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Os fermentos DVS da Chr.Hansen1s vão 
sempre direto ao que interessa, ou seja, 
ao tanque de leite a, consequentemente,ao 
melhor resultado. 
O sistema de inoculação direta DVS elimina a 
propagação e o repique, simplificando o 
processo e evitando contaminações 
provenientes da manipulação do fermento, 
dispondo inclusive de cepas resistentes a 
bacteriófagos. 
Assim, você tem mais segurança no processo 
de fabricação e certeza de qualidade unifor
me em cada tanque de leite, pois o resultado 
do produto final será sempre o esperado. 

r 

Os fermentos DVS podem ser aplicados 
na fabricação de queijo, manteiga, iogurte 
e outros produtos láticos fermentados. 
O controle de qualidade Chr. Haris.en's 
assegura que as culturas possuam 
sempre as mesmas características, 
resultando num produto final de alta 
qualidade. Diariamente. 

Seja direto.com a qualidade. ,... 
Fermento é DVS. A-LA DO B @: CHA. HANSEN INO.E COM. L TOA. 

A Il 
Cx.Postal 371 - Cep 13.270-000 -Valinhos - SP 
Fone: (0192) 69.3655 
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A qualidade da matéria-prima tem importância 
fundamental para a competitividade estrutural do 
Complexo Agroindustrial do Leite. Entre os vários 
fatores de competitividade, para o desenvolvimento 
desse Complexo, d ois são considerados espe
cificamente importantes. O primeiro refere-se ao grau 
de atualização tecnológica nas áreas de leites nativo
fluidos e de queijos tradicionais. O segundo está ligado 
ao sistema gerencial, à flexibilidade organizacional e 
ao desenvolvimento da versatilidade e competência 
mercadológica. 

Neste complexo, há que se avaliar, através de 
indicadores específicos, a efetividade da adoção de 
sistemas de planejamento estratégico e necessidade 
ou não de acordos de cooperação técnica, aliados aos 
índices de gastos com publicidade, do desenvolvimento 
de embalagens e de estudos de mercado, como 
potenciadores da competitividade para mercados 
externos. 

Através de um processo aberto de construção 
democrática, tendo em vista a organização de uma rede 
para o desenvolvimento de qualidade e produtividade 
para o setor leiteiro,  a XXXIV SEMA N A  DO 
L ATICINISTA tem como tema básico "A GESTÃO DA 
QUALIDADE TOTAL NO SE TOR DE L ATiCíNIOS", 
abrindo uma nova perspectiva para uma efetiva 
incrementação do potencial competitivo de nossos 
empreendedores do Complexo Agroindustrial do Leite. 
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RESUMO 

fJj\.,;IIJV'.;;!I GRAXOS DE CADEiA RAMiFICAOj}" COMO PRECURSORES 
DE "FlAVOR" EM u:riE E PRODUTOS LÁCTEOS ., 

Branched fat"fl acid chain as substrate for llt::lvm" ill mill< and mii!t products 

Ronaldo de Abreu .... 

9 

Atualmente existe uma tendência no aumento da demanda de produtos com baixo teor de gordura e 
a descoberta de maneiras para elevar o aroma associado à gordura do leite é algo bastante interessante 
para que se possa produzir produtos lácteos com baixo teor de gordura, mas rico em aroma. O presente 
trabalho mostra a importância dos ácidos g raxos de cadeia ramificada como precursores de ''flavor' ' em leite 
e derivados. 

INTRODUÇÃO 

O ''flavor'' de um alimento é uma resposta integrada, envolvendo componentes que contribuem para 
as sensações de aroma e sabor. A cor e textura, podem também modificar a avaliaçâo subjetiva geral de um 
particular "flavor", geralmente alguns consideram que o odor, ou aroma é o mais importante fator que contribui 
para o ''flavor' ' característicoda maioria dos alimentos. 

A gordura do leite contem quantidades substanciais de ácidos g raxos de cadeia curta (AGCC) -
menos de 1 2  Carbonos - diferenciando-a de outras gorduras. AGCC, por serem voláteis, estão entre os 
mais importantes grupos de compostos contribuintes para o "flavor" de produtos lácteos, especialmente em 
queijos (Beldwin et alii ,  1 973). 

Os ácidos graxos de cadeia curta, possuindo número impar de Carbono, são abundantes e 
reconhecidamente importantes para a acentuação do ''flavor' ', porém, os menos abundantes ácidos graxos 
de cadeia curta e ramificada, são também considerados muito importantes. Ácidos graxos de cadeia ramificada 
(AGCR) aparecem particularmente significantes com relação a certos "flavors". Assim, embora presentes 
em pequena concentração, os AGCR voláteis são compostos bem estabelecidos nos l ipídios de ruminantes 
(Brennard, 1 992; Ha, 1991 ) .  A maioria dos AGCR voláteis possuem baixa (variando entre ppb e ppm) 
"concentração mínima perceptível" (CMP) e portanto, capaz de fornecer aroma aos produtos lácteos, mesmo 
presentes em diminutas concentrações (Baldwin et alii .  1 973; Boelens. et ali i .  1 983). 

Os ácidos graxos de cadeia curta, não ramificada, possuem uma CMP geralmente a n ível de ppm, 
elevando-se a medida que a cadeia aumenta em número de carbono (Boelens et ali i . 1 983). Entretanto, a 
Introdução de determinadas ramificações na cadeia pode abaixar significantemente a CMP do ácido graxo. 
Por exemplo, o ácido hexanóico (C6) em água, possui uma CMP de 9.2 ppm, enquanto que para o ácido 3-
meti lpentanóico (também C6) essa concentração é de apenas 0. 1 5  ppm (Baldwin et ali i , 1 973; Boelens et 
al i i ,  1 983). 

Já que somente as formas protonadas (hidrogenadas) dos ácidos graxos são voláteis, o pH do 
alimento ou meio, afeta a concentração das moléculas de ácidos graxos capazes de contribuir para o aroma 
dos produtos. À medida que o pH abaixa, a CMP do ácido graxo diminui , até um ponto em que todas as 
moléculas são convertidas em suas formas protonadas. Portanto, os ácidos g raxos de cadeia curta (voláteis), 
se tornam muito importantes no aroma da maioria dos queijos e leites fermentados cujos meios são mais 
ácidos do que o leite. 

Alguns ácidos graxos com ramificação etílica (2 Carbonos), tem sido identificados em leite de cabra 
e ovelha. Desses, o ácido 4-etiloctanóico possui uma CMP de 1 .8 ppb, o qual é a mais baixa até hoje 
identificada e ele exibe um intenso aroma de bode (Wong et alii , 1 975) . Os ácidos 4-metiloctanóico e 4-
meti lnonanóico são associados ao aroma de carne e leite de cabra e ovelha, não tendo s ido até agora 
encontrados no leite de vaca, entretanto, os ácidos 2-metilbutírico, 3-metilbutírico, 2-etilbutírico, pentanóico, 

Trabalho apresentado durante a realização da XXXIV semana do Laticinista, no período de 12 a 
1 6\07/93 no CEPE/ILCT - Juiz de Fora. 
Professor da Escola Superior de Agricultura de Lavras, Departamento de Ciência dos Alimentos, 
37200-000 - Lavras - Minas Gerais 
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2-metilpentanóico, 4-metilhexanóico, além de outros, tem 
.
sido considerado como importantes compostos 

precursores de aroma na gordura do leite de vaca (Ha & lIndsay, 1 991 ) .  

1 .  ORIGEM DOS ÁCIDOS GRAXOS EM RUMINANTES 

Os ácidos graxos encontrados nos tecidos e flu ídos dos ru�in
.
ante.s são der�v�dos d�retament� dos 

I· e t dos produtos de fermentação do rúmen e de atividades bloslntétlcas em vanos teCidos do animaI. a Im n os, 
é "1 d ã . t O metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa com número par de Car�no Slml ar ao o n o ruml��n e, 

mas a produção de ácidos graxos de cadeia curt� n.
o rúme� �eva ao apareclment? de a1gumas

.
c�ractensticas 

peculiares nos ruminantes . A biosíntese de aCldo buttrlc� � AGCR na g landula mamaria para suas 

incorporações na gordura do leite estão entre essas cara�tenstl?as. 
. . 

Baixas concentrações de ácidos graxos com numero Impar de Car�on
.
o e de cadela raml .

fi�ada 

também ocorrem no tecido adiposo dos ruminantes (Ha & Lindsay, 1 990), Indicando que �sses aCldos 

graxos podem não ser exclusivamente formados na g l?ndul� mamá�ia. �n
.
tretanto,

. 
não está alnd� c1�ro se 

os ácidos graxos voláteis de cadeias ramificadas no teCido adlpos? sao on�lnados dlret�r:'ente da blosmtese 

do rúmen ou se eles são biosintetizados em outros tecidos, inclUindo a g landula mamana. 

2. METABOLISMO DOS ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA COM NÚMERO íMPAR DE CARBONO E DE 

CADEIA RAMIFICADA NO RÚMEN 

Como o oxigênio não está disponível como receptor de eletrons, a oxidação microbiana do alim:�to 

no rúmen não é completa, com os ácidos graxos volatéis (AGV), metano, dióxido de Carbono, amonla, 

material celular e calor sendo os produtos finais formados. Os ácidos graxos vo�átei� �ão usado: pelo 

animal como fonte de energia e os microrganismos como importantes fontes de amlno aCldos para sm�ese 

protéica. Amônia, metano e calor, em contraste, representam perdas de nitrogênio e energia pelo animai 

(Russel, 1 988). . . 
No ruminante adulto, AGV proveniente da fermentação no rúmen representa sua �nn�lpal fonte de 

energia (Leat, 1 970) . As proporções relativas dos principais AGV fo:mados no rú:;,en d.e anlmal� recebendo 

principalmente forragens estão entre 60-70% acetato, 1 8-22% proplonato, 1 3- 16  Yo butlrato, 2-4 Yo valerato e 

traços de formato. Ácidos. g raxos de cadeia ramificada estão também presentes, mas em pequenas 

concentrações. . .  . . . . 
Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, Butynvlbno flbnsolvens e Flbrobacter 

succinogenes são os quatro microrganismos celulotíco� r:'ais
. 
import��tes do rúmen (Chess.en & F

.�
rsberg. 

1 988). Esses organismos possuem requerimentos nutnclonalS por aCldos gr��s de �adela ramlflca�a e 

por ácido pentanóico (valérico) ou são estimulados p�los 
_
mesmos. Se �ss:s aCldos

. 
na? �orem forne�l�os 

através da alimentação, eles são formados pela deanlnaçao e descaboxllaçao de amlnoacldos como I Islna, 

leucina isoleucina, prolina Iisina e arginina. . , 
A despeito da importância dos AGCR e ácido pentanóico na digestão da celulose em ruminantes, 

existem limitadas informações sobre o papel que exercem no proces�o. �s
.
sim, não e�t� ain

.
da claro :e os 

microrganismos requerem esses ácidos graxos para síntese de amlno aCI�o nece�sanos a produçao de 

enzimas celulol íticas ou se os ácidos são constituintes de membranas nos microrganismos (Keeney, 1 970) .  

3.  METABOLISMO DE ÁCIDOS GRAXOS VOLÁTEIS NA PAREDE DO R ÚMEN, FíGADO E TECIDO 

ADIPOSO 

Ácidos graxos, voláteis, juntamente com os outros compostos solúveis em água, �al �omo amô�ia e 

lactato, são extensivamente absorvidos no rúmen, cuja parede é bem adaptada para tal finalidade dev�do � 
sua grande superfície e generoso suprimento sanguíneo. Cerca de 75 a 80% do total de AGV prodUZido e 

absorvido a nível de rúmen (Christie, 1 981 ; Garton, 1 967) .  . . 
Ácidos graxos de cadeia longa são na maioria incorporado em I

.
ip�proteinas na pare�e do Inte.

stlno 

e secretados no sistema linfático como quilomicron. Em contraste, a malona dos 
.
AGV ab

.
so�ldos do rumen 

são transportados pela veia porta e somente pequena quantidade ocorre no sistema hnfatlco. (Merchen, 

1 979). é Durante sua passagem pela parede do rúmen ,  alguns ácidos graxos são metabolizados. Butirato 

o mais metabo!izado, sendo que de 70% a 90% desse é convertido em 8-hidroxibutirato via 8-hidroxi-B
metilbutiril-CoA e acetoacetato. Igualmente, parece que uma proporção de propionato não passa pelo epitélio 
do rúmen sem sofrer modificações, mas é metabolizado pela fixação de CO2 e consequente formação de 
succinato, o que leva à formação de lactato. Em contraste, pouco ou nenhum metabolismo de acetato 
ocorre no epitélio do rúmen (Christie, 198 1 ;  Garton, "967)). 

A maioria do propionato (80-90%) que chega ao fígado de ruminantes é metabolizada a succinato 
através do ciclo de Krebs, para posterior formação de glicose. ° propionato que não sofre metabolismo 
hepático, ou aquele produzido em outros tecidos, pode servir como "primer" no processo de s íntese de 
ácidos graxos ou para produção de metilmalonil. Isso se torna evidente pela ocorrência nos tecidos e leite 
de ruminantes de considerável quantidade de ácidos graxos de cadeia ramificada e com cadeia com número 
ímpar de Carbono (Garton, 1 967) .  

Há  algum tempo, se pensava que o tecido adiposo era metabol icamente inerte, meramente 
responsável pela deposição de ácidos graxos formados em outros tecidos. Entretanto, se sabe agora que 
em ruminantes, esse tecido possui capacidade de sintetizar ácidos graxos cerca de três vezes maior que o 
fígado. Gordura localizadas no tecido adiposo de ruminantes ocorrem quase que exclusivamente na forma 
de triacilglicerídeos, com predominância de Cle e CIS' Em contraste com os não ruminantes, o tecido adiposo 
de ruminantes possui pouco CIS:1 ou CIS:2' com considerável quantidade de ácidos graxos de cadeia ramificada 
(Garton, __ ) .  

