máxima do 
teste (escores), cuja secreção era u'a massa ge
latinosa consistente, devida ao grande núme
ro de leucócitos presentes, que seria uma in
dica,ção muito provável de um processo mami
toso. 

O leite ôos quartos a serem comparados 
era coletado em um balde com divisões apro
priadas. Em seguida, homogeneizava-se a pro
dução do quarto, coletando-se uma alíquota de 
aproximadamente 100 ml em frascos esterili
zados, contendo, em forma! dessecada, 1 ml de 
dicromato de potássio a 1 2,5 % .  O material 
era transportado em temperatura de ± 8°C 

até o laboratório, onde era mantido em refri
gerador para posterior zJlálise. 

A distribuição de nitrogênio foi realizada 
de acordo com os métodos de ROWLAND 
(1933, 1937  e 1 9 3 8) e ASHAFFENBURG & 
DREWRY (1957  e 1 9 59), os quais foram 
modificados por CARV ALHO & HüHN 
( 1 9 79) pela substituição do indicador misto 
vermelho de metila-azul de metileno 0, 1 %  
alcoólico, poz vermelho de metila (VM) -
verde de bremo-cresol (VBC) 0, 1 %  alcoó
lico, na proporção de 1 2  ml (VM) e 30 ml de 
(VBC) para cada litro de ácido bórico a 2 % , 
preparado. Para a determin3jÇão de nitrogênio 
das frações estudadas foi usada a técnica mi
cro-kjeldahl, recomendada por HILLER, et ai . 
( 1 948) e YUEN & POLLARD ( 1 9 5 3). 

m. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

N � distribuição de nitrogênio do leite 
dos 44 animais selecionados houve maior per
centagem de N para as amostras de leite dos 
quartos que apresentaram provável infecção 
mamítica (Quadro 1) .  A eleval,;ão do teor de 
nitrogênio no leite deriva das altas concentra
ções de proteína do soro sangüíneo e das imu
noglobulinas presentes no leite de animais por
tadores de mastite. As concentrações de albu
mina do soro bovino (BSA) e as imunoglobu
linas serão maiores na fração protéica do soro, 
quanto maior for o estádio da doença, de acor
do com NEWSTEAD (1973). Afirmam ainda 
FEAGAN et ai. (1973) que o aumento na 
fração protéica, principalmente nos teores de 
BSA e imunoglobulinas, diminui a estabilida
de térmica do leite, em virtude de ambas se
rem altamente sensíveis �o calor. 

A fração protéica tem marcada influên
cia nos produtos fermentados, em virtude d a  
mesma contribuir para o componente sólidos 
totais (ST), principal responsável pelo rendi
mento dos produtos derivados do leite. 

QUADRO 1 .  Média da distribuição de ni trogênio no leite de 44 animais que apresen
taram reação ao teste V.M.T. (dados em mgN/ lOO ml de leite). 

NITROGÊNIO 
QUARTOS 

NORi\lIAL 

MAMÍTICO 

TOTAL ,(NT) 
(% ) 

5 1 2,47 

534, 58 

,. Detergente neutro da: Shell Co. 

SORO (NS) 
(% ) 

1 1 3,78 

1 44,41 

CASEICO (NC) 
(% ) 

398,82 

38 7,84 

íNDICE DE 
CASEíNA (IC) 

78,74 

72,40 
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Comparando-se os resultados médios do 
Quadro 1 ,  observa-se ainda que a fração NC 
dos quartos normais apresentaram maior por
centagem de N e conseqüente maior IC, do 
que Aaqueles quartos afetados por infecção 
mamItica, 

A análise de variância das frações estu
d a d a s  revelou diferenças significativas 
(P < 0,01) para as frações NS e IC. 

IV . CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente trabalho 
permitem concluir que a mastite altera sen
sivelmente, o teor de N do leite, pridcipal
mente as frações NT, NS e IC. Em termos 
práticos, o aumento da fração NS, que ocorre 
no leite mamítico, resulta numa redução no 
rendimento dos produtos de queijarias e con
seqüente prejuízo para as indústrias de laticí
nios. 

Esta afirmativa pode ser comprovada to
mando-se o valor encontrado para: o NT dos 
quartos normais, flxando-o em 1 00 % . En
contr<:remos 22,20 % para a fração NS, o que 
corresponde 3D IC encontrado no Quadro 1 .  
O mesmo raciocínio poderá ser feito para os 
quartos mamíticos, cujos valores apresentam 
27,01 % de NS, correspondendo à perda de 
4,81 % maior que a dos quartos normais na 
fração protéica do soro. Este gradiente poderá 
ter significativo efeito na produção, em virtu
de das usinas trabalharem com milhares de li
tros de leite por dia, resultando, com isto me
nor concentração de sólidos no leite e c�nse
qüentemente, menor rendimento dos �rodutos 
derivados. 

Além destes inconvenientes, a, doença tam
bém contamina o ldte com pus e microrganis
mos patogênicos, afetando marcadamente o 
paladar, as propriedades físico-químicas e tec
nológicas, a eficiência da pasteurização au
mentando seriamente o risco em termos de 
saúde pública. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao DI. Carlos Adol
fo Gonzáles Pérez pela análise estatística dos 
resultados. 

BIBLIOGRAFIA 

CARVALHO, L C. & HüHN, S. Distribuição 
de nitrogênio no leite e índice de caSeí
Dl •• Rev. Inst. Lat. Cândido Tostes, Juiz 
de Fora, 14 (20 1): 1 9-28, 1 9 79. 

CERBULIS, J. & FARRELL JR., H. M. Cóm
position of milks of dairy cattle 1. Pro
tein, lactose and fat contents and diStri
bution of protein fraction. J. Dairy Sei., 
58 (6): 8 1 7-27, 1 9 75.  

FEAGAN, J. T. ;  HEHIR, A. F. & BAILEY, L. 
F. Heat stability. In: NEWSTEAD, D. F. 
Effects of mastitis on milk composition 
and properties. N .  Z .  J. Dairy Sei. Teeh., 
8 (2): 54-5, 1 9 73. 

FERNANDES, J. C. T. ; LOUZADA, C. A. R. & SILVA, IV1. Viamão Mastite Teste (No
ta prévia�. In: REUNIÃO Al�UAL DA 
SOCIEDADE VETERINÁRIA DO RIO 
Gr.ANDE DO SUL, 7., PORTO ALE
GRE, 1 9 6  7. Anais. Porto Alegre, RS. 