4. METABOLISMO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA RAMIFICADA E DE CADEIA COM NÚMERO 
íMPAR DE CARBONOS NA GLÂNDULA MAMÁRIA 

Na glãndula mamária de ruminantes praticamente não existe síntese de ácidos graxos a partir da 
glicose. Para a s íntese de ácidos graxos o animal utiliza metabólitos simples, como acetato e BHB. Tal 
síntese ocorre dentro dos lóbulo-alvéolos da glândula. Em ambos os casos, acetato e BHB, o alongamento 
da cadeia continua até que palmitato é liberado do processo de síntêse pelo componente aciltioesterase 
(tioesterase I) (Dils et alii, 1 977). 

Já está bem estabelecido que todos os ácidos graxos de cadeia curta (C4a CIO) e metade dos de 
cadeia média (C12 e C17) da gordura do leite são sintetizados nas células epiteliais da glândula mamária a 
partir de acetato e BHB. A outra metade dos ácidos graxos de cadeia média e quase a totalidade dos de 
cadeia longa (Cla e mais longos) são derivados do plasma sanguíneo que por sua vez tem origem na dieta 
ou são mobilizados dos tecidos armazenadores de gordura (Lin & Kumar, 1 971 ) .  

Síntese de ácidos graxos em mamíferos ocorre por alongamento da cadeia iniciada pelo grupo 
acetil do acetil-CoA por sucessivas condensações com o grupo malonil do malonil-CoA. Além do acetato 
(formador do acetil-CoA), BHB o qual é originado do butirato produzido no rúmen, contribui significantemente 
para a formação de ácidos graxos no tecido mamário de ruminantes, através da formação de butiril-CoA, 
que por sua vez age como unidade "primer" de 4 Carbonos (Palmquist et alH, 1 969). 

Uma das importantes características do leite de ruminantes é a presença de quantidades substanciais 
de ácidos graxos de cadeia ramificada e de cadeia com número ímpar de Carbono. Esses ácidos graxos 
podem ser sintetizados na glândula mamária originados do sangue como produto de lipídeos das bactérias 
do rúmen. 

A biosíntese dos AGCR é feita pelo uso de metilmaloni l-CoA, que é o produto da carboxilação do 
propionil-CoA no lugar de uma ou mais moléculas do malonil-CoA. Existem fortes evidências que o propionato 
age como precursor de alguns AGCR da gordura do leite na glândula mamária de ruminantes (Emmanuel & 
Kennelly, 1 985). Aparentemente, a glândula é capaz de converter propionil-CoA a metilmalonil-CoA através 
do sistema propionil-CoA carboxilase e utilizar esse último na síntese de ácidos graxos monometil-substituidos. 

Ácidos graxos de cadeia com número ímpar de Carbono são sintetizados quando propionil-CoA 
age como aceptor do malonil-CoA sendo a cadeia alongada por subsequentes condensações com malonil
CoA. 

Outra característica importante do leite de ruminantes é sua considerável quantidade de ácidos 
graxos de cadeia curta, C4 e Ce que juntos representam de 4.9 a 6.8% respectivamente (Christie, 1 98 1 ), do 
total de ácidos graxos. Além disso existe significante quantidade de ácidos graxos com 8 a 1 2  Carbonos na 
cadeia, 

5. BIOSsíNTESE DE GLlCERíDEOS NA GLÂNDULA MAMÁRIA 
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Trigl icerídeos compõem de 97 a 98% da gordura do leite , diglecerídeos menos que 0,5% e 
fosfolipídeos cerca de 1 % (Schmidt, 1971). Trigl icerídeos são formadOs dentro do epitélio secretor do tecido 
mamário de precursores que são sintetizados de novo ou absorvidos do plasma circulante ou de ambos 
(Kinsella. 1971) Quilomicra circulante ou l ipoproteínas de baixa densidade são as principais frações do 
sangue que contribuem com ácidos graxos para a formação da gordura, embora pequenas quantidades de 
acidos graxos não esterificados do plasma sanguíneo são também utilizados (Linzell, 1 968). 

Até o presente momento, o mecanismo para especificidade posicional nos triglicerídeos não está 
completamente elucidada. Em leite de cabra, ovelha e vaca os ácidos graxos C 4 até Co são localizados 
quase que exciusivamente (95%) na posição sn-3 da molécula de glicerol. Isso sugere que ácidos g raxos 
de cadeia curta se originados por s íntese de novo, são esterificados em um l,2-digl icerídeo como o último 
passo na síntese de triglecerídeos. Trigl icerídeos do leite de ruminantes contém de 20 a 30 mol% de ácidos 
g raxos de cadeia curta e média. A glândula mamária de ruminantes tem grande capacidade de esterificar 
butiril-CoA e hexanoil-CoA na posição sn-3 do gl icerol , levando à formação de triglicerídeos ricos nesses 
ácidos g raxos de cadeia curta. Isso pode refletir no acoplamento direto da s íntese desses esters com formação 
de triacilglicerois o que não acontece em não ruminantes (Kinsella, 1 971 ». 

Acredita-se que o ácido palmítico age como um "primer" para a síntese de triacilglicerol por sua 
acilação na posição sn-1 do glicerol. Tal ação permite que ácidos graxos de cadeia curta e média sejam 
incorporados nas posições sn-2 e sn-3. Análises tem indicado (Schmidt, 1 97 1 )  que o passo terminal na 
síntese de muitas moléculas de triacilgl icerois envolve a aci lação de um precursor digl icerídeo com um 
ácido graxo de cadeia curta o qual foi s intetizado de novo a partir de acetato ou B-hidroxibutirato pela 
glândula mamária. 

Como nos tempos. atuais existe uma tendência no aumento da demanda de produtos com baixo 
teor de gordura, se torna interessante a descoberta de maneiras para elevar o aroma associado à gordura 
do leite. Com isso,  seria possível de produzir produtos lácteos com baixo teor de gordura, mas ainda assim 
rico em aroma. 
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CONTROLE DE QUALIDADE TOTAL EM LATicíNIOS .. 
Dairy qual ity control 
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RESUMO 

. A palestra proferida abordou a importância do controle de qualidade nas indústrias competitivas. O 
tema fOI trata�o. sob �.s seguintes aspectos : ( 1 )  conceitos em controle de qualidade, (ii) controle de qualidade 
total, comentarlos, (111) fundamentos do controle de qual idade total em laticínios, (iv) normas da série ISO 
9000 NB 9000, (v) outros aspectos complementares. Os aspectos gerais para que o empreendimento se 
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adapte ao sistema de garantia da qualidade NB 9000 foram indicados. 

INTRODUÇÃO 
Na indústria competitiva de produtos e serviços, a qualidade vem se tomando uma das grandes 

armas para se obter vantagens no mercado, nos últimos anos e virada do século. Com o aumento da 
vigilância do consumidor em relação à qualidade dos produtos e serviços que compra. aumento da competição 
entre indústrias e intensificação das atividades dos órgãos oficiais de inspeção, a indústria cõmpetitiva de 
produtos e serviços não poderá mais considerar o controle da qualidade de seus produtos como uma função 
incidental, realizada como um trabalho em tempo parcial, muitas vezes apenas para cumprir um "protocolo". 
O resuftado é uma intensificação do interesse em gerência da qualidade na maioria das organizações e um 
reconhecimento crescente de sua importância estratégica. Dentro deste contexto, o controle de qualidade 
nas indústrias conpetitivas não poderá mais estar asser!tado e dependente do conceito ultrapassado de 
apenas inspecionar os produtos acabados. É normalmente aceIto que uma vez pronto o produto, pouco ou 
nada poderá serfeito para alterar sua qualidade. Assim, o conceito de controle de qualidade que o confunde 
com o deanáfise, inspeção ou certificação não tem mais lugar na indústria aíual. A meta de uma indústria 
compefitiva deve ser a de fornecer um produto em que a qualidade seja estudada, entendida. elaborada. 
consfiuÍda.ma.-mdae comerciafEZada ao custo mais econômico e que possibffite completa satisfação do 
,cliente, comprador ou consumidor. 

Quafldade é.um importante aspecto dos sistemas de produção e normalmente é considerada como 
grau de exceIência..Entretanto. sob o aspecto funcional e em sernido ampfo. qualidade pode ser considerada 
eomoumaespecificação ou um grupo de especializações dentro de determinados limites ou toIerãncias. 
que devem ser atingidas.. Assm. o nivet ou o grau de excelência do produto pode seT considerado como a 
média, ou o nível médio de quafidade exigido pelo mercado e não necessariamente a mais alta qualidade 
'obtida sem considerar ossu custo. Este aspecto da qualidade está estmamente associado ao conceito de 
·capacidadedo processo, isto é, o nível de qualidade que o sistema produtivo é capaz de fornecer 
economicamente. A uriifomlidade do produto pode ser descrita em termos de limites mínimos, ou como é 
'mais COmum" uma tolerância entre imites inferior e superior de controle {Kramer &. Twigg. 19741)_ 

Gerência dequafidadeéumsistemadeadministraçãoqueexigeoenvoMmerm:>de mdas as pessoas 
mtegrantes do Si.s1ema produtivo 'OU da empresa. independente da posição �demro de um ambiente 
de .cordiança '.múrua.. OconceüodeControle de Qualidade Total originou-se com os Pesquisadores W.E 
Demíng, J..M.Juran" AV_ Feigenb-aum. P B_ Crosbye Kaoru Isrnkawa. que estão entre os maiores especialistas 
intemadonaÍS emcontrde de qualidade_ 

lntroduzidono.Japão, cujo poder de competição de sua indúsmaé atualmente reconhecida em todo 
1) mundo. este conceito passou achamar-se CompanyWide Quality Contm. ou seja. Contrdede Ouatidade 
por Toda a Empresa (COTE).. que no Bras.iJ, alguns especialistas denominam de Controle de Quaidade 
Amplo Empresarial Este sistema gerencial é baseado em alguns pressupostos e principies da filosofia de 
quaidadecomo gestão e em ponto de honra e de sobnMvência daempresa.. O ponto principal do sistema é 
a iderançada alfa adminis1:ração ou direção da empresa.. Isto é. se a função qualidade for desmembrada em 
diversos níveis de :responsabilidade, entende-se que quem define a quafidade é o diente (compradorl 
consumidor):; quem.decide se:faz ou não a qualidade que odiente quer é quem tem o poder sobre os fatores 
econõmicos{aaltadireçãoda empresa); quem faz a quaJidade é o operário ou o empregado da organização; 
e finabnente. quem julga a qualidade é, novamente o diente. Há. portanto, necessidade da liderança da aHa 
direção. já que não adianta o comprador definir a qual"ldade que deseja. nem ter o operário para fazê-la se, 
quem tem o poder econômico. o controle sobre os fafofes econômicos de produção. não � produzi-Ia.. 
O segundó pressuposto fundamenta] é a necessidade da educação no treinamento permanente. O sistema 
produfivoé dinãmico e muda em termos de tecnologia, as pessoas recidam. mudam de posição nas empresas 
e portanto, têm que ser treinadas constantemente. Além ÓISSO. a abordagem do controle de qualidade como 
um sistema integrado de produção. pressupõe o envolvimento de todos os integrantes do sistema produtivo 
na buscada melhoria da quafldade. Para que se tenha o operário motivado e capacitado para a produção da 
qualidade, o sistema de controle deve ter uma rmha definida de treinamento de pessoal. Outro principio 
fundamental é o da necessidade de uma unidade de coordenação, no sentido de estabelecer, dentro da 
empresa, uma linha disciplinar de controle de quafidade, embora todps os membros da organização devam 
ser responsáveis pela qualidade do que se produz (CARVALHO, 1988). 

O aumento da competição pelo mercado entre as indústrias no Brasil, hoje, é uma realidade. Esta 
situação vem sofrendo alterações com novos desafios. A criação do MERCOSUL (Argentina. Brasil, Paraguai 
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e U ruguai) e a abertura do mercado interno para diverscs produtos importados, traz consigo o aspecto de 
demanda por qualidade. Há uma crença entre os consumidores de que o produto importado é de qualidade 
superior aos seus similares nacionais, sobretudo quando são provenientes de países mais desenvolvidos. 
Mesmo que isto não seja verdadeiro em todos os casos, a indústria brasileira, terá que fazer um esforço 
tecnológico muito grande para tentar reverter esta situação. Para isto há necessidade de investimento em 
pesquisa e em tecnologia apropriadas, como é o caso de implantação, nas empresas, de sistemas de 
controle de qualidade e aplicação de metodologias e conceitos de gestão da qualidade total. 

O objetivo do controle de qualidade é atingir um padrão de qualidade do produto ou serviço tão boa 
e consistente ao longo do tempo quanto compatível com o mercado para o qual é designado, ao preço que 
este mercado está disposto a pagar. 

Um sistema efetivo de controle de qualidade busca: 
a) otimizar o desejo de compra do produto ou serviço em termos de valor consistente para o dinheiro; 
b) reduzir as perdas pela prevenção de erros antes que ocorram; 
c) aumentar a eficiência do processo pelo uso da informação produzida pelos testes do controle de 

qualidade; 
d) reduzir reclamações de compradores e salvaguardar a imagem e credibilidade da marca; 
e) ajudar na redução de custos pelo escrutínio detalhado de matérias-primas e operações do 

processamento; 
f) garantir a segurança do produto para o usuário quanto a riscos à sua saúde; 
g) fornecer evidências inquestionáveis à administração da empresa de cumprimento da legislação 

quanto aos aspectos de qualidade do produto. 

1. CONCEITOS EM CONTROLE DE QUALIDADE 

1.1 - Qualidade - O termo qualidade empregado em diversos contextos muitas vezes dificulta o entendimento 
de seu significado no seu uso por exemplo, em ambientes de pesquisa e desenvolvimento de produtos e 
processos, quando comparado com seu emprego em "marketing" ou em produção. Para um comerciante, 
por exemplo, um produto de "qualidade" pode significar aquele de alta qualidade, normalmente de preço 
elevado. Assim, caviar e "champagne", ou um carro "mercedes" seriam considerados produtos de "qualidade", 
enquanto sardinha e "chips" ou um carro "fiat" , não o seriam. De fato não se pode negar que os produtos de 
preço menor, se elaborados dentro dos princípios do controle de qualidade, também têm qualidade. No 
ambiente da indústria, o termo qualidade deve ter um significado objetivo, revelando a compreensão das 
pessoas envolvidas, em termos de especificações. Assim, quando se diz que determinado lote de leite é de 
boa qualidade, está-se referindo ao fato de que sua acidez, sabor, aroma, teor de gordura, diversos tipos de 
carga microbiana, temperatura, entre outras características de qualidade, estão dentro de l im ites 
especificados, toleráveis e adequados para o produto, conforme sugerido por especialistas e definidos pela 
empresa, além daqueles exigidos pela legislação própria. A concepção mais aceita de qualidade é aquela 
que a considera como O CONJUNTO DE CARACTERíSTICAS QU E D IFERENCIAM AS UN IDADES 
I N DIVIDUAIS DE UM PRODUTO E QUE TÊM IMPORTÂNCIA NA DETERM I NAÇÃO DO GRAU DE 
ACEITAB ILlDADE DAQU ELA UN I DADE PELO CLIENTE (COMPRADOR / CONSUMIDOR) .  Essas 
características são as que tornam o produto agradável ao consumidor (dimensões de cor, viscosidade , 
consistência, dimensões de textura, ausência de defeitos e materiais estranhos à vista do consumidor) , 
valor nutritivo (proteína, gordura, vitaminas, minerais, açúcares, qualidade biológica, digestibilidade), isento 
de substâncias tóxicas (toxinas microbianas, resíduos de defensivos agrícola). Assim, a qualidade total de 
um produto pode ser analisada por seus atributos componentes, em que cada um desses atributos possa 
ser medido e controlado independentemente. Este conceito de qualidade permite considerá-Ia como uma 
especificação ou um grupo de especificações dentro de determinados limites ou tolerâncias que devem ser 
atingidos. Esta definição também engloba outro aspecto de importância relevante para a qualidade de produtos 
de consumo, qual seja a qualidade sensorial, isto é, o conjunto daquelas características que levam à aceitação 
ou rejeição do produto, de acordo com a sensação que o consumidor experimenta ao observá-los ou ingerí
los .  Outro aspecto também considerado no supracitado conceito de qualidade é o fato de se considerar a 
aceitação do produto pelo comprador, isto é, o conceito evoluiu daquele ditado por especialistas para um 
conceito influenciado pelo consumidor. Assim, a expectativa é de que o produto de melhor qualidade será o 
mais bem aceito no mercado. 

1 .2. Controle de QualidGlde • Alguns especialistas (Kramer e Twigg, 1 970) dividiram os atribulos de qualidade 
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de produtos em três categorias principais: quantitativos, ocultos e sensoriais. Atributos quantitativos incluem 
características como: rendimento, peso l íquido, integridade da embalagem, conteúdo de proteínas, vitaminas . 
minerais e lipídios entre outras. Atributos ocultos incluem características como valor nutritivo, substâncias 
tóxicas, adulterantes e "status" microbiológico. Atributos sensoriais de qualidade englobam aqueles que sâo 
percebidos e julgados (analisados) pelos consumidores, incluindo características como: cor, tamanho, forma. 
consistência, viscosidade, textura, sensação táctil oral, odor, sabor e defeitos. 

O termo coritrole de qualidade utilizado aqui indica as atividades e funções relacionadas ao controle 
das três principais categorias de qualidade dos produtos durante o processamento ou fabricação. A 
experiência demonstra que a operação de uma indústria sob os princípios de controle de qualidade é essencial 
para o atendimento das exigências de qualidade internas da companhia, dos órgãos oficiais de inspeção, 
bem como das expectativas dos consumidores. Ass im,  CONTROLE DE QUALI DADE DEVE SER  
ENTENDIDO COMO O CONJUNTO DE  MEDIDAS OU AÇÕES REALIZADAS DURANTE A PRODUÇÃO, 
PROCESSAMENTO ,  ARMAZENAMENTO (ESTOCAGEM) E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO ,  
V ISANDO A MAN UTEN ÇÃO D A  QUALI DADE E M  NíVE IS ADEQUADAMENTE ACEITÁVE IS  PELO 
CONSUM IDOR (COM PRADOR), QU E SATISFAÇAM ÀS SUAS NECESSIDADES, PROCU RANDO 
M IN IM IZAR OS CUSTOS.  

O controle de qualidade de produtos de consumo pode ser considerado sob três aspectos: controle 
de matéria-prima, insumos e ingredientes; controle de processo e de pessoal e, inspeção de produto acabado. 
É normalmente aceito que uma vez o produto esteja pronto, pouco pode ser feito para alterar sua qualidade. 
Assim, a análise de produtos acabados somente permite aceitar aqueles que atendem e, rejeitar os que não 
atendem ao padrão pré-estabelecido. Este é ,  portanto, um processo de inspeção ou de certificação de 
qualidade e não um processo de controle de qualidade. Na verdade pode-se dizer que se os controles de 
matéria-prima e de processo são perfeitos, o produto final não necessita inspeção. Após o produto estar 
pronto, não há como corrigir falhas .  Portanto, o controle de qualidade se preocupa com o controle de matéria
prima, insumos e ingredientes e, com o dos processos e de pessoal util izados na fabricação. Entretanto, na 
prática raramente é possível garantir um controle completo sobre matéria-prima e ingredientes e condições 
de processamento. Assim, algum grau de inspeção de produto acabado é sempre necessário, dependendo 
das circunstâncias dentro da fábrica (Hawthorn, 1 984). Por outro lado, é economicamente desejável concentrar 
esforços para que a inspeção (e rejeição) no estádio de produtos acabado seja reduzido a um nível nominal, 
por meio de um controle efetivo dos fatores de produção. No planejamento de um sistema de controle de 
qualidade é essencial que se defina claramente as características metas de qualidade do produto, compatíveis 
com a capacidade do processo e com o mercado que se deseja atender. Assim, é fundamental que se 
prepare as especificações de qualidade do produto de forma tão detalhada quanto possível. 

1.3 - Controle de Qualidade Total - A meta de uma indústria competitiva em relação à qualidade é fornecer 
produto e serviço em que a qualidade seja delineada, construída e mantida a custos mais econõmicos e, 
que permitia completa satisfação do consumidor. Assim, controle de qualidade total pode ser definido como 
um sistema efetivo de integração dos vários setores da organização nos esforços de desenvolvimento, 
manutenção e melhoria da qualidade para possibilitar a produção e comercialização ao nível mais econõmico 
e que permita completa satisfação do consumidor (Feigenbaum, 1 983). Este conceito engloba a visão de 
um sistema de controle de qualidade em todos os níveis do sistema produtivo desde a matéria-prima, 
ingredientes e insumos de produção, operações de processamento e fabricação, incluindo pessoal, estocagem 
de produto acabado e comercialização. 

1.4. Capacidade do processo - refere-se às características ou limitações do processo em termos de produzir 
a qualidade. Um processo sob controle só é capaz de produzir qualidade dentro dos limites de sua capacidade, 
em termos dos parâmetros das características de qualidade do produto. A aferição da capacidade de um 
processo é feita com base em dados obtidos do processo funcionando sob controle. Assim, a sua capacidade 
representa a faixa de valores que se prevê para a maioria dos resultados futuros do processo. Se os valores 
do atributo de qualidade tem a forma aproximada de uma distribuição normal e o processo está sob controle, 
a sua capacidade pode ser definida de forma que se espera aproximadamente 99,73% dos resultados 
ocorrendo dentro do intervalo X ± 3s . 

Capacidade = (X - 3s, X + 3s) = X ± 3s. A amplitude (6s) desse intervalo quantifica a variação natural do 
processo. 

A comparação da capacidade do processo com as especificações de qualidade pode ser feita 
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utilizando os índices de capacidade. Esses são números adimensionais e fornecem uma linguagem de fácil 
entendimento para quantificação e comparação de desempenho de processos. Os índices mais empregados 
pelas indústrias são o Cp e o Cpk. 

índice Cp 

Relaciona a faixa de variação permitida ao processo (determinada pelos limites de especificação) e a faixa 
de variação real do processo: 

Cp = (LSE - LlE)/6s 

LSE= Limite Superior de Especificação 

L1E = Limite I nferior de Especificação 

Para situações em que há apenas um limite de especificação (LSE ou LlE) ,  o índice Cp é definido 
como: 

Cp = (LSE  - X)/3s ou Cp = (X - LlE)/3s 

Nos processos em funcionamento é comum exigir-se um índice Cp mínimo de 1 ,33. Essa estratégia 
assegura uma proporção de não-conformidade bem baixa (64 partes por milhão), com grande eficácia na 
prevenção de ítens não-conformes. 

O índice Cp mede a capacidade potencial do processo, ou seja, o que o processo poderia fazer; 
pois leva em consideração apenas a sua variação natural, sem considerar a sua média. Uma medida mais 
abrangente do desempenho do processo é o índice Cpk. 

índice Cpk 

Relaciona-se ao Cp mas uti l iza a média do processo, podendo ser considerado uma medida do seu 
desempenho; o que o processo faz de fato. 

Cpk = (1 - k) Cp, em que: 

k = 2(IM - XI)ff; T = (LSE - L1E); M = (LlE + LSE)/2 

Como pode ser observado Cpk = Cp quando a média do processo for igual ao ponto médio dos 
limites de especificação. 

1.5. Características e Atribuições de um Sistema de Controle de Qualidade - Dado o conceito de controle 
de qualidade total mencionado anteriormente, depreende-se que a manutenção da qualidade deve ser uma 
preocupação de todas as pessoas envolvidas no processamento e manuseio dos produtos. Entretanto, a 
responsabilidade pelo controle desta qualidade deve ser outorgada a um indivíduo, departamento, ou divisão 
para assegurar uma obtenção consistente de produtos satisfatórios a um custo mínimo. Em uma pequena 
organização, o grupo de controle de qualidade pode se constituir de um único indivíduo. Em uma grande 
indústria, um grande grupo adequadamente organizado é essencial para se obter resultados confiáveis. U m  
sistema bem estruturado d e  controle d e  qualidade contribu irá para redução d e  rejeição d e  produtos, 
manutenção da qualidade uniforme, aumento da satisfação do consumidor e da moral dos operários e, ao 
mesmo tempo minimiza custos. 

Um sistema de controle de qualidade operando numa indústria de alimentos deve atender a algumas 
atribuições especificas: 

a) Em cooperação com o departamento ou divisão de pesquisa e desenvolvimento, de produção e de vendas 
devem ser preparadas especificações escritas para matérias-primas, ingredientes , materiais de embalagem, 
ou tros suprimentos e produto acabado. Além disso, devem ser estabelecidos, de forma escrita e em 
cooperação com os departamentos de produção e de pesquisa e desenvolvimento, todos os processos de 
fabricação da indústria. As especificações acima referidas devem estar em linguagem clara e simples de 
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serem entendidas. A participação de pessoal de outros departamentos da empresa no desenvolvimento de 
especificações ocorre em virtude de seus conhecimentos em relação ás exigências de consumidores e 
capacidade de produção; 

b) Assegurar o cumprimento dos padrões sanitários e atendimento de exigências da legislação, incluindo o 
que se refere á "boas práticas de fabricação". P ara isso, há necessidade de procedimentos para controle de 
insetos, roedores, pássaros e outros animais ("pest controf'), e de procedimentos para limpeza e sanificação 
de equipamentos, da planta industrial e, de áreas de estocagem, incluindo l impeza microbiológica. Higiene 
do pessoal operário e hábitos adequados de trabalho com alimentos devem ser controlados, pàra assegurar 
que os padrões de material estranho, segurança do alimento e microbiológicos sejam atendidos; 

c) É atribuição do departamento de controle de qualidade desenvolver ou adaptar procedimentos de 
amostragem e de avaliação, estatisticamente válidos, para monitorar a conformidade ás especificações de 
matérias-primas, ingredientes, material de embalagem, operações unitárias e processos e ,  de produtos 
acabados . Os resultados dessas avaliações devem ser registrados em formatos apropriados e transmitidos 
á administração. É extremamente importante que materiais fora de especificação (não-conformes) sejam 
prontamente identificados e separados e a ação seja imediatamente implementada no sentido de corrigir a 
condição fora-de-controle, para minimizar a produção de unidades defeituosas e rapidamente continuar a 
produção "sob controle". 