HAMBRAEUS, L. Nutritive value of milk 
protein. In: INTERNATIONAL DAIRY 
CONGRESS, 20., Paris, 1 9 78. Paris 
1 978, p. 1-9. 

' 
HILLER, A. PLAZIN, J. & VAN SLYKE, D. 

D. A study of conditions for kjeldahl de
termination af nitrogen in proteins. J .  
Biol. Clzem. 1 76 (140 1-20), 1 948. 

NEvVSTEAD, D. F.  Effects of mastitis ou 
milk composition and properties. N. Z. J. Dairy Sei. Teeh., 8 (2): 52-5, 1 973.  ( 

RANDOLPH, H. E.;  ERWIN, R. E. ; RICH
TE�, R. L. InfIuence of mastitis on pro
perties of milk. VII. Distribuition of 
milk protein. J. Dai,.)' Sei., 57 (1): 1 5-8 
1 974. ' 

YUEN, S. H. & POLLARD, A. G. Determina. 
tion of nitrogen in soil and plant mate
riaIs: Use of boric acid in micro-kjel
dahl method. J. Sei. Fd. Agrie., 4: 490-
-96, 1 9 5 3 .  

Novo preço de assinatura da 
Revista do ILCT. 

1 ano Cr$ 350,00 
arvoredoleite.orgdigitalizado por



NOSSA CAPA E t 
Mesa Di retora dos Trabal hos d a  27.a Semana do Latic in ista e 1 .0 ncon ro 

Nacional de Técnicos em Laticínios : 
Da esquerda para a d i reita : MBRAPA 1 .  Dr. Roberto Perei ra de Melo Di �etor do CNPGL E . 

2 .  Dr.  J uvenal M i guel de Araújo - D i retor ?a D I LEI-SI�A. . Rural 3 . D r. Francisco d a  Cruz Frede rico - Presidente do S ind icato 

de Ju iz  de Fora. . ' d  d F d I de 
4.  P rof. Mário Leite Vaz - P ró-Reitor da UnlverSI a e e e ra ' 

Ju iz  de Fora. 
Rep. da Câmara Munic ipal 

5 .  Vereador Francisco de Pau l a  Fonseca 
de Juiz  de Fora. 

6 Sr Otto Frensel - Presidente da ABL. . . 

7'. Pr�f. Francisco Antônio de Mel lo  Reis - Prefeito Munic ipa l  de Ju iz  

�� F3��ti ano Ferrei ra de Melo - Di retor d a  EPAM IG.  �: D r: Sylvio Santos Vasconcel l o.s -
R
Di reto

d
r d

c
O

om
l L

a
C

n
T
d'o do 2 ° BPM 

Ma'or Dja lma Gomes de Quei roz, ep.  o . ." , .  . 

� � :  D r.
J 

G u i l herme Furta,do Portugal ,  Rep. d o  Delegado do M l n lsteno d a  

Agricultu ra em M i nas G erais. 
1 2 .  D r. J osé Nagem - Delegado d� IE:. . d ' stria do INDI  1 3 .  D r. Joan ito Campos - D! retor 

C
e
h f

g r
d
°l n  

D
U
ept ° de Cont�b i l i d ade e 

1 4 ,  D r. J osé Gontijo de Amonm - e e o . 
Finanças da EPAM IG.  . . - d E Com 
S r. M ateus Pi nto Cordei ro - P re�idente da Assoclaçao os x- -

1 5 . 
batentes do Bras i l ,  Seção d e  J U Iz  d e  Fora. 

repac eco 6 66 00 llh 

APRESENTAMOS O MODELO 
«ECO 6» 6600 LI H DA SÉRIE 
«ECOMATIC» PARA EMBALAR 
LíQUIDOS AUTOMATICAMENTE 

� do�ra8i1 
IiSi�QUjI€�@g @QilIt��lte��8 d� emb@ilI�gellllll l�dQ 
avo acUalles marcondes ferreira. 338 (antiga 2V. central) - jutubatuba - sanlo amaro - silo paulo 

endereço telegráfico - plasticfoil - cep 04696 - e.g.c. 62.846.928/0001-49 - inser. estadual 108.355.801 - lelefone pabx 

,� G E P E  .. 

Revista do ILCT NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 1980 Pág . 37 

PRODUÇÃO HIGIÊN!CA DO LEITE 
Hygienic Production of Milk 

V HIGIENE DO ESTÁBULO 

As condições higiênicas do estábulo têm 
grande importância sobre a saúde da vaca 
leiteira e sobre a qualidade do leite produzi
Jo. É o perfeitamente compreensível que um 
animal colocado em lugar saudável, onde à 
luz e ao .sol se aliam a limpeza e a boa or
dem das coisas, produzli:á mais e melhor que 
um outro posto em condições a,dversas. 

As vacas leiteiras são, geralmente, de re
gime misto: passam a noite nos campos e par
te do dia nos estábulos. Não é possível, por 
motivos vários, tais como ordenha, intem
péries, escassez de pasto, deb.:ar as leiteiras 
sempre nos pra,dos. Por isso, quando recolhi
das, devem ter nos estábulos um lugar salu
tar e higiênico, onde possam se refazer do 
cansaço e d2s andanças pelas vargens e mor
ros; podendo com calma, e sossego se refazer 
e se aquietar, preparando-se para illaior pr<r 
dução. 

Um bom estábulo não é, necessariamente, 
o mais caro. Um.l construção modesta e bem 
dirigida é, às vezes, melhor que uma edifica
ção luxuosa e de preço elevado, onde a sofis-

o ticação da riqueza mostra, o deslumbramento 
da inutilidade. FARIA e CORSI, 1 980, com 
dados e observações colhidos na Europa e n a  
América d o  Norte, mostram, com bastante 
senso prático, as medidas simples a serem 

• adotadas. Recomendações, antes feitas, são 
agora abzndonadas. Assim, os estábulos não 
são mais mantidos com o rigor de outrora, 
qUllndo eram lavados todos os 'dias. A lavagem 
obrigatória não mais se faz com a intensidade 
antes exigida, porque se constatou que h á  
grande desgaste dos cascos; o piso, imper
meável, é coberto com cama de maravilha pa-

o ra receber as dejeções, e, a cada três meses, 
todo o esterco é retirado e imediatamente cJ.is!. 
tribuído nos pastos ou nas áreas de cultura. 
A distribuição constê.:nte do esterco líquido 
das dejeções mais a água de lavagem, está 
sendo totalmente abandonada por razões eco
nômicas; o estábulo deve ser mantido seco e 

F. Amaral Rogick (*) 

ventilado. ANôNIMO, 1 980 e SOLANGE, 
1 980 enfatizam, a questão de lavagem dos 
pisos e lembram que os pavimentados fre
quentemente molhados, em vez de apenas ras� 
pados, funcionam como limas, desgastando os 
pés dos animais, que se vêem impossibilita
dos de caminhar normalmente e andeja,rem 
pela campina. 