O pessoal de controle de qualidade trabalha em laboratórios realizando avaliações físicas, químicas, 
microbiológicas e sensoriais de matérias-primas, ingredientes, materiais de embalagem e de produtos prontos. 
Eles também trabalham na fábrica ou áreas de processamento, coletando amostras , na avaliação do 
desempenho de processos , operações unitárias, condições ou níveis sanitários, verificação de atendimento 
de "boas práticas de fabricação", e todas as demais especificações de operação. É nessas duas funções 
que considerável confiança é atribuída ao controle estatístico de qualidade (CEQ), em que técnicas estatísticas 
são aplicadas ás avaliações de controle, para uma análise científica e interpretação dos dados. As funções 
do CEQ incluem a seleção do tamanho de amostras e frequência apropriada de amostragem, a utilização de 
técnicas de amostragem e de gráficos de controle por atributos e por variáveis, o emprego de análises de 
correlação e ,  de variãncia, entre outras. Os métodos, procedimentos e seleção de instrumentos utilizados 
para medir os atributos de qual idade dos produtos e processos são todos de responsabil idade do 
departamento de controle de qualidade. Essas técnicas podem ser desenvolvidas para propósitos específicos, 
com ajuda do pessoal de pesquisa e desenvolvimento, ou podem ser adaptados no todo ou em parte dos 
padrões desenvolvidos por associações de comércio ou agências oficiais; 

d) Em cooperação com os departamentos de produção, pesquisa e desenvolvimento e de engenharia ou de 
operações, o departamento de controle de qualidade analisa os processos de fabricação para "Análise de 
Riscos em Pontos Críticos de Controle" (ARPCC). A integridade e segurança dos produtos alimentícios 
devem ser asseguradas por meio da identificação e avaliação (utilizando métodos estatísticos onde for 
necessário) de todas as operações unitárias do processo, de modo a impedir contaminações e adulterações 
potenciais que poderiam expor o consumidor a riscos de saúde ou resultar em perdas econõmicas para a 
empresa. A condução dessas avaliações é essencial para salvaguardar contra riscos de saúde pública; 

e) O pessoal do controle de qualidade deve interagir cooperativamente com pessoal de agências de 
normatização e fiscalização para assegurar que a legislação alimentícia oficial seja entendida e atendida. 
Legislações relacionadas com processos, "boas práticas de fabricação", rotulagem, estocagem e transporte 
de alimentos devem ser identificadas, transmitidas/comunicadas e analisadas quanto ao seu cumprimento; 

f) Desenvolver e conduzir ou assistir, em um programa organizado, ao treinamento de supervisores e 
operadores em conceitos específicos de qualidade, para a fábrica e produto particular. O objetivo básico 
deste treinamento é a criação de uma consciência de qualidade em todos os trabalhadores da indústria. O 
pessoal da linha de produção deve ser instruido pelo departamento de controle de qualidade quanto aos 
procedimentos de amostragem, testes e sobretudo relatórios, estabelecidos pelo controle de qualidade, 
para que sejam capazes de interpretá-los prontamente e verificar a situação de cada setor de produção. 
Esforços adicionais de educação e treinamento são necessários ao pessoal do controle de qualidade, de 
modo a assegurar o seu conhecimento dos conceitos básicos de controle possibilitando o desempenho de 
suas tarefas de uma forma padronizada e sem desvios; 
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g)  Ass istir ao departamento de produção no seu esforço de aumentar rendimentos, reduzir perdas 
desnecessárias e melhorar a eficiência de operações; 

h) �utras atribuições do controle de qualidade incluem revisão e respostas às reclamações de consumidores, 
a
,
ssl

.
m como aco�p�nhamento com o departamento de produção para corrigir as condições de operação na 

fabrica, responsavels pelas reclamações dos consumidores. O desenvolvimento de um plano apropriado de 
"recoleta" de produtos alterados ou defeituosos dos canais de comercialização é também uma atribuição do 
departamento de controle de qualidade. A manutenção de um arquivo de reclamações de clientes ou 
consumidores é necessária. Qualquer reclamação referindo á identidade, q ual idade, durabil idade ,  
confiabilidade, segurança, eficiência ou desempenho de um produto deve ser investigada. 

2. CONTROLE DE QUALIDADE TOTAL - Comentários 

Pode-se dizer que nos primórdios da industrialização a qualidade dos produtos dependia mais de 
habilidade individual dos operários e o controle de qualidade era mais uma arte. Com o desenvolvimento 
ind�strial e a produção em série em grandes quantidades houve necessidade de se elaborar procedimentos 
mais adequados de controle de qualidade e montagem de laboratórios com base nos desenvolvimentos 
científicos e tecnológicos. Numa fase inicial da produção industrial, o controle baseado em inspeção de 
produto acabado prestou algum serviço , mas com o aumento da competitividade pelo mercado e 
conscientização do comprador (consumidor) em relação á qualidade, segurança e durabilidade dos produtos, 
aquele conceito de apenas inspecionar produto acabado mostrou-se ineficiente. 

-

_ Daí desenvolveu-se um novo conceito de controle incluindo- o aspecto de garantia da qualidade 
(Quahty Assurance). O processo de inspeção de, produto acabado não é propriamente um processo de 
controle de qualidade, talvez possa se dizer que esse seja um processo de aferição da eficiência do controle 
de qualidade, pois uma alta taxa de rejeição de produtos evidencia deficiência do controle de qualidade. 
Para que o produtor ou fabricante possa fornecer garantia de qualidade, há necessidade de controles em 
todas as etapas do sistema produtivo. Assim, a qualidade dos alimentos, por exemplo, depende de controles 
que começam antes do portão da fazenda, passa pelas operações de produção e armazenamento das 
matérias-primas e continua depois do portão da fazenda, nos transportes de matérias-primas e produtos 
processados, na indústria de processamento, na estocagem, na distribuiçã.o e na comerCialização. O conceito 
de controle de qualidade total (Total Quality Control) foi desenvolvido para abordar o controle de qualidade 
dentro desta visão de que a qualidade tem que ser buscada em todas as etapas do sistema produtivo. 

A constatação é de que as técnicas de produção e de controle de qualidade, com raras exceções, 
a�nas preservam um nível de qualidade existente na matéria-prima, nos insumos de produção e no trabalho, 
nao sendo capazes de adicionar qualidade. 

Os desenvolvimentos mais recentes na l inha do controle de qualidade estão relacionados aos 
conceitos de gestão ou de gerência da qualidade total (Total Quality Management). Assim, alguns termos ou 
abordagens atuais do controle de qualidade, principalmente baseados na experiência da indústria japonesa, 
como: gestão da qualidade total, "just-in-time", controle estatístico de processo, controle estatístico de 
qualidade, 58, 5W + 1 H ,  "kanban", "kaizen", círculos de controle de qualidade, entre outros estão em 
evidência. 

' 

Ges��o da 
_
qualidade total - sistema administrativo do controle de qual idade com a liderança da alta 

admlnlstraçao da empresa, que busca envolver todo o sistema produtivo na manutenção e melhoria constante 
da qualidade. Engloba todos os meios científicos e tecnológicos desenvolvidos para possibilitar que uma 
empresa busque a excelência em termos de qualidade, produtividade e competitividade. Para que o sistema 
funcione a alta administração tem que assumir a responsabilidade de educar os funcionários em relação 
aos seus trabalhos e ás metas da empresa, e motivá-los para que utilizem seus talentos e conheCimentos 
na busca da melhoria da qualidade do produto. Trabalho em equipe e confiança entre funcionários e 
administração são elementos chave na gestão da qualidade total. 

"Just-in-time" - ações corretivas imediatas do controle de qualidade na linha de produção sempre que uma 
causa anormal de variôção for getectada com base em dados observados e em acordo com procedimentos 
pré-estabelecidos. A passagem das informações - dados (comunicação dentro do sistema produtivo), em 
tempo hábil ,  para as áreas de produção que delas necessitam é fundamental para o funcionamento do 
sistema. Do ponto de vista comercial refere-se também aos procedimentos da gestão de qualidade que 
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visam a redução do "prazo de entrega" do produto no mercado. Este aspecto é extremamente importante 
para a redução de custos e para satisfação do cliente. Tem preferência quem chega mais cedo. 

Controle estatístico de processo - aplicação de técnicas estatísticas apropriadas para análise de 
desempenho de processo e auxílio em tomadas de decisão. Busca util izar métodos estatísticos de forma a 
prevenir falhas por meio da avaliação de fatos ocorridos e quantificação de riscos (probabilidade) de se 
evitar desvios em um processo de produção. Pode envolver os níveis gerencial, supervisão e operacional. 

Controle estatístico de q ualidade - aplicação de técnicas estatísticas apropriadas para análise de 
desempenho do controle de qualidade e auxílio em tomadas de decisão. 

55 - filosofia básica de atuação do controle de qualidade fundamentada nos princípios da ordem, l impeza, 
organização, higiene e disciplina, do japonês correspondente a "seitou, seisou, seiri, seiketsu, shitsuke", 
para desenvolver a educação e ações preventivas. Envolve principalmente a liderança e o nível operacional. 

5W + 1 H - procedimento que orienta na definição dos itens de verificação ou de certificação da qualidade. 
5W = What (o que medir), Who (quem no sistema é responsável pela medição), When (frequência com que 
o Who fará a medida What. Where (local onde as medidas serão realizadas), Why (a razão da medida ser 
feita) e How (como a coleta do dado deve ser feita). 

"kanban" - refere-se a metodologia desenvolvida por algumas empresas e aplicada com o objetivo de 
permitir o planejamento e o controle de operação de forma objetiva, util izando recursos visuais e com a 
participação dos envolvidos, geralmente nas áreas de supervisão e operacional. 

"kaizen" - metodologia de abrangência geral, que se fundamenta em filosofia de aprimoramento contínuo, 
aplicada de forma gradual, a fim de promover mudanças de cultura nas empresas em favor de suas metas 
estratégicas e de melhorias de desempenho. Envolve todas as relações no âmbito interno e externo das 
empresas. 

Círculos de controle de qualidade - técnica desenvolvida por Kaoru Ishikawa, que utiliza pequenos grupos 
de funcionários (em torno de oito), treinados para analisar desvios ou deficiências em suas áreas de atuação 
na empresa e buscar soluções . Atuam principalmente no campo operacional. 

Um aspecto inovador da gestão de qualidade total (Total Qual ity Management - TQM), hoje, é a 
visão do controle de qualidade como um sistema integrado, em que todos os envolvidos no sistema produtivo 
trabalham para a meta única de manutenção e de melhoria da qualidade do que se produz, em lugar de 
esforços em áreas isoladas. Pode-se dizer que o controle de qualidade atuando apenas como supervisor ou 
inspetor no sistema de produção foi útil em um tempo em que preço era igual a custo mais lucro. Hoje, no 
mercado competitivo ditando o preço final, tem-se o lucro igual a preço menos custo. Daí a necessidade de 
melhoria constante da produtividade operacional, o que pode ser conseguido com o sistema integrado de 
controle de qualidade. Essa integração traz vantagens fundamentais para a empresa como a associação da 
qualidade com produtividade e competitividade. Assim, o estabelecimento de um sistema de controle de 
qualidade numa empresa para produto ou serviço com esta filosofia de trabalho busca atingir e medir a 
qualidade com a composição do QCAMS. O Q para as características de Qualidade intrínsecas que o 
cliente deseja no produto ou serviço e está disposto a pagar por ela, o C para os fatores que compõem o 
Custo do produto, o A para os fatores que aprimoram o Atendimento ao cliente, presteza, tempo de entrega, 
o M para os fatores que asseguram a Moral elevada dos envolvidos no sistema produtivo e o S para os 
fatores que garantem a Segurança do cliente ou usuário ao adquirir e efetivamente utilizar o produto ou 
serviço. O funcionamento de uma empresa segundo as normas de gestão da qualidade total a coloca em 
vantagem (competi tividade) em razão do trabalho com custos conhecidos e sempre em redução 
(produtividade), prazos de entrega confiáveis e qualidade produzida na fonte (qualidade). A importância 
desta visão do controle de qualidade está no fato de o mercado basear sua imagem do produto ou serviço 
nos aspectos de qualidade, preço e prazo de entrega. 

Um fato que vem afetando o controle de qualidade de produtos e serviços, praticamente em todo o 
mundo, a partir de 1 987, foi o estabelecimento das normas ISO 9000 da "Internacional Standard Organization". 
Estas normas serão discutidas resumidamente em item separado. 

Quanto às possibil idades de o Brasil se integrar, com sucesso, à qualidade total, alguns especialistas 
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fazem ress.al�as, qua�do com�aram, por exemplo, a cultura japonesa, onde a qualidade total é um sucesso, 
com a braSileira ou latlno-amencana. Ressaltam, por exemplo, o fato de o japonês ser mais grupal na família 
na empresa, na comunidade; ter um sentimento de identidade muito forte, como amor ao país, aos seus a s i 
próprio, respeito à vida. Consideram ser mais fácil para o japon{�s segregar os vários componentes d� um 
problema, para corrigir cada parte, até se aprimorar o todo, por partir do coletivo para o indivíduo. O brasileiro 
costuma ver o problema como um todo, sem diferenciar os componentes. O sistema da qualidade total 
util iza muito dados quantitativos, e o brasileiro está mais acostumado a processos de tentativa e iniciativa 
usando principalmente a intuição, sem procurar aprender como um sistema funciona, além de ser muit� 
generalista .

. 
para mudar este estado, acredita-se que por meio da educação constante o brasileiro poderá 

crescer e ate surpreender com sua capacidade de adaptação. Qualidade é cultura e há que se desenvolver 
no brasileiro, a cultura pela Qualidade. Alguns especialistas apontam como problema, o fato de a escola n� 
Brasi l , não preparar para o mercado de trabalho. Consideram que a escola deva preparar moralmente, 

'
em 

primeiro lugar, e em seguida ensinar tecnologia e formar especialistas. 
Algumas empresas no Brasil já implantaram seus sistemas de gestão da qualidade total, e o sucesso 

é visível . Contudo, há ainda um longo caminho a ser percorrido. Sabe-se que os pequenos negócios 
desempenham papel vital na economia brasileira. As micros e pequenas empresas representam 21 % do 
P IB e empregam 65% da mão-de-obra. Um levantamento recente do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa (SEBRAE) mostra dados preocupantes. Foram ouvidas 1 253 empresas de vários ramos,  
que empregam entre dez e 1 00 funcionários: 

- 64% das empresas ouvidas desconhecem a administração com base na qualidade total; 
- 87% das empresas nunca ouviram falar das normas ISO 9000' 
- 67% não oferecem nenhum tipo de treinamento aos seus funci�nários; 
- 68% não possuem canais formais para identificar as necessidades dos clientes; 
- A enorme maioria desperdiça material. A perda é considerada grande ou média em 33% dos 

casos. 
Apesar desta situação, não se pode considerar que tudo está perdido. Há sim espaço para muito 

trabalho e criatividade. As micros e pequenas empresas são mais agéis que as grandes em suas decisões 
administrativas e podem montar e obter resultados de um programa de qualidade total mais rapidamente. 
Há que se ter disposição para mudança e buscar a tecnologia correta. Quanto à desculpa de que os programas 
da q�ali�ade total são caros, estando portanto fora das possibilidades de uma pequena empresa, é melhor 
medir primeiro o custo da falta de qualidade e de produtividade; listar na ponta do lápis as perdas com 
retrabalho de produtos prontos, os indices de refugo em linhas de processamento ou de montagem, o custo 
de manutenção de estoques elevados e a baixa produtividade de funcionários sem treinamento adequado e 
insatisfeitos, por exemplo. Há que se procurar quantificar o que representa um cliente insatisfeito. Deve-se 
considerar que em lugar de custo, qualidaáe é investimento com retorno garantido. 