Na construção do estábulo medidas diver
sas têm que ser lembradas. 

Deve ser construído em uma: pequena 
elevação do terreno, orientado de maneira que 
receba luz natural em abundância, IhTando os 
animais do sol, dun:nte as horas quentes do 
dia; a melhor face é a do nll.scente. Dizem 
que os árabes vão ter leite fresco, queijo e 
iogurte fabricados lá mesmo. As vacas serão 
criadas em estábulos cobertos, para protegê-Ias 
do sol; isso segundo ANôNIMO, 1 9 79, vai 
ser instalado em AI Kharj, a 90 km de Riad. 

Cada animal deve dispor de 30 metros 
cúbicos de espaço. O piso, feitas as restrições 
anteriores, deverá ser impermeável, com ligei
ra inclinação para o escoamento dos excremen
tos e das águas servidas, para uma canaleta 
correndo no sentido longitudinal. As manje
douras, conforme o seu tipo, vão seguir as de
vidas normas de construção. 

A temperatura e o estado higrométrico do 
ar têm grande valor para os animais · em es
tabulação permanente. É bem conhecida a im
portância desses fatores na produção do leite: 
temperatura amena, e zmbiente mais ou me
nos úmido são condições ótimas para a secre
ção do alimento. Os ventos muito fortes, ati
vando exageradamente o metabolismo, in
fluem desfavoravelmente sobre a secreção lác
tea, Os muros laterais da construção põem de 
lado esse mal, dando ao estábulo aeração con
tínua e satisfatória! e impedindo li. canaliza
ção do vento e a entrada de poeira,. Nos paí
ses onde o inverno é intenso, os estábulos são 
providos de janelas, colocadas na parte supe
rior da construção, quase ao nível do teto . 
O vidro azul ou fosco, tamizando a luz, faz 
com que os raios solares se difundam de ma
neira uniforme. Entre nós, as construções. de 

(*) Pesquisador Científico, Seco Agr., S.  Paulo; DVM, MS. 
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meio muro, sem vidraças e sem vidros, são 
muito boas e funcionais. 

Um bom estábulo deve, pois : 1 .  ser 
orientado p<:ra o leste, 2. ser colocado em lu
gar mais ou menos elevado, 3. dispor de ca
naletas longitudinais, 4.. rpresentar tempera
tura e aeração corivenientes, 5. dispor de pi
so, manjedoura, etc., de cimento ou material 
correlato, 6. apresentar água em abundân
cia, 7. ter aloja;mentos para touros e bezerros, 
8 .  dispor de sala de ordenhi'j, se necessário. 
Os complementos mais usuais são: silos, ves
tiários, sanitários, fontes de calor e frio, ester
queiras quando recomendadas, água potável 
em abundância em todos os compartimentos, 
etc. 

Ao b,do desse material estático, isto é, um 
bom estábulo, bem localizado e construído, é 
preciso cuidar da limpeza quotidiana, rigorosa 
e severa, pois, ela é o suplemento dessa face
ta da higiene. 

Combate às moscas; além de importuna
rem o gado, são, muitas vezes, responsáveis 
pela! contaminação do leite - inoculando 
neste, quer diretamente caindo no liquido, 
quer indiretamente através do vasilhame, mi
lhões de germes. Esses insetos, no seu voejar 
constante e incomodativo, pousam nos excre
mentos e, levando em seu corpo os mais di
versos microrganismos, vão contaminar o leite 
e os utensílios, ru roupa e o próprio homem. 
Não esquecer dos roedores, outro grande foco 
de infecção e de prejuizos. 

O ar, naturalmente não é estéril; tornar
-se-á mais contaminado e nocivo, se não for 
renovado e se houver poeira em suspensão. 
Para diminuir a contaminação ambiental, é 
preciso distribuir muito bem as diversas ope
rações e trabalhos do estábulo: evitar duraillte 
a ordenha, se for o caso, a movimentação dos 
animais no meio do capim ou feno, e, a ali
mentação das vacr.s. 

A limpeza do local, depois de ser feita de 
modo aconselhcdo e conveniente, sem grandes 
desperdício e esbanjamento de água, poderá 
ser complementada com a aspersão de água 
clorada ou outro biocid?, de valor. "Modum 
adhibere in re" é o lema, especialmente ten
do-se em vista as modernas recomendações so
bre o uso da água na limpeza dos estábulos. 
No caso do cloro, aspergir solução de hipoclo
rito de sódio a 1 5-20 ppm de cloro. LERCHE, 
1 969, no aparecimento do carbúnculo hemá
tico recomenda, em geral, até para as orde
nhadeiras mecânicas : água oxigenada a 2 % 
por 5 minutos a 70°C, ou, 60 minutos a 
20°C, ou, soda cáustica a '10 % ; os esporos 
são de,truídos a 70°C durante 40 minutos. 

As esterqlleiras devem ficar longe do está
bulo; todo e qualquer monturo nas adjacên-
cias é prejudicial. 

- . 

Embora se possa obter um leite de teor 
b::cterimétrico baixo, em lugar mal construí
do e que não zele pela higiene, é claro que 
muito mais fácil é ·  consegui-lo em um lugar 
em antítese. 

A higiene louva o homem, condiz muito e 
bem da sua. reputação pessoal e do produto 
que vende ou manipula, especialmente em 
se tratando do leiteiro, aquele qUe trabalha 
com alimento de fácil contaminação. Encan
tando a ·vista e impressionando bem, a higie
ne e a boa ordem das coisas mostram ainda 
ao visitante a preocupação do vaqueiro e cria
dor em apresentar ao industrial ou consumi
dor um leite puro, integral e limpo, e, o que 
é de maior mérito e valor : um leite são, com 
poucos germes saprófitas e sem microrganis
mos patogênicos. 

O RlISPOA, 1952  e 1 962 diz :  
Art. 482 - É obrigatória a produção do 

leite em condições higiênicas desde a fonte 
de origem seja qual for a quantidade produ
zida e o seu aproveitamento. 

Art. 483 -
§ 1 .0 
5 - condições higiênicas em geral, espe

cialmente dos currais, estábulos . . .  
6 . - água destinada aos animais e utili-

zeda na lavagem de locais e equipamento. 
A PORTARlA 03, 1 967, recomenda : 
3. - Da obtenção do leite 
3 . 1 - Dá-se ênfase especial aos disposi

tivos regulamentares relativos ao manejo e à 
produção higiênica do leite . . .  

3 . 2 _ Será exigido nas fszendas leitei
ras pelo menos um abrigo . .  , dotado de água 

. corrente e mantido permanentemente limpo. 
A PORTARIA 0028, 1 974, estabelecen

do normas para a produção do leite tipo "B" 
fala : 

1 .  - Do estábulo, sua 10calizRção e ins
talações 

1 . 1 - O estábulo deve estar localizado 
em pontos distantes de fontes produtoras de 
mau cheiro; 

1 . 3 - O estábulo deve atender as se
guintes exigências : 

1 . 3 . 1 - . . .  fácil limpeza e higieniza
ção. 

I . 3 . 2  - Ter piso impermeável, revestido 
de cimento áspero ou outro material aprova

.do, com declive não inferior ai 2 %  e provido 
de canaletEs . . .  

I . 3 . 3 - Ter ou não muros ou pare
des . . .  

1 . 3 . 4  - Ter manjedoura de fácil higie-
nização . . .  

1 . 3 .  5 - Ter abastecimento de água • . .  
1 . 3 . 6 - Possuir rede de esgoto . . .  
1 . 3 . 7 - Ter dependência apropriada 

. para guardà. e higienização . . .  
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1 . 3 . 8 - Ter pé direito mínimo de 
3,00 m . . .  

CONCLUSõES 

1 .  O RlISPOA, 1 9 5 2  e 1 962, a P ORTARIA. 03, 1 967 e a PORTARIA 0028, 1 974, entre outras atribuições, regulam a pro
dução higiênica do leite em todo Território Nacional. 

2 .  Em relação às instalações, construção, 10-caliz.ação e higiene do estábulo é preciso consIderar condições mínimas regulamentares e tecnológicas. 
3 .  A higiene é a pedra angular na qual repousa a produção de um bom leite. 
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PROCESSAMENTO DE LEITE DESNATADO POR 
ULTRAFIL TRAÇÃO E HIPERFILTRAÇÃO 

Skimmilk Processing by Ultrafi ltration and Hiperfiltration 

PREFÁCIO 

Durante muitos anos, a gordura do leite 
foi, de longe, considerada o componente mais 
valioso do leite, quando comparada indivi
dunlmente com os demais. Este, consideração 
é obviamente baseada no fato de que a produ
ção de manteiga foi o fator predominante na 
indústria de leite, sendo que o leite desnata
do era considerapo um subproduto. Este con
ceito, entretanto, tem mudado bem, nos últi
mos anos e o leite desnatado tem sido usado 
paulatinamente na: mesma escala crescente em 
manufatur", de derivados de leite e queijo. 

Por outro lado, o alto valor das proteínas 
do leite, continua sendo reconhecido para o 
consumo humano e animal, a tal ponto que 
em certos lugares, o leite está sendo paProni
zado de acordo com o conteúdo de gordura 
e proteínas. . 

Durante os últimos anos, métodos para 
uma melhor utilização do conteúdo de proteí
nas no leite, têm sido pesquisados, de prefe
rência em produtos que contenham proteínas 
não desnaturadas, de leite. 

Água 
Gordura 
Sólidos não 
graxos 
Proteínas 
Lactose 
Sal 

VACA 

% 

86,6 
4, 1 

9,3 
3,6 
4,9 
0, 7 

% de sólidos 
não graxos 

38,7  
52,7  

7, 5 

Observamos, ê,qui, que o leite de ovelhas é 
particularmente rico em gordura e proteínas. 
O leite de cabra e leite de vaca, possuem 
quase qUe composição idêntica. Nos seguintes 
exemplos o leite de vaca é tomado como ba-
se. 

Os sólidos não graxos (SNG), consistem 
.apenas: 40 % de proteínas, 50 % de lactose 
e 7-8 %  de sais (cinzas). 

Do ponto de vista nutricional, a fração da 

A aplicação da ultrafiltração e hiperfiltra
ção na indústria de leite tem mudado com
pletamente a visão das possibilidades trailicio
nais, abrindo novas perspectivas que sempre 
forem um desafio na indústria leiteira. 

Por meio de ultra filtração e hiperfiltra
ção, tem sido possível, a sepa;ração e concen
tração de componentes do leite, quase de 
acordo com os requisitos mais eÀigentes. Pre
parando nssim, o caminho para a produção ra
cionalizada de produtos tradicionqis, assim 
como o desenvolvimento de novos e interes
s:mtes produtos. 

LEITE DESNATADO 

A diferença entre leite integral e leite des
natado varia conforme a gordura do leite, na 
ordem de 4 % para o leite de vacp.. Por outro 
lado, a composição total do leite, depende 
principalmente do animal que o produz. 

A seguir, são dados exemplos de composi
ção do leite : 

CABRA OVELHA 

% % de sólidos % i% de .sólidos 
não graxos não graxos 

87,0 84,0 
4,3  8 ,0  

8,8 1 2,0 
3 ,5  39,8 6,2 5 1 , 7  
4,3 48, 8 4,8  40,0 
0,9 1 0,2  1 ,0  8, 3 

proteína é a mais interessante. Proteínas são 
de vital importância para qualquer tipo de 
vida. Por exemplo, todas as enzimas, anti
substâncias e uma vasta gama de hormônios, 
consistem de proteínas, e �s mesmas entram 
como elemento substancial da estrutura de 
todas as células. 

Proteína é composta por aminoácidos e es
tes não podem ser sintetizados no organiSmo, 
porém, têm que ser ingeridos com a comida. 
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Todos os !:minoácidos devem estar presentes 
no organismo e funcionar como base para 
formação de novas proteínas. Além disso de
vem estar presentes em proporções especÍfi
cas, para que as proteínas fornecidas com a 
dimentação, possam ser utilizadas ao máxi
mo. 