3. FUNDAMENTOS DO CONTROLE DE QUALIDADE TOTAL EM LATicíNIOS 

Diant� da constatação de que os recursos tecnológicos disponíveis , com raras exceções, apenas 
preservam o n lvel de qualidade existente na matéria-prima, nos insumos de produção, no trabalho do pessoal 
e nas operações de processamento, a qualidade total visa o controle em todas etapas do processo. Assim, 
esta qual idade, em produtos de laticínios, deve ser buscada desde as operações que iniciam antes do 
portão da fazenda ou granja de produção, no planejamento da atividade pecuária leiteira. A visão sistêmica 
da qual idade total associa qualidade com redução de custos, portanto, produtividade. A qualidade e a 
produtividade do leite antes da ordenha dependem dos cuidados e do controle dos fatores de produção na 
seleção e no manejo do rebanho. A qualidade e a produtividade do leite após ordenha dependem das 
condições da ins'talação de ordenha, dos conhecimentos, da consciência de qualidade e da motivação do 
pessoal envolvido nesta operação. A qualidade e a produtividade do leite na plataforma de recepção dependem 
das condições operacionais e do manejo pós-ordenha e durante o transporte. A qualidade e a produtividade 
do leite e de seus derivados após o processamento, fabricação e embalagem dependem das condições da 
matéria-prima, dos insumos de produção na planta laticinista, dos controles na instalação industrial, da  
qualidade da água, do  treinamento, da  consciência de qualidade e da motivação do pessoal. A 
qualidade e a produtividade do leite e de seus derivados na mesa do consumidor dependem do manejo e 
dos controles realizados pós-processamento, na estocagem, transporte, entrepostos atacadistas, no mercado 
varejista e nos domicílios. Se os controles durante as diversas etapas forem efetivos, o produto final 
praticamente não necessita de aferição da qualidade. Entretanto, este controle para produtos perecíveis 
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nem sempre é 1 00% efetivo. Assim, especificações de qualidade, compatíveis com a capacidade do processo, 
em cada etapa da l inha de produção devem ser estabelecidas. Amostras representativas do produto devem 
ser analisadas para verificar o atendimento das especificações em cada etapa da linha de produção. Planilhas 
de resumo dos dados ou gráficos de controle devem ser desenvolvidos e os resultados colocados disponíveis 
nos setores próprios da linha de produção, para serem utiiizados por quem deles necessita. Naturalmente, 
que estas especificações devem atender no mínimo aos padrões de qualidade dos órgãos oficiais de inspeção. 
De fato, os padrões de qualidade desenvolvidos por órgãos oficiais de inspeção de alimentos estabelecem 
o mínimo. A indústria deve ter como meta a melhoria contínua da qual idade, visando "encantar" o seu cliente 
e não apenas satisfazer às exigências da inspeção oficial. 

. 

Desta forma, no planejamento da produção são importantes os aspectos: 
- de seleção do rebanho leiteiro, manejo, cuidados sanitários (vacinação - aftosa, brucelose) e 

alimentação, incluindo qual idade da água; 
- instalações para manejo e ordenha - o projeto deve fornecer recursos que otimizem o sistema de 

produção e as operações de ordenha h igiênica, preservando a produtividade e a qualidade; 
- Manejo pós-ordenha, transporte (cuidados durante transporte); 
- Plataforma de recepção e instalações de processamento - layout e condições para operações de 

l impeza e sanificação; 
- Treinamento, conscientização e educação de pessoa! quanto aos cuidados no trabalho com 

matéria-prima muito perecível e de qualidade altamente sensível às condições de processamento; 
. Manejo de produtos pás-processamento, instalações e cuidados na estocagem e no transporte de produtos 
lácteos; 

- Manejo de produtos no mercado atacadista e varejista. 

4. NORMAS DA SÉRIE ISO 9000 - NB 9000 

As ISO série 9000 formam um conjunto de cinco normas referentes à gestão e garantia da qualidade, 
elaboradas pela "Internacional Standard Organization", uma organização internacional, nào governamental, 
que elabora normas (internacionais) , com sede em Genebra, na Suiça. Entidade de normalização de cerca 
de 90 países, representando mais de 95% da produção industrial mundial , fazem parte da ISO. A ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) é a representante brasileira na ISO. Estas normas foram 
elaboradas pelo ISO "Technical Commitee" 1 76 ( ISO TC 1 76) e estão em vigor desde 1 987. O objetivo 
principal é uniformizar os procedimentos de administração da qualidade e evitar inspeções múltiplas das 
empresas. 

As ISO 9000 foram traduzidas para o português pela ABNT como NB 9000 e registradas no INMETRO 
( I nstituto Nacional de Metrologia Normalização e Oualidade Industrial) como NBR 1 9000. Os princípios da 
série NB 9000 são aplicáveis tanto para empresas que empregam 1 0  quanto 1 0000 pessoas. Ela identifica 
as discipl inas básicas e especifica os procedimentos e critérios no sistema da qualidade para garantir que o 
que sai da fábrica vai de encontro às necessidades do cliente. São utilizáveis em duas situações: Contratual 
e Não-Contratual. As normas 9001 , 9002 e 9003 são util izáveis para fins de garantia da qualidade externa, 
em situações contratuais e a 9000 e 9004 fornecem um guia para fins de gestão da qualidade. Tanto na 
situação contratual quanto na não-contratual , a empresa do fornecedor deseja implantar um sistema de 
qualidade, que irá fortalecer sua própria competitividade e atingir a qualidade necessária ao produto ou 
serviço, a um custo otimizado. Na situação contratual , o comprador está interessado em alguns elementos 
do sistema de qualidade do fornecedor, que afetam a sua capacidade de fornecer efetivamente o produto ou 
serviço, de acordo com seus requisitos e riscos associados. O comprador, portanto, exige contratualmente, 
que certos elementos do sistema da qualidade façam parte do sistema do fornecedor. A série de normas 
está assim distribuida: 

NB 9000 - Diretrizes para seleção e uso das demais normas; 
NB 9001 - Sistemas de qualidade - modelo para garantia da qualidade em projetos, desenvolvimento, 

produção, instalação e assistência técnica; 
NB 9002 - Sistemas da qual idade - modelo para garantia da qualidade de produção e instalação; 
NB 9003 - Sistemas da qualidade - modelo para garantia da qualidade em inspeção e ensaios finais; 
NB 9004 - Diretrizes para estruturação de um sistema de gestão da qualidade (Norma que estabelece 

como deve ser a gestão da qualidade na empresa) ; 
I SO 9004- 1 Norma específica para produtos; 
ISO 9004-2 Norma específica para serviços; 
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ISO 9004-3 Norma específica para "software". 

Outras normas ISO complementam, até o momento, a série ISO 9000: 
ISO 8402 - Vocabulário da qualidade (Glossário); 
I SO 9000-3 - Gestão e padrões de qualidade, Parte 3, diretrizes para aplicação da ISO 9001 ao 

desenvolvimento, fornecimento e manutenção de "software"; 
ISO 9004-2- Elementos da gestão e de sistemas de qualidade, Parte 2, d iretrizes para serviços; 
I SO 1 001 1 - Diretrizes para sistemas de auditoria de qualidade: 

Parte 1 - Auditória; 
Parte 2 - Critérios de qualificação para auditores de qualidade; 
Parte 3 - Gestão em programas de auditoria. 

Há algumas diferenças entre a série NB 9000 e gestão da qualidade total (GOT). Por exemplo, NB 
9000 requer que a empresa demonstre capacidade de satisfazer aos desejos do comprador. GQT vai além 
da satisfação do consumidor, a preocupação é o "encantamento" do consumidor. A série NB 9000 não exige 
melhoramento contínuo além das ações necessárias ao sistema de correções de causas eventuais de 
variação na qualidade. Além disso, NB 9000 exige um sistema de controle que se preocupe com atividades 
de empregados que podem afetar a qualidade. Na GOT a preocupação é com o desenvolvimento de todos 
os funcionários e melhoramento contínuo de todos os processos . 

Com a abertura do mercado interno brasi leiro para produtos importados, a formação de blocos 
econômicos (MERCOSUL) e as exigências da Comunidade Econômica Européia, para que, a partir de 
1 993, os produtos comercializados estejam vinculados a sistemas de qualidade adaptados às normas ISO 
9000, quem conhecer, adotar e implementar as normas terá, sem dúvidas ,  melhores condições de 
competitividade. O impacto da I SO 9000 não se restringiu apenas à Europa. Os Estados Unidos adotaram 
um conjunto de normas idêntico, o chamado 0-90, em 1 99 1 . No Japão caminha-se na mesma direção. No 
Brasi l ,  algumas grandes empresas já estão exigindo de seus fornecedores a comprovação de atendimento 
das NBR 1 9000. O fato é que sem o certificado de atendimento das normas está ficando difícil vender 
dentro e fora do país. 

A implantação de sistemas de qualidade numa empresa é um processo que deve ser analisado 
para cada caso. Cada organização tem suas características próprias e 9 sistema deve se adaptar ao ambiente 
d isponível . O importante é a disposição para mudança de comportamento na empresa, mas há que se 
respeitar a identidade da organização. Alguns aspectos gerais para se adaptar ao sistema de garantia da 
qualidade NB 9000 são: 

- Conscientizar a direção da empresa; 
- Escolher a norma ISO mais apropriada às suas necessidades; 
- Estabelecer uma política de qualidade, quais os princípios que pretende seguir; 
- Desenvolver uma estrutura de trabalho para gerenciar a qualidade com grupos de controle e grupos 

de ação; 
- Investir decisivamente em treinamento e motivação do pessoal; 
- Definir as áreas a serem trabalhadas; 
- Avaliar o estádio atual em comparação com a ISO escolhida; 
- Ouantificar os custos de não conformidade; 
- Preparar um plano de ação; 
- Atuar primeiro nas áreas com custos de não-qualidade mais altos; 
- Corrigir os pontos mais fracos .na comparação com a ISO; 
- Adotar técnicas de controle estatístico de processo, para gerar dados que auxiliem na tomada de 

decisão; 
- Escrever o manual da qualidade e definir os procedimentos das áreas envolvidas, com o máximo 

de participação dos funcionários; 
- Implantar o sistema; 
- Criar uma auditoria interna para reavalizar, medir e revisar periodicamente o plano de ação; 
- Contratar uma empresa certificadora reconhecida no mercado para realizar auditorias e emitir o 

certificado ISO 9000. 
Algumas instituições credenciadas para fornecer o certificado ISO 9000: 
- INMETRO - Rua Santa Alexandrina, 4 1 6, 8° andar, Rio Comprido, CEP 20261 -232, Rio de Janeiro, Tels. 
(021 ) 293-1 564/7686. 
- Instituto Brasileiro de Oualidade Nucler ( IBON) - Av. General Justo, 365, 4° Andar, Centro, CEP 20021 -
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1 30, Rio de Janeiro, Tel .  (02 1 )  282- 1 351 . 
_ Fundação Vanzolini - Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, 1 28,  2° Andar, s/1 07, CEP 05508-900, São 
Paulo. Tel. (01 1 )  8 1 4-7366. 
_ I nstituto Falcão Bauer - Rua Aquinos, 1 1 1 ,  Água Branca, CEP 05036-070, São Paulo. Tels. (01 1 )  62-71 44/ 
262-9833. 
Internacionais 
- Bureau Veritas - Av. Rio Branco, 37, 1 00 Andar, Centro, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Tel ,  (02 1 )  233-
5631 . 
- Lloyd's Register Quality Assurance - Rua da G lória, 344, 1 1 0  Andar, G lória, CEP 2024 1 - 1 80, Rio de Janeiro. 
Tel .  (02 1 )  252-81 67. Em São Paulo, Rua Vieira de Moraes, 1 1 34, Campo Belo, CEP 04617-003. Tel .  (01 1 )  
533-1 233. 
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RESUMO 

DESVIOS DE SABOR DO LEITE 11 

Walkiria Hanada Viotto ** 
Salvador Massaguer Roig ** 

Esta revisão aborda o problema dos desvios de sabor no leite. Aspectos sobre alimentação do 
animal, processamento, condições de estocagem bem como a prevenção e o controle do desenvolvimento 
desses sabores estranhos . 

. 

INTRODUÇÃO 

O leite tem normalmente sabor agradável ,  levemente adocicado e aroma suave. Por sua natureza 
suave, qualquer desvio no sabor do leite é facilmente detectável pelo consumidor. Se o leite apresenta 
sabores estranhos ou se o sabor não é uniforme dia a dia, o consumidor beberá menos leite . Adultos e 
adolescentes selecionam alimentos pela suas qualidades organolépticas e mesmo os bebês e crianças 
pequenas, a quem o leite é dado pelas suas qualidades nutritivas, podem desenvolver rejeição, se consomem 
um produto de baixa qualidade organoléptica, o que afetará desfavorave!mante um futuro consumo de leite . 