Para a alimentação infantil, a composição 
das proteínas do leite materno, não tem sido 
suplantado por qualquer produto substituto, 
porém como somente um?� minoria de crian
ças tem sido amamentada durante os primei
ros meses, é de vital importância o desenvol
vimento de substitutos para o leite materno, 
os quais são, tanto quanto possível, semelhan
tes na composição, ao leite materno. Aqui 
o leite de vaca é um bom ponto de partida . 
Porém a relação entre os componentes indivi
duais, teria de ser um pouco modificada. 

A lactose representa de fato um certo nú
mero de calorias, somente, ocorre que em nu
trição, seriam frequentemente indesejáveis. 

No caso de um máximo de rendimento 
do leite desnatado, seria necessário, nal maio
ria das vezes, mudar na composição ou con
centrá-lo até o índice mais alto possível de 
teor sólido. Aqui a ultrafiltração e hiperfiltra
ção, entrarÍf:m como processos capazes de re
solver os problemas da indústria de leite, no 
tocante à otimização da eJ.':ploração do leite. 

PRÉ-TRATAMENTO DO 
LEITE DESNATADO 

Antes de processar em unidades de ultra
filtração e hiperfiltração, é necessário subme
ter o leite desnatado a certo pré-tratamento, 
para otimizar o rendimento do processo. 

Geralmente o leite desnatado, contém 0, 1-
-0, 3 %  de gordura. Em alguns casos o conteú
do de gordura, pode causar depósitos nas 
membran:::s, reduzindo r5sim, a capacidade 
do equipamento, envolvendo o risco do blo
queio das membranas. Há referências, entre
tanto, que a ultrafiltração de leite integral é 
possível, desde que sejam tomados cuidados 
especiaJis dur�nte aJ operação e limpeza do 
equipamento. 

Antes da ultrafiltração e hiperfiltração, 
um rápido pré-aquecimento é requerido, por 
exemplo: pasteurização a 72°C por 1 5  segun
dos. Mesmo que não haja foco de bactérias na 
planta, tem-se que levar bem em conta, que 
qualquer bactéria presente no leite, será con
centrada na mesma proporção que os sólidos 
contidos. 

Em vista da qualidade bacteriológica do 
produto final, as temperaturas operacionais, 
são frequentemente escolhidas entre 1 0°C, ou 
mais baixas. Entretanto, instalações de opera
ção contínua são desenvolvidas com tempera-

turas mais elevadas, já que a permanência 
do produto na instalação é tão curta que a 
qualidade bacteriológica não apresenta redu
ção apreciável. 

A capacidade das instalações para ultra
filtração e hiperfiltração, aumentará com o 
p,umento de temperatura. Consequentemente 
deverá haver um equilibrio entre a escolha 
de qualidade bacteriológica e capacidade da 
plant:1. 

Para ultrafiltração é possível trabalhar en
tre 45 e 50°C. 

ULTRAFILTRAÇÃO E HIPERFILTRAÇÃO 

Os processos de UF e HF, podem ser defini
dos como filtração à pressão, através de mem
branas as quais deterão várias substâncias e 
deixarão passar outras. Esta separação depen
derá do valor "cut-off" da membrana, que é 
indicado pelo peso molecular da menor molé
cula retida pela membrana. Isto implica em 
que as substâncias de menor peso molecular 
do que o vdor "cut-off", devem passar a mem
brana e que substâncias de maior peso mole
cular, são retidas. 

Assim sendo, uma concentração é feita de 
substâncias macro-moleculares presentes na 
SOlUÇa0 que é processada e uma separ!:ção de 
componentes macro-moleculares e micro-mole
culares. Estes dois liquidos são designados, 
concentrado e permeado respectivamente. 

O valor "cut-off" tem um tamanho ca;rac
terÍstico par!: cada tipo de membrana e de
terminará a quantidade de substâncias retidas 
e aquelas que pê5sarão no permeado. O limí
te entre UF e HF, em geral é fixado no valor 
"cut-off" ele 500. Acima deste valor a pres
são osmótica será sem importância para o pro
cesso e bem menor do que a 'pressão usada pa
ra ultr2ffitração: em geral 2-1 5 bar. 

Na HF é necessário escolher a pressão de 
trab,,lho acima da pressão osmótica da solu
ção processada. A pressão conveniente para 
HF de leite desnatado é de 3 5-40 bar. 

CONSTRUÇÃO DE PLAl.'1TAS PARA 
ULTRAFILTRAÇÃO E HIPERFILTRAÇÃO 
DE LEITE DESNATADO 

Instalações para UF e HF de leite desna
tado, podem ser construídas de acordo com 
dois princípios: processamento em lotes inter
mitentes (batch) e processamento contínuo. 

O princípio de "batch" é geralmente usa
do para instalações pequenas. A concentração 
é obtida da mesma solução que é recirculada 
via um tanque de dimentação, até alcançar o 
grau de concentração a ser obtido. A vanta
gem deste processo é que sua operação é mui
to simples a ponto que a planta pode operar 
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sem superVlsao, à noite, por exemplo, o que 
permitiria em alguns casos, calcular uma ins
talação menor pois a capacidade total pode
ria ser processada em 24, apenas com um 
ou dois operadores. O consumo de energia é 
comparativamente alto, em relação ao proces� 
so contínuo, devido a que o concentrado quan
do deixa o módulo, volta à pressão normal e 
tem qUe ser pressionado novamente a cada re
circulação ' pelo módulo. 

Em instalações de processo contínuo, a 
solução é colocada sob pressão, por meio de 
uma bomba de alimentacão. Então é recircu
lada internamente na: pfanta através de um 
número de estágios ligados em série, de for
ma: que cada estágio opera num grau de con
centração constante, o qual aumenta para ca
da estágio na planta. O grau de concentração 
do produto final é ajustado por aumento ou 
redução da quantidade de produto a,cabado 
que está sendo descarregado num fluxo contí
nuo. A operação é mais econômica do que a 
processada por "batch" e a permanência do 
produto na instal'jção é muito menor o que 
assegura uma ótima qualidade bacteriológica 
do produto final. 

PROCESSAMENTO DE LEITE 
DESNATADO POR ULI:RAFILTRAÇÃO 

O propósito da UF de leite desnatado é re
ter as proteínas no concentrado, enquanto 
uma parte tão grande quanto possível de lac
tose, sais e outros componentes micro-mole
culares passam pelo permeado. 