Os desvios do sabor do leite se constituem portanto, num problema para a indústria láctea devido a 
susceptibilidade do leite e também devido a variedade de fontes e tipos de defeitos de sabor. O objetivo 
desta revisão é abordar o tema do ponto de vista das causas dos defeitos de sabor do leite fluído para 
consumo, incluindo o efeito do meio ambiente, do processamento e das condições de estocagem, bem 
como a prevenção e o controle do desenvolvimento desses sabores estranhos. Tomando por base a 
nomenclatura recomendada por Shipe et alii ( 1 978), o trabalho descreve as principais categorias de defeitos 
do sabor de leite como os sabores transmitidos, os sabores devido ao tratamento térmico do leite, os sabores 
induzidos pela luz, o sabor oxidado, o sabor l ipolítico, os sabores microbianos e os sabores miscelâneos. 

SABORES TRANSMITIDOS 

Sabores estranhos devido a transferência de compostos, provindos da alimentação do animal ou 
do meio ambiente ,  para o leite ainda no úbere da vaca, são denominados sabores transmitidos. Esta 
transferência pode ser via respiratória e/ou sistema digestivo e corrente sanguínea (Dougherty et alii, 1 962; 
Shipe et ali i ,  1 962) . Esta categoria de defeito de sabor é responsável pela maioria das mudanças de sabor 
encontradas no leite cru recém-ordenhado e e incluem sabores descritos como sabor de ração, sabor a 
ervas, sabor a vaca ou a sujo. 

Sabor a Ração 

Trabalho apresentado na XXXIV Semana do Laticinista, 1 2/07/93 - 16/07/93, Juiz de Fora - MG 
Docente do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos 
da Universidade Estadual de Campinas. Endereço para Correspondência: Depto de Tecnologia de 
Alimentos - FEA - UN ICAMP, Caixa Postal 6 1 21 , CEP 1 3081 -970, Campinas, SP, B rasi l .  
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São sabores indesejáveis produzidos por animais que consomem certos tipos de ração ou inalam o 
forte odor destas rações. sendo detectados no leite quando a ingestão ou inalação ocorre cerca de 2 a 4 
horas antes da ordenha. O sabor aromático. característico da ração pode ser evitado se a ração for oferecida 
ao animal depois da ordenha ou então 4 a 5 horas antes (Bassete et ali i .  1 986). Dois fatores importantes 
relacionados à intensidade do sabor a ração são o teor de umidade da si lagem e a ventilação do local onde 
a ração é consumida. Silagens com alto teor de umidade tem grande possibilidade de desenvolvimento de 
mofo e a alimentação do gado em lugares fechados. onde os odores permeiam e saturam a atmosfera. 
sendo inalados continuamente pelos animais (Potts & Kessler. 1 957). 

Sabor a Ervas . 
Numerosas espécies de ervas quando consumidas pela vaca em pastagens infestadas ou misturadas 

a silagem. feno ou ração. conferem sabor indesejável ao leite. Um dos mais comuns e facilmente reconhecido 
é o causado pelo consumo de alho. Os componentes do sabor de algumas ervas são relativamente pouco 
voláteis e não são exauridos rapidamente através dos pulmões. Portanto. eles podem afetar o sabor do leite 
até que sejam eliminados ou metabolizados. um processo que pode durar até 1 2  horas. Portanto. o intervalo 
entre a i ngestão das ervas e a ordenha é o fator mais importante aliado a uma boa ventilação no e�tábulo 
(Dougherty et alii .  1 962; Shipe et ali i .  1 962). 

Sabor a Vaca 
Este termo tem sido usado para descrever um sabor "sujo". com odor de estábulo. geralmente 

associado com condições não sanitárias da fazenda. A causa exata desse defeito ainda não está bem 
definida, mas tem sido associada a ocorrência de vacas com cetose, crescimento de certas bactérias ou a 
ventilação deficiente das instalações (Tobias, 1 98 1 ) .  

SABORES MICROBIANOS 

Os defeitos de sabor, no leite cru e pasteurizado, de origem microbiana podem ocorrer a qualquer 
etapa da produção ou do processamento. Os tipos de defeitos de sabor microbianos incluem sabor ácido, 
maltado, à fruta, a sujo, amargo e pútrido. Cada um deles é o resultado de complexa atividade enzimática 
dos microrganismos responsáveis pelo defeito. no leite cru e no leite pasteurizado (Burton. 1 983). 

O número e o tipo de microrganismos associados a contaminação do leite cru dependem das 
condições de higiene da fazenda, da saúde do animal, equipamento e pessoal relacionado a ordenha, 
estocagem e transporte do leite à usina de processamento. Boas práticas sanitárias são essenciais para 
restringir a contaminação inicial do leite durante sua produção. O uso de resfriamento rápido e manutenção 
do leite a temperaturas menores que 5°C é indispensável para a manutenção da qualidade do sabor do leite 
até a pasteurização. A pasteurização destrói todos os microrganismos patogênicos e a maioria dos saprófitas, 
mas os defeitos de sabor de origem microbiana desenvolvidos antes da pasteurização permanecem após o 
processo. 

Atualmente, a causa para o aparecimento de sabores estranhos devido a microrganismos no leite 
pasteurizado é a recontaminação pós-pasteurização, pelo uso de equipamento em condições não sanitárias 
e também devido a tendência atual de estocagem do leite em grandes silos ou tanques isotérmicos, por um 
período de tempo mais prolongado, o que aumenta a chance de crescimento microbiano. Tal contaminação, 
quando se usa leite resfriado desde a ordenha até o laticínio, geralmente se dá por microrganismos 
psicrotróficos, que se multiplicam lentamente a temperatura de refrigeração. A menos que a contaminação 
seja apreciável ,  os defeitos do sabor só são percebidos após 1 0  a 1 4  dias de estocagem, o que, em nossas 
condições, só os tornam significativos para o leite U HT. Entretanto, se a contagem inicial é alta, se o leite 
não foi resfriado imediatamente após a pasteurização e mantido a temperatura menor que 5°C, esses 
microorganismos se multiplicam rapidamente e podem produzir sérios defeitos de sabor (Boyd et ali i ,  1 955; 
Shehata et ali i ,  1 97 1 ) .  

Sabor Ácido 
Causado pela produção de ácido láctico ou combinação de outros ácidos pela ação das bactérias 

lácticas, no leite cru ou pasteurizado. Bactérias lácticas são a flora típica do leite cru. ordenhado. estocado 
e transportado a temperatura ambiente. sem refrigeração. A pasteurização adequada destrói estes 
microorganismos, mas não melhora o sabor do leite em que a acidez já se desenvolveu. 
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Sabor Maltado 
Tem sido. descrito com� um sabor e aroma cozi?o, queimado. a caramelo e maltado e pode se 

desenvolver no leite cru pela açao do Streptococcus lactls subsp. maltigenes, microrganismo idêntico ao 
Streptococcus lactis, exceto pela ca�acidade de produzir aroma a malte (Gordon et al i i , 1 963). Jackson & 
Morg�n ( 1 954) estab�lece�am co�cluslvamente que o aroma e sabor característico se devia a produção de 
3-metllbutanal da leucma e Isoleucma e que o aroma se torna mais intenso quando a acidez do leite aumenta. 
A ocorrência desse microrganismo está circunscrita a certas regiões, o que o torna um defeito de rara 
ocorrência (Morgan, 1 970) . 

Sabor à Fruta 
. Est� def�ito ocorre algumas vezes �m I.eite pasteurizado, frequentemente produzido da contaminação 

pos-pasteunzaçao por Pseudo�onas fragl , microrganismo que se multiplica a temperaturas de refrigeração. 
porta�to su�erando outr� espécies durante a estocagem refrigerada. A agitação do leite pasteurizado propícia a prollferaçao da P. fragl e o desenvolvimento do sabor à fruta, já que o microrganismo é aeróbio (Hosono et 
ali i , 1 974) .  

O mecanismo envolve a formação de ésteres de etila de ácidos graxos pela presença de uma 
esterase da P. fragi (Hosono et alii ,  1 974; Hosono & Ell iot, 1974). Em leite inoculado com P. fragi, contagens de 5,5 x 1 06 UFC/ml resultaram em sabor descrito como "sabor a sujo", enquanto contagens de 5 x 1 08 UFC/ 
ml em "sabor a fruta" (Reddy et alii , 1 969). 

Sabores a ,sujo, Amargo e Pútrido 
. �ão produzidos pelo crescimento de organismos psicrotróficos ou pela ação de suas enzimas 

proteohtlcas, geralmente termorresistentes. O sabor a sujo aparece primeiro, sendo seguido pelo sabor amargo, resultante da quebra l imitada da proteína em peptídeos. Em casos extremos, quando ocorre decomposição de aminoácidos, há formação do sabor pútrido (Shipe, 1 978) . No leite U HT, mesmo níveis muito baixos de proteases podem causar proteólise devido ao longo período de estocagem a temperatura 
ambiente (Suhren, 1 983) . ' 

SABOR UPOLíTICO 

Este defeito é causado pela cisão hidrolítica dos ácidos graxos da gordura do leite pela enzima 
l ipase (IOF, 1 980). A l iberação deste ácidos graxos no leite, mesmo em pequenas quantidades, confere um 
sabor amargo e um aroma desagrádavel ,  pronunciado que é característico dos ácidos graxos de cadeia 
curta (C4 a C 12) ,  que são voláteis (Scanlan et ali i . 1 965). 

. . As l ipas�s responsáveis pela rancidez hidrolítica podem ser a lipase natural do leite ou lipases 
mlcroblanas. A I Ipase natural do leite ocorre somente no leite cru , já que é inativada pela pasteurização 
(Anderson, 1983) . Entretanto, se a l ipólise ocorrer antes da pasteurização do leite, o defeito permanece no 
leite pasteurizado. As principais causas para este tipo de lipólise são a agitação excessiva do leite durante 
o manuseio na fazenda ou laticínio (Deeth & Fitzgerald, 1 977), mudanças de temperatura (Deeth & Fitzgerald, 
1 �7�): h��ogeneizaç,�o (Fi �zgerald, 1 974) , mis tura de leite homogeniz ado com leite cru (S H I PE et ali i ,  1 978) 
e hpohse espontanea no leite de algumas vacas que diferem na sua tendência a fácil e rapidamente produzir 
lipólise, em que haja qualquer abuso (Downey 1 980) . 

A l i pó l ise por l ipase microbianas se deve a l ipases extracelulares produzidas por bactérias 
psi�rotróf

.
icas, par�icula.rmente as do gênero Pseudomonas (Muir et alii , 1 978) .  Registros de ação lipolítica 

deVido a I Ipases mlcroblnas são raros em leites tratados termicamente (Patel & Blankenagel, 1 972; Anderson 
et ali i , 1 98 1 )  . .  

Para evitar a l ipólise, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente quanto a evitar agitação 
intensa e aeração do leite, que são as principais causas de indução da l ipólise. Entradas de ar nas 
ordenhadeiras mecãnicas, bombeamento contínuo ou a operação de bombas centrífugas abaixo da 
capacidade ou com admissão de ar, tubulação longa com seções verticais e grande número de juntas e 
conexões (Pi lay et ali i ,  1 980) e ainda, agitação excessiva nos tanques de estocagem são fatores que 
favorecem a ativação da lipase e danificam a membrana protetora do glóbulo de gordura. Outros cuidados 
envolvem o resfriamento e manutenção do leite a 5°C, evitando flutuações de temperatura e pasteurizar o 
leite o mais rapidamente possível para inativa r a lipase (Bassete, 1 986) . 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 28 Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes 

SABORES ASSOCIADOS COM O TRATAMENTO TÉRMICO 

auando o leite é submetido a um tratamento ténnico, o seu sabor m uda e o sabor resultante depende 

do tempo e intensidade do tratamento ténnico. Estes. sabores �zidos �Io calor .. tem sido classificados 
em 4 tipos: a cozido ou sulfuroso, aquecido, caramehzado e queunado (Shl� et 

.
a1I1, 1978). ?s sabores a 

cozido e aquecido e o odor a eles associado são resultado de grupos sulfid�la lIVres (SH) hber�dos pe�a 
desnaturação ténnica da 13-lactoglobulina Os grupos -SH livres podem dar ongem ao sulfeto de hld�ogênlo 
(H S) que é volátil e confere um odor característico ao leite (Burton, 1 988). Já os sabores caramehzado e �i�ado envolvem, além da degradação da proteína. interações com a lactose e S'9US produtos de 
degradação. . 