O concentrapo da UF 'de leite desnatado 
pode conter até mais de 30% de sólidos, dos 
quais 70-7 5 %  são proteínes. Se ainda assim, 
maior conteúdo de proteína é requerido, isto 
pode ser obtido por adição de água na solu
ção durante a UF. Isto carregaria traços de 
la.dose e sais. Esta técnica é chamada de 
dialfiltração. 

O produto ultrafiltrado pode ser seco e 
usado para enriquecimento da, proteína de ou
tros produtos, por exemplo, alimentos infantis 
e dietéticos, ou o concentrado pode ser usado 
diretamente como base para. manufaturar um 
certo número de produtos lácteos. A substan
cial vantagem do pó ou concentrado originado 
da ultrafiltração é que as proteínas do soro, 
vistas sob o aspecto nutritivo, são extrema
mente valiosas, existindo no concentrado , na 
forma não desnaturada. 

O permeado, composto principalmente 
de lactose, pode ser posteriormente concentra
do por HF e a lactose extraída para fermen
to protéico ou produtos médico-farmacêuticos. 
Também é possível submeter a lactose a uma 
hidrólise enzimática, permitindo a obtenção 

de galactose e glicose. Isto produziria um xa-
rope de substancial efeito adoçante. . Vários produtos que podem ser prodUZIdos 
a partir de concentrado obtido para UF, 

de 
leite desnatado, serão a seguir, estudados. Po
de-se dizer em geral, que a produção destes 
produtos baseados em UF, envolveria uma 
vantaaem econômica na forma de lucro extra 
ou e�onomi:o>. de energia . Também a via
bilidade de fabricar algum dos produtos por 
processo contínuo, permitiria a possi�ilidade 
pt!ra a automatização completa da linha de 
fabricação. 

"YMER" 

Na produção tradicional de "ymer" o l�ite 
desna,tado é acidificado e o soro remoVIdo, 
depois é estandardizado com creme. 

Ouando usamos UF, o leite desnatado é 
conc�ntrailo p<::ra obter as proteínas e sólidos 
contidos após o que, o concentrado é estan
dardizado com creme, homogeneizado e ter
micamente tratado. Somente neste palito a 
cultura é adicionada. O creme adiciona-se en
tão, antes dai acidificação. Isto permite que 
os aramos formados durante a acidificação, 
permanecam no produto e o gosto desagradá
vel de sé'bo que resulta da fabricação tradicio
nal do "ymer" possa ser totalment� evitado. 
O ponto inicial é que não aparecera soro no 
concentrado de UF. Consequentemente a,s pro
teínas do soro, permanecerão no produto e au
mentarão o rendimento do "ymer", na ordem 
de 1 5-20 % . A manufatura, de a�ordo com es
te método, permite melhores qualidades orga
nolépticas do que as do "ymer" fabricado pe
lo processo tradicional, além de aumentar 
consideravelmente a qualidade do produto. 

QUARG 

A produção de quarg é, em princípio, fei
tfl do mesmo modo que a produção de "ymer". 
Também aqui um considerável proveito extra 
é obtido, porque as proteínas do soro sobram 
no produto. 

IOGURTE 

A produção de iogurte a partir de leite 
desnatado ultrafiltrado, proporciona um au
mento do conteúdo de proteínas como tais e 
t! retenção das proteínas do soro no produto, 
o que permite uma maior absorção de água, 
além do que o produto acabado fica mais vis
coso que outro iogurte semelhante, do mes
mo teor sólido, obtido pelos métodos tradicio
nais. Isto tem aberto a possibilidade de fabri
cm: iogurte com baixo conteúdo de gordura, 
assim como, o alto teor de proteínas, dá uma 
viscosidade maior. 
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A retenção de qualidade do iogurte obti
do a partir de leite desnatado ultra filtrado é 
notável. 

QUEIJOS 

A aplicação de ultrafiltração na produção 
de queijo tem objetivado principalmente a fa
briCação de queijos moles, cremosos ou fres
cais. A base pode ser leite integral ou leite 
desnatado. Este leite pode ser pré-acidificado 
com o objetivo de reduzir a quantidade de cál
cio em determinados queijos. A UF do leite é 
feita na proporção de 1 : 6 e no caso de lei
te desnatado, deverá ser estandardizado com 
creme concentrado. O concentrado ou pré
-queijo obtido, terá a mesma composição que 
o queijo final. A seguir adiciona-se coalho, 
fermento e sal a este pré-queijo e já estará 
pronto para dosá-lo diretamente em moldes 
com a forma desejada:, para comercialização . 

. O pré-queijo coagulado, pode ser retirado dos 
moldes depois de 30 minutos e proceder à sua 
drenagem. Finalmente o queijo é terminado 
para comercialização da forma tradicional. 

Durante todo o processo de coagulação, 
sai uma pequena parte do soro, correspon
dendo a 1-2% em volume do leite processa
do. Este soro contém de 4-5 % de proteínas e 
pode retornrur do processo de fabricação de 
queijo, porém mesmo que seja despejado fora, 
deve-se levar em conta que a grande maioria 
das proteínas do soro permanece no queijo, ga
rantindo assim um aumento de 1 5  a 20% de 
rendimento no peso. 

Em geral qU2,ndo são fabricados queijos 
com um determinado peso pré-fi.'{ado, por es
te método de UF, a dosagem pode ser feita 
com múor precisão, do que resulta no produ
to final uma economia de até 1 0 % . 

O consumo de gordura é reduzido em 2 %  
devido a que a gordura perdida com o soro 
fiCa retida. 

A quantidade de coalho é dosada em re
lação ao volume. N a  fabriCação tradicional 
80% do coalho adicionado é perdido junto 
com o soro. No método de fabriCação por UF, 
80% do c02Jho é economizado, devido a que 
a dosagem é feita no pré-queijo, sem o soro. 

O processo de fabricação de queijo, atra
vés da UF, pode ser continuo e permite au
tomatizar a instalação toda, permitindo uma 
economia considerável de mão-de-obra. 

A qualidade final dos queijos cremosos e 
frescais, obtidos por ultrafiltração é em mui-

tos pontos superior à dos queijos fabricados 
pelo método tradicional. 