Sabor a Cozido ou Sulfuroso 
A pasteurização a 72°C/15 segundos pode conferir um sabor levemente sulfuroso ou cozido ao 

1Ieie. mas este geralmente se dissipa em 2 ou 3 dias e são considerados aceitáveis pelo consumidor (Deane 
et aIii. 1967). Um tratamento térmico mais severo, como o utilizado para o leite UHT � 1�C/2-6 segundos) 
If"esultaem um sabor a cozido bastante pronunciado e um forte odor sulfuroso, que se diSSipa sob estocagem, 
provave!lrnente devido a oxidação dos grupos sulfidrila pelo oxigênio dissolvido (Zadow

.
& Birtwistle, 1 973; 

"Thomlas et alli, 1 975). O efeito benéfico do oxigênio sobre a dissipação do sabor a ��zldo levo� Zadow & 
mrt.wis!lâe (�973) a recomendar um maior espaço livre na embalagem, de modo a permitir O2 suficlent�s para 
reag1roG.m as sulfidrilas. Entretanto, os grupos -SH atuam como anti�xidantes ativos pr�vinem o ap�re�lmento 
desabares oxidados no leite aquecido (Thomas et alii, 1975). Além dISSO, por sua atuaçao como antloxidantes, 
evitanrn a perda de vitaminas i mportantes como o ácido ascórbico, ácido fólico e vitamina B 1 2  (Ford et alii, 
1900)_ 

. A • (Th t t · · A veilocidade do desaparecimento do sabor a cozido, depende do nível de oXlgenlo omas e a l i ,  
1975) e também da temperatura de estocagem, sendo um terço mais rápida a te';.'peratura am�iente qu� a 
teinperatum de refrigeração (Patrick & Swaisgood, 1 976). Segundo Thomas et alu ( 1975), o �felto ben�flco 
do oxigênio sobre o sabor é leve e dura um curto período de tempo, sendo superado pelos efeitos negativos 
sobre as prop.r�edades nutricionais. . . . . Apesar do sabor a cozido ser provavelmente o defeito de sabor mais comum em leite pa�teunza

.
do 

e leite UHT. ele não tem, aparentemente, um impacto significativo sobre a aceitação do consumidor. Alem 
do mais, ele mascara alguns sabores indesejáveis e estabiliza o leite contra a oXi.dação. Por outro I�do, o 
tratamento térmico excessivo e o pronunciado sabor a cozido resultante afetam negativamente a sua qualidade 
s.ensoriaI e a sua aceitação pelo consumidor. 

Sabor Aquecido . . , 
Este sabor tem sido observado após o desaparecimento do forte sabor a COZido ou sulfuroso, apos 

vários dias de estocagem refrigerada de leite U HT. A natureza química do sabor aquecido não foi �dentifica?a, 
mas as evidências indicam o envolvimento do diacetil (Scanlan et alii ,  1 968). Este sabor tambem tem Sido 
obSeniado em leites submetidos à pasteurização Jenta (63°C/30 minutos) (Shipe et ali i ,  1 978). 

Sabor Caramelizado . . O leite autoc1avado apresenta frequentemente um sabor a caramelo, doce, cuja causa tem Sido 
atribuída ao escurecimento não enzimático (Hansen et alii, 1 974). Segundo Zadow ( 1 984), o tratamento 
UHT por si só tem pouco efeito sobre a lactose, mas acelera a velocidade ?� reação de Maillard. Durante a 
estocagem. a reação continua, com a velocidade, dependendo das condlçoes de estocagem. Bassete & 
Jeon (1983) observam que o tempo e temperatura do processo tem pouco efe�to sobre a concentração 
inicial de muitos compostos voláteis no leite UHT, mas afetaram as suas concentraçoes: durante 

.
a e�tocagem. 

De acordo com Townley & Gould ( 1943), o surgimento do sabor caramehzado COinCide com o 
desaparecimento dos grupos -SH.  A proteção mais efetiva contra o escurecimento do leite e o s?b�r 
caramelizado é manter o tratamento térmico, o tempo e a temperatura de estocagem do produto a nlvelS 
mínimos aceitáveis . 

Sabor Queimado 
Resulta de quantidades excepcionalmente elevadas de depósitos queimadOS em trocador de calor 

a placas, sendo rara a sua ocorrência (Bassete et alii ,  1 986). 
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SABORES INDUZIDOS PELA lUZ 

O leite exposto a luz solar ou fluorescente provoca o aparecimento de defeitos no sabor do leite, 
conhecidos como sabores induzidos pela luz. Nesta categoria de defeito, são reconhecidos dois sabores 
distintos: o sabor ativado ou à luz solar, que se desenvolve rapidamente ( 10 minutos) e predomina inicialmente, 
e o sabor oxidado, de desenvolvimento mais lento, que se torna pronunciado após 2 ou 3 dias (Schoroder, 
1 983). 

As mudanças nos tipos de embalagem, nos métodos de distribuição e nas técnicas mercadológicas 
fazem com que o leite pasteurizado, seja majoritariamente vendido em supermercados e similares, onde 
são expostos em balcões refrigerados fartamente iluminados, o que aumenta a probabilidade de ocorrência 
deste tipo de defeito. Ao se comparar o efeito dos principais tipos de embalagem em relação ao 
desenvolvimento dos sabores induzidos pela luz, as embalagens plásticas foram as mais susceptíveis ao 
defeito (Barnard, 1 972). 

Sabor Ativado 
O sabor ativado pela luz descrito como queimado, resulta da degradação da proteína do soro. A 

reação é catalisada pela luz , que é absorvida pela riboflavina (Allen & Parks, 1 979). A riboflavina ativada 
interage com aminoácidos sulfurados (Flake et ali i ,  1 940; Finley & Shipe, 1 971 ; Dimick, 1 976), especialmente 
a metionina, que é oxidada a mentional (Allen & Parks, 1 975), via degradação de Strecker (Samuelsson & 
Harper, 1 96 1 )  e a outros compostos bastante odoríferos como dimetilsulfeto, dimetildissulfeto, metanotiol, 
etc (Forss, 1 979). 

. 

Sabor Oxidado Induzido pela luz 
Este tipo de sabor causado pela fotooxidação dos lípides do leite rende compostos diferentes daqueles 

responsáveis pelo sabor oxidado devido a autooxidação ou oxidação catalisada por metais (Wishner, 1 964). · 
Apesar do mecanismo dessa reação não ter sido elucidado, pÇl.rece haver boa correlação entre a quantidade 
de compostos carbonílicos voláteis, como acetaldeido, n-pentanal e n-hexanal e a intensidade deste sabor 
no leite pasteurizado (Bassete etalii , 1 982). 

A homogenização inibe o desenvolvimento do sabor oxidado induzido pela luz, mas aumenta a 
susceptibilidade do leite ao sabor ativado (Dunkley et ali i ,  1 962). A produção do sabor oxidado induzido pela 
luz ' requer grandes quantidades de oxigênio e não ocorre no leite, até que todo o ácido ascórbico seja 
oxidado. Isto requer oxigênio em excesso e portanto o sabor só ocorre em leites embalados com grande 
espaço livre ou em embalagem permeável ao oxigênio (Schoroder, 1 983). 

SABOR OXIDADO 

Este sabor indesejável resulta da oxidação dos ácidos graxos polinsaturados da gordura do leite, 
catalisada por metais como cobre 01,.1 ferro. O mecanismo da reação envolve uma fase de iniciação através 
da formação de radicais livres e peróxidos, seguida de uma fase de propagação, com reações em cadeia, 
em que se formam hidroperóxidos, apesar destes radicais livres e hidroxiperóxidos não terem nenhum 
sabor, a sua cisão produz aldeídos e cetonas de aroma e sabor acentuado (Korycka-Dahl & Richardson , 1 980) .  O leite varia consideravelmente na sua susceptibilidade a este defeito. O leite de algumas vacas 
desenvolve o sabor oxidado rapidamente, mesmo na ausência de cobre e/ou ferro, sendo denominado 
"sabor oxidado espontâneo" ( Nicholson, 1 993). 

O sabor é descrito como rançoso, a papelão, a peixe, oleoso, metálico e ao contrário do sabor 
oxidado induzido pela luz , necessita somente de pequenas quantidades de oxigênio (Allen & Joseph, 1 983). 
A pasteurização a 72°C/1 5 segundos aumenta a produção do sabor oxidado, mas tratamentos térmicos 
m.ais severos inibem o defeito. O fenômeno �em sido atribuído a liberação de grupos sulfidrila que agem 
como antioxidantes (Tobias, 1 98 1 ). A homogeneização do leite também inibe o desenvolvimento de sabor 
oxidado, mas o mecanismo é desconhecido e as hipóteses conflitantes (Bassete et ali i ,  1 986) . 

SABORES MISCELÂNEOS 

Esta categoria inclui aqueles sabores que não podem ser atribuídos a uma causa específica ou 
então, serem definidos especificamente em termos sensoriais. Estes abertos são encontrados ocasionalmente 
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no leite e se originam de práticas inadequadas, na fazenda e/ou na planta de processamento. 

Sabores Absorvidos 
O defeito se origina da absorção de su�stâncias voláteis do meio ambiente, sendo recomendável 

evitar que o leite fique próximo de substâncias aromáticas, como por exemplo, terebintina (Shipe et ali i ,  
1 978). 

Sabores Adstringentes 
Tem sido associado a produtos processados a alta temperatura. Nestes casos, a adstringência tem 

sido atribuída a proteínas do soro e em menor extensão, a sais do leite (Harwalkar, 1 972). Em produtos 
lácteos acidificados, partículas de proteína com baixo teor mineral foram responsáveis pelo defeito (Josephson 
et ali i ,  1 967). Sabores adstringentes também foram percebidos em leite fortificado com ferro (Demott, 1 97 1 ) . 

Sabor Amargo 
Várias condições podem causar este defeito: proteólise, lipólise da gordura do letie e certas ervas 

que contém alcalóides amargos. No leite fluído, a proteólise é causada geralmente por enzimas microbianas, 
já que a atividade das proteases naturais do leite é muito baixa (Shipe et ali i , 1 978). 

Sabor a Giz 
Caracterizado pela sensação de partículas finamente divididas e associado a problemas na 

homogeneização do leite (Shipe et ali i ,  1 978) . 

Sabores de Substância Química 
Se originam da contaminação do leite com substâncias químicas, geralmente provindos de material 

de l impeza, desinfetantes, sanificantes, herbicidas, pesticidas, gasolina, etc. Os contaminantes mais 
frequentes são os causados pelo cloro e iodo (Jensen et alii ,  1 963). 

Sabor "Flat" 
Característico de baixo teor de sólidos no leite ou de leite aguado, com 3 a 5% de água. A adição de 

sólidos não gordurosos pode minimizar o defeito (Shipe et al i i , 1 978). 

Sabores Estranhos 
Sabores que não podem ser identificados pela causa ou mesmo pela natureza química são 

classificados neste grupo, que é algumas vezes denominado de sabores anormais (Shipe et al i i ,  1 978) . 

Falta de Frescor 
Descreve o leite que tem um gosto ''velho'' ou então algum pequeno defeito não identificado que não 

apresenta 0 sabor integral do leite de boa qualidade (Bassete et ali i ,  1 986) . 

Sabor Salgado 
Identíficado faci lmente pelo gosto, é encontrado em leite de vacas no final de lactação e 

ocasionalmente em vacas com mastite (Tobias, 1 98 1 ) .  

SUMMARV 

This review deals with off-flavors in milk, including the effect of feeds, processing and storage 
conditions, and handling of milk, as well as prevention and control of flavor development. The flavor defects 
of milk are classified as a result of a specific cause, such as fat oxidation, enzyme action, l ight activation, 
thermal processing, etc. Off-flavors included are transmitted, microbial, lipolysed, heated, ligh-induced, oxidized 
and miscellaneous flavors that covers astringency, flat and chemical flavors . 
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"COALHO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A COAGULAÇÃO DO LEITE, 
RENDIMENTO DA FABRICAÇÃO E MATURAÇÃO DO QUEIJO" .. 

Múcío Mansur Furtado .. 

RESUMO 

a presente trabalho faz importantes considerações sobre coagulação do leite ,  rendimento da 
fabricação e maturação do queijo. a processo biotecnológico para produção do coalho genético é explicado. 
a rendimento da fabricação e os principais fatores que o afetam são discutidos. a rendimento da fabricação 
empregando-se coalho genético é comparado com aquele onde se utiliza coalho animal. Por fim, são discutidos 
alguns aspectos do gosto amargo em queijos. 

COALHO GENÉTICO: INTRODUÇÃO 

Através dos séculos , queijeiros de todo o mundo vêm fabricando seus queijos com o uso de coalho 
animal para a coagulação do leite. Este coalho, tradicionalmente composto por uma mistura de renina 
(quimosina) e pepsina, é extraído do "abomasun" de ruminantes, sobretudo de bovinos jovens ou adultos. A 
idade do animal tem forte influência na composição do coalho, já que em bovinos adultos a enzima 
predominante é a pepsina. A mistura pepsina-renina pode variar bastante, mas a experiência demonstra 
que mesmo usando-se coalhos com alto teor de pepsina pode-se obter queijos de alta qualidade. Mesmo 
assim, muitos queijeiros gostariam de trabalhar também com coalhos de alto teor de renina, que além de ser 
menos proteolítica do que a pepsina, atua em uma faixa ampla de pH, oferecendo novas opções para a 
fabricação de queijos. Já existe no mercado coalho animal com alto teor de renina, mas dada a escassez de 
matéria-prima para sua produção, seu preço é alto. 

Com o avanço surpreendente da biotecnologia nos últimos anos, cientistas desenvolveram um 
método que permite a produção de coalho contendo 1 00% de renina, através de processo fermentativo. É 
importante não confundir este coalho genético com o chamado coalho "microbiano" (fúngico) que é derivado 
de fungos e possui outras enzimas diferentes da renina, sendo por isto mais recomendados para queijos 
sem maturação. 

A renina do coalho genético é idêntica, química e funcionalmente, àquela extraída do estômago de 
ruminantes jovens. a processo biotecnológico empregado na produção do coalho genétíco é conhecido por 
clonagem e possui aspectos fascinantes como se explica a seguir. 

a composto conhecido como DNA (ácido desoxiribunucleico) contém as informações genéticas 
que regulam as funções biológicas e reprodução dos seres vivos. a DNA é uma molécula enorme formada 
por um entrelaçado constituido de 4 nucleotídeos (as bases Adenina, Guanina, Timina e Citosina) dispostos 
em 2 longas fileiras paralelas. A sequência deste nucleotídeos é muito variada e sua disposição é que 
determina a função de cada fragmento, o gen, que possui o código genético que permite a execução de uma 
função, como a produção de enzimas, hormônios, etc. 