PROCESSAMENTO DE LEITE 
DESNATADO POR HIPERFILTRAÇÃO 

O propósito de HF do leite desnatado, é 
o de concentrar os sólidos dissolvidos, ou em 
outras palavrz,s, remover a água do leite des
natz.do. Somente a água e uma pequena parte 
de sais, passarão na membrana, junto com o 
permeado. Neste C2,50 a redução em volume 
pode ser obtida até 6 5 % , porém o grau de 
concentração é escolhido individualmente com 
base na! aplicação do concentrado e nas con
siderações econômiCas de cada caso. 

Como um método para remover água das 
soluções, HF é uma alternativa para evapora
ção, porém como poderemos ver adiante, a 
HF de leite desnatado pode ser combinada 
com evaporação, de forml1, que leite desnata
do em pó e leite desnatado concentrado, po
dem ser produzidos por meios mais racionais 
e econômiCos. HF possui um número de van
tagens para certos usos, comparada com eva
poração. A planta para HF não usa vapor e 
não .requer instalações P.ispendiosas. O consu
mo de energia, assim como o custo operacio
nal são baixos. A instalação é simples e o tra
balho diário em conexão com a planta é de 
poucas horas somente. A maior vantagem, en
tretanto, é que o limite referente à operação 
econômiCa, é tão bai'{o quanto a quantidade 
de produto que é relr\cionada. Isto significa 
que uma planta de HF pode ser instalada, 
com vantagem econômiCa, em qualquer laticí
nio de tamanho médio, do qual o leite desna
tado é transportado ou evaporado. 

O maior conteúdo de sólidos obtido com 
HF, alcança 2 5 % . Isto pode parecer um in
conveniente, quando comparado com a evapo
ração convencional, porém, este inconveniente 
é frequentemente bom, pelo fato de que o 
concentrado não foi submetido durante todo o 
processo à temper2.tura alta. 

CONCENTRAÇÃO PRÉVIA DE LEITE 
DESNATADO PARA TRANSPORTE 

Uma quantidade considerável do leite des
natado, vai para a produção de leite desnata
do em pó. Este leite desnatado é trazido des
de o la.ticínio pnra processamento. 

O seu transporte é dispendioso e como j á  
foi citado acima, o volume d e  leite desnatado 
pode ser reduzido até 6 5 %  por HF o que per
mite uma redução equivalente, no custo do 
transporte. 
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CONCENTRAÇÃO PRÉVIA DE LEITE 
DESNATADO PARA SECAGEM 

Com o aumento da produção de leite des
natado em pó, pode ocorrer que a capacidade 
do evapora.dor, no decorrer do tempo, tenha 
ficado pequena e se torne um afunilamento 
no processo. A instalação de um novo evapo
rador, frequentemente exige um aumento cor
respondente na planta de vapor e isto em mui
tos casos requer um investimento não compa
tível com a capacidade de evaporação obtida. 

O conteúdo de sólidos em leite desnatado 
é de 9 a 1 0 %  e o limite de conteúdo de sóli-

dos para HF é de 2 5 %  e para evaporador 
(concentrador) 60% , porém o fator decisivo 
para a capêcidade do evaporador é a quanti
dade total de água removida, ao passo que, a 
capacidade da HF decresce com o aumento 
do conteúdo de sólidos. 

Podemos então concluir que a capacidade 
de um evaporador, pode ser aumentada por 
HF do leite desnatado antes da sua passagem 
pelo evaporador. A capacidade do evaporador 
pode ser ll.umentada por etapas que correspon
dem a todo o tempo necessário para o total 
processamento de leite desnatado. 

APLICAÇÃO DE UF E HF EM CONEXÃO COM LEITE DESNATADO 

Ymer 
Iogurte 
Quarg 
Alimento 
infantil 
AI. dietético 
Queijo 
Proteína em pó 

Lactose 
Levedo protéiCo 
Xarope 
Produto médieo- 1-_________ ---1 
farm;::cêutico 

IOGURTE E SORVETE 

Durante a produção de iogurte e sorvete, 
da forma tradicional, os sólidos do leite são 
aumentados · por adição de leite desnatado em 
pó. Com o uso local de HF no leite desnata
do se obterá uma eeonomia considerável que 
resulta da eliminação de evaporação e trans
porte. 

PRODUÇÃO DE LACTOSE PURA 

Sorvete 
Iogurte 
PÓ 

A maior parte de sólidos no permeado da 
UF de soro é lactose. Por HF deste permeado 
é possível concentrar aprmdmadamente 25 % 
de sólidos dos quais 80% é lactose. Este con
centrado, serve com vantagens, como ponto 
de partida para a obtenção de lactose pura, ' 
pelo método tradicional. 
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OUTRAS POSSIBILIDADES 

A lactose no permeado da UF de leite des
natado pode ser fermentada para levedura 
protéica ou produtos médico-farmacêuticos 
como por exemplo, ",ntibióticos. 

A h:ctose ta�bém pode ser hidrolizada 
por meio de enzimas p2ra galactose e glicose, 
trffilsformando-a em xarope com substancial 
.!feito adoçante. Este xarope pode ser usado 
em docerias ou indústrias de sacarose. 

CONCLUSÃO 

A aplicação de UF e HF para cQncentrar 
e separar os componentes do leite desnatado, 
dá uma possibilidade de melhor utilização dos 

produtos tradicionais da indústria de leite e 
a bre boas perspectivas para outros novos pro
dutos, 2lém de : 

ocupar lugar menor, economizando espa
ço, 

instalações secundárias de evaporação, 

flexibilidade e facilidade de alteração da 
capacid"de da planta, por incorporação 
de módulos UF ou HF, 

possibilid[!de de racionalização e automati
zaçã� do processo, 

baixo consumo de energia. 

(Tradução elaborada por Juan J. S. Benito. PASILAC A. S. - Dinama;rca, representada 
pela Indústria M<!cânica Inoxil Ltda.). 
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JOWALL 
MÂQU(NA DE LAVAR E ESTERILIZAR 

LATÕES DE LEITE 
BATEDEIRAS 

TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

Fundição Juiz de Fora Ltda. 
CGC 18 515 692/0001-76 Insc. 367.139058,009 

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA LATICíNIOS E REFORMAS 
FERRO MODULAR - FERRO CINZENTO - BRONZE E ALUMíNIO 

36.100 - JUIZ DE FORA - MG 
Matriz - Av. dos Andradas, 1015 
Filial - Rua Feliciano Pena, 306 { 

PRODUTOS 

Fone: 212-6160 

MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 
Divisão Klenzade 

Nova linha especializada na limpeza e sanitização 
de laticínios. 