O primeiro passo consistiu no isolamento do DNA de um ruminante jovem e a identificação, em sua 
extensa cadeia, da sequência de bases ou gen que codifica para a produção de enzima renina (Fig. 0 1 ) . Em 
seguida usando-se enzimas de restrição específicos (conhecidos por nucleoses) o gen foi fracionado e 
isolado. A seguir isolou-se um DNA de forma circular (conhecido por plasmídio) de uma bactéria, no qual 
incorporou-se utilizando-se enzimas chamadas ligases, o gen isolado do estômago do bezerro. Este plasmídio 
foi então incorporado ao cromossomo de um segundo microorganismo, Aspergillus níger, que de posse 
deste novo código genético, passou a produzir, sob fermentação, a enzima renina. Em uma última etapa, 
esta era então separada e purificada, vindo a se cons tituir no coalho genético. Assim, através de um avançado 
processo de expressão genética em um microorganismo, a renina pode ser produzida de forma pura e 
indefinidamente, afastando de vez o fantasma da escassez que ronda a produção de coalho de origem 
animal . 

Trabalho apresentado na XXXIV Semana do Laticinista, 1 2/07/93 - 1 6/07/93 - Juiz de Fora - MG 
Professor, Técnico em Laticínios e Pesquisador do Programa Ha-Ia do  Brasil ;  Estrada Estadual 
Valinhos - Vinhedo,2860 - 1 3270-000 - Valinhos - São Paulo - SP. 
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CLONAGEM E EXPRESSÃO 

GENÉTICA PARA 

PRODUÇÃO DE RENINA PURA 

, _ Este co�lho é, assim, exat���nte igual ao coalho tradicional no tocante a sua reação em função de 
vanaçoe� de aClde�, pH ,  teor de calelo e temperatura do leite, Além disso, sendo constituído de somente 
uma enz�ma,  per�.lte um �on:rol: ainda melhor dos processos de coagulação do leite (rendimento) e de 
maturaçao ?O queijo (conslstencla e flavor). A HA-LA do Brasil se sente orgulhosa de poder compartilhar 
com seus clientes, em primeira mão, dos resultados da modema engenharia genética que permitiu a produção 
do coalho 1 00% de renina, uma nova e interessante para os queijeiros do país .  

O RENDIMENTO DA FABRICAÇÃO 

C? ren�imento da ,fabricação é um dos pontos mais importantes que orientam o queijeiro durante a 
elaboraç�o .  

,
Afinai , o re.�dlmento tem um peso fundamental no cálculo do custo do produto e na rentabilidade 

de uma fabrica de queIJo�. Por estas razões, é uma preocupação constante para o queijeiro. Os principais 
fatores que afetam o

,�
e
,
ndl�ent? ?evem se bem conhecidos, pois muitas vezes variaçôes são observadas e 

ne�tes
_ 
casos o q�elJelro e soh�ltad� a dar explicações convincentes para tais mudanças. Nem sempre 

vanaçoes
, 
no rendimento da fabncaçao podem ser atribuídas a falhas no processo de elaboração. Discute

se a seguir alguns dos principais pontos que podem afetar o rendimento da fabricação: 

1 - COMPOSiÇÃO DO LEITE 

A composição do I?ite. é f�ndamental e não somente no que se refere ao teor de gordura do leite, 
como se pensa com f�equencla. E claro que quanto mais gordo for o leite, maior é a probabilidade de se 
obter um me lhor rendimento na fabricação. Afinal, os g lóbulos , em sua grande maioria, são aprisionados 
pela coalhada, nO

,
momento.e� que o leite coagula. Entretanto, a coalhada é formada por uma renda ou um 

entrelaçado protelco, constltUldo basicamente de caseína e cálcio, o que implica dizer que se o teor de 
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caseína (proteína) , do leite for baixo, mesmo que o teor de .gordura seja a! to , o rendime�to será
. 
menor do 

que o esperado. Isso acontecerá porque não �omente haveria menor quantidade de ?a�ema a se I�c?rporar 
no queijo, como também ocorreria uma maior perda de gordura no soro. A maioria

. 
dos q�el�elros ou 

desconhece ou não presta tanta atenção a este fato e entendem que a gordura sena o principal fator 
determinante do rendimento. De fato, pouqu íssimas fábricas de queijo no país determinam o teor de proteínas 
do leite, em quanto que o de gordura é feito quase que diariamente. Assim, em regiões onde a �rodutividade 
do rebanho é elevada, o teor de sólidos não gordurosos do leite (com destaque para a casema) é menor 
(cerca de 8,5%) do que em regiões de baixa produtividade (em torno de 9,0%) que, aliás, respondem pela 
maior parte da produção leiteira do país. Assim, naquelas regiões com alta média de produção por animal , 
consome-se mais leite por quilo em queijo fabricado, independente do teor de gordura da matéria prima. 

2 - CORTE DA COALHADA 

A maneira pela qual a coalhada é cortada tem uma influência muito grande no rendimento final da 
fabricação. A coalhada deve ser cortada quando apresentar um grau mínimo de firmeza, que varia de acordo 
com o queijo à ser fabricado. Via de regra, quanto mais gordo for o leite, mais firme deve ser cortada a 
coalhada, para se evitar perdas excessivas de gordura no soro. Por exemplo, o queijo Parmesão, que ,é 
magro e destinado a relação, é feito de leite com baixo teor de gordura e sua coalhada deve ser cortada 
ainda bem macia, já que a perda de gordura será mínima mesmo que o tamanho do grão seja bem reduzido, 
como se espera de um queijo duro. Por outro lado, em queijos mais gordos como os da linha Prato, a 
coalhada deve ser mais firme e o grão um pouco maior, o que aumenta a retenção de gordura na massa. Em 
situações normais, a perda no soro não deveria exceder a cerca de 1 5% de teor de gordura original do leite, 
ou seja, em leite com 3,6% admite-se um soro com até cerca de 0,54% (ao final da agitação inicial) .  O 
queijeiro deve estar atento a uma série de fatores, além dos citados, que podem provocar maior perda de 
gordura e proteínas no soro, tais como: 

- Corte e agitação inicial rápidos demais 
- Uso de coalho de má qualidade ou em dosagem inadequada 
- Temperatura de coagulação baixa (menos de 32°C) 
- Leite muito ácido 
- Corte de coalhada antes do "ponto" 
- Leite super-aquecido na pasteurização 
- Não utilização de cloreto de cálcio, especialmente nos casos de queijos duros e leite pasteurizado 
- Leite com baixo teor de case ína ou de cálcio 
- Leite "mamitoso", tendendo a alcalinidade 
O coalho tem grande importância, pois sua composição em renina e pepsina afeta a coagulação, 

em função do pH do leite. Além disso, certos coalhos, dependendo do processo em que foram produzidos e 
da matéria prima utilizada, tem maior grau de impurezas e estão assim sujeitos a maior perda da atividade 
coagulante, o que obviamente os torna menos efetivos na formação da coalhada. 

3 - PONTO DE MASSA 

Ao final do processo, sob influência da acidificação, da agitação e do calor utilizado no cozimento, 
os grãos se tornam mais "enxutos" e com base na prática e experiência, os queijeiros dão o "ponto" na 
massa. Obviamente esse "ponto" vai variar em função de uma série de fatores, tais como: 

- Tipo de queijo (mais firme ou macio) 
- Tipo de consumo (fatiamento ou para "mesa") 
- Destino (estocagem longa ou maturação e venda) 
- Época do ano (inverno ou verão) 
O "ponto", em resumo, além de determinar uma série de fatores que afetam a qualidade do queijo, 

tem grande influência no rendimento, pois responde pela quantidade de água que ficará retida no queijo. 
Uma pequena variação no teor de umidade (água) de um queijo, pode representar uma quantia considerável 
do ponto de vista econõmico. Por exemplo, a temperatura de cozimento exerce grande influência no 
rendimento do queijo Prato, pois afeta muito a umidade retida nos grãos. Assim, se a massa é aquecida a 
40°C numa fabricação e 42°C em outra, esta última, mantidas as demais condições em igualdade, terá 
menor teor de umidade e dará menor rendimento. Se a fábrica trabalha 20.000 1 por dia em queijo Prato e ao 
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invés de obter queijo com 43% de umidade, obtem com 42%, esta pequena diferença de 1 % representa um 
prejuízo mensal de cerca de 2.200 dólares. E sem dúvida alguma, este 1 % a mais de umidade não prejudicaria 
em nada a fatiabilidade do queijo, sua qualidade ou capacidade de estocagem mais prolongada. Trata-se, 
simplesmente, de uma perda facilmente evitável. É quase desnecessário dizer que o investimento que se 
faz em um simples laboratório de controle de qualidade e na contratação de um técnico, se pagam e passam 
a representar lucro em pouco tempo. 

A título de exemplo, cita-se a seguir o rendimento médio (em litros de leite por qui lo de queijo, logo 
após a fabricação) de alguns tipos de queijos: 

Minas Frescal 
Prato 
Mussarela 
Parmezão 
Minas Curado 

5,7 - 6,5 
8,8 - 9;5-

9,5 - lO,O 
11 ,0 � 1 2,0 
8,0 - 8.,5 

É claro que os números acima estão sujeitos a pequenas variações, em função dos fatores já 
mencionados, mas representam a média considerada normal para esses queijos, o que pode servir de base 
para os queijeiros. Finalmente, deve-se alertar para situações bastante frequentes em que do qU,eijeiro é 
exigido, para este ou aquele tipo de queijo, um rendimento igual ou melhor do que aquele alardeado ou 
supostamente conseguido pelo concorrente. Antes de se tomar qualquer medida tanto queijeiro quanto 
industrial devem refletir sobre os seguintes aspectos: 

' 

1 - A informação é verdadeira ou foi "plantada" com o intuito de confundir ou prejudicar a concorrência? 
2 - O leite certamente não será o mesmo, assim como podem ser diferentes os ingredientes util izados e 
processo adotado (tipos de equipamentos, condições de trabalho). 
3 - O produto a ser "imitado" tem a mesma qualidade, a mesma durabilidade, ou seja, os mesmos padrões 
de qualidade? Muitas vezes, um alto rendimento é obtido as qustas de uma baixa segurança e considerável 
risco no que se refere a reputação da marca do produto. 
4 - Não vai haver descaracterização do produto? Há casos de queijos Prato com "rendimento" tão elevado 
(alta umidade, sobretudo), que só continuam sendo Prato nominalmente, já que na prática se tornam algo 
como um Saint-Paulin disfarçado. 

RENDIMENTO: BASE DE CÁLCULO 

Folegatti et al i i ,  1 993 

PESAGEM DO LEITE 
DENSIDADE DO LEITE 
TEOR DE GORDURA DO LEITE 
DENSIDADE DO SORO 
TEOR DE GORDURA DO SORO 
PESO DOS QUE IJOS (SEM SALGA) 

1 03 KG 
1 ,030 GIML 
3,4% 
1 ,025 GIML 
0,50% 
1 0,9 KG 

PESO DO SORO = 1 03 KG LEITE - 1 0,9 KG QUEIJO = 92, 1 KG SORO 
LITROS DE SORO = 92, 1 : 1 ,025 = 89,9 L 
LITROS DE LEITE = 1 03 : 1 ,030 = 1 00 L 

QU ILOS DE GORDURA LEITE = 1 00 L x 3,4 % = 3,4 KG 
QU ILOS DE GORDURA SORO = 89,9 L x 0,50 % = 0,45 KG 
QUILOS DE GORDURA PERDIDOS = 3,4 - 0 ,45 = 2,95 KG 

PERDA PERCENTUAL DE GORDURA NO SORO: 

3,4 KG 
1 00 

X = 1 3,24 % 

0,45 
X 

I .  
I 
I 
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COMPARATIVO DO RENDIMENTO GENÉTICO X BOVINO 

EXEMPLO DE FABR ICAÇÃO (PRATO): 1 .000 L DE LEITE 
RENDIMENTO (COM COALHO BOVINO): 8,98 L LEITE/KG DE QUEIJO 
QUILOS DE QUEIJOS FABRICADOS: 1 1 1 ,36 KG COM 42, 1 9% DE UMIDADE 
SÓLIDOS TOTAIS = (57,81 %) = 64,38 KG 

TRABALHO DE PESQUISA DA UN ICAMP (Folegatti et al i i , 1 993) DEMONSTROU OS SEGU INTES 

APROVEITAMENTOS DE SÓLIDOS TOTAIS DO LEITE NO Q UE IJO QUAN DO COMPARADO OS 

COALHOS: 

QUER DIZER: 

CHYMOGEN 
BOVINO 
DIFERENÇA 

48,99 KG DE SÓLIDOS 
1 00 

X = 0,98% A + 

49,47% 
48,99% 
+0,48% 

0,48 KG A + COM CHYMOGEN 
X 

VALE DIZER QUE SE OS 1 .000 L DE LEITE TIVESSEM SIDO COAGULADOS COM CHYMOGEN,  
AO I NVÉS DE SE APROVEITAR SÓ 64,38 KG DE SÓLIDOS TOTAIS, SE APROVEITARIA: 

64,38 KG + 0,98% = 65,01 KG DE SÓLIDOS TOTAIS 

MANTEN DO O QU EIJO EXATAMENTE COM O MESMO TEOR DE UM IDADE (42 . 1 9%) ,  
RESULTARIA ENTÃO EM MAIS QUEIJO: 

65,01 KG 
X 

57,8 1  
1 00 

X = 1 1 2,45 KG DE QUEIJO OU 1 ,09 KG DE QUEIJO A MAIS 

ANTES. COM O COALHO BOVINO HAVIA 1 1 1 ,36 KG DE QUEIJO E AGORA, 1 1 2,45 KG : 

1 1 2,45 - 1 1 1 ,36 = 1 ,09 KG DE QUEIJO A MAIS 

AUMENTO PERCENTUAL DO RENDIMENTO DA FABRICAÇÃO: 

1 1 1 ,36 
100 

X = 0,98% 

1 ,09 
X 

OBSERVE A SEGU INTE VARIAÇÃO