Pera uso em pasteurizadores, tanques de estocagem, 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

Rua Figueira de Melo, 237-A - Tel. 254-4036 - Rio - GB 

Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 211-3417 - Juiz de Fora - MG 
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FAMíLIAS RURAIS SÃO CAPACITADAS EM FABRICAÇÃO 
CASEIRA DE QUEIJOS 

Através da ação integrada entre os produ
tos Bovinocultura de Leite e BES (Bem-Estar 
Social), a região da EMATER-MG de Alfenas 
iniciou, no ano agrícola 79/80, treinamen
tos sobre "Fabricação Caseira dos Derivados 
do Leite" com objetivos e finalidades de : 

• l\�elhorar a alimentação da família, atra
vés do aumento do consumo do leite e seus 
derivados; 

• Melhorar a qualida,de dos produtos de fa
bricação doméstica, através do emprego de 
melhores técnicas e métodos higiênicos; 

• Ensinar a população rural como obter leite 
s::dio e limpo nas ordenhas. 

• Ampliação de alternativas de fonte de ren
ca. 

Foram promovidos dez (10) cursos com 
um total de 1 6 3  participantes - pequenos 
produtores, mães e jovens rurais das comuni
dades rurais trabalhadas pela EMATER-MG, 
nos municípios de : Alfenas, Alpinópolis, Cás
sia, Carmo Rio Claro, Guaxupé, Itamogi, Mu
zambinhó e Paraguaçu: 

A parte preparatória dos cursos constou de 
seleção dos participantes feita pela equipe lo
cal da, EMATER-MG, sendo que o critério 
adotado foi envolver as famílias que já fabri
cam o queijo a nível caseiro, e várias pales
tras sobre Educação Alimentar e Obtenção 
Higiênica do Leite. 

O objetivo fói desenvolver conhecimento e 
despertar interesse sobre o leite e seus deriva
dos. 

A parte prática, com duração de 1 6  horas 
cada curso, foi ministrada por WALTER BE-

1Valter Belm'mino Giarolla (*) 

LARMINO GIAROLLA, Técnico Laticinista 
do ESREG, e teve como objetivo desenvolver 
habilidades no emprego de técnicas adequa
das e métodos higiênicos na industrialização 
do leite. Os principais produtos elaborados 
foram : queijo Minas frescal, queijo :Minas 
Meia-Cura (tipo queijo do serro), mussarela, 
queijo quark, ricota, codhada. iogurte caseiro 
ao natural e com frutas. Durante as demons
trações foram ressaltados os pontos-chaves 
pelo instrutor e participantes, e no encerra, 
mento houve degustação de todos os produtos 
el::borados. 

Os cursos foram realizados na sua maioria 
nas propriedades rura�s, com recurso do SE
NAR, comunidades e participantes, sendo 
que em Cássia um dos cursos foi patrocinado 
pelo INCRA, com participação do MOBRAL. 

Após a realização dos mesmos comprova
mos que realmeme o treinamento veio de en
contro aos interesses daIS famílias rurais; pro
va é que durante o depoimento de quatroes
sistas na: reciclagem em ,Extensão Rural, reali
zado em Alfenas, esta atividade foi aponta
da como a melhor e:-:periência que viveram 
no Clube 4-S. Depoimentos como esse temos 
presenciado constantemente em nossas visitas 
às comunidades, não só por jovens, como tam
bém pelas mães, 

Resultados já comprovados - Houve me
lhora da qualidade do produto oferecido ao 
consumidor, da produtividade e, em conse
qüência, aumento da renda. 

Melhor aproveitamento da matéria-prima, 
através da técnica utilizada e aproveitamen
to do soro na fabricação de ricota. 

Aumento do consumo de alimentos pre
parados com queijo. 

(") Assessor Regional de Laticínios da ElVIA TER,MG. 

Westfalia 
Experiência e " know-how'� 
de tres gerações 

Fabricando centrífugas, 
separadoras, decantadoras e filtros 
de escovas rotativas há mais de 80 
anos, a Westfalia  reúne 
experiência e "know-how" de tres 
gerações, que a tornam especialista 
na construção destas máquinas. 

Considerando que, cada vez mais, a 
técnica de processos exige máquinas 
que se ajustem aos fatores 
simplicidade, rapidez e economia, a 
Westfalia orientou sua criatividade 
em função dessas necessidades. 

Para tanto, visando sempre um 
maior aperfeiçoamento técnico, a 
Westfalia  está à sua disposição, 
propondo-lhe alternativas, já na ' 
primeira fase de seu planejamento. 

Reunir a experiência 
Westfalia e o sólido 
conhecimento técnico e 
profissional de seus 
colaboradores é garantir a 
solução de seus problemas. 
Consulte-nos. 

Desnatádeira Padronizadora 
MTA 50-0 1 -026 

VVESTFALVA 
SEPARATOR 

WESTFALlA SEPARATOR DO, BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CENTRíFUGAS LTDA. 
Caixa Postal 975 - CEP 1 3, 1 00 - CAMPINAS - ,SP - PABX: 42-1,55,5 

o Q) LO 
;n-o o 
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1 00% 
NACIONAL 

MATRIZ E FABRICA 
ex. POSTAL.:1 250 - FONE (041 \ 266-3522 
TELEX (041) 5386 BHE\ BR 
80.000 - CURITIBA - PRo 

. , 

' Tótalmeríte automática e de 
construção sanitária; permitindo 

o envase sem tôqVe manual de 
produtosJíqu idos, Pélstosos ou 
. ' granlJlado.s. ComO: iogurte, 

.' cremes, temperos, doces, 
man,teigQ, sorvetes, geléias, 

água, sucos,' etc .. . . 
Podendo ser envasados em . 

ç-apacidad8s de: 10 9 
. . (m in í-porção) a 500 g. 

Qualquer que seja ó seu.:produtb, 
consult&n9$,' soliçitanqo nossos 

.catá I o"g os. 

FllIAís . , .  . . '  
BELO HORfioNTE:MG I' FONE (031).221-86ÓS 

. TELEX. (031l 1715 SHEI BR 
RIO DE JANEIRO-RJ • FóflE (0211 265,1310 
SÃO PAULO-S� " FÓNE (011)  543-473S 

FONE (01 1 )  534-4805 
TELEX (01 1 )  23938 BHEI BR 

PORTO ALEGRE-RS 

... \ '  

. [ .  
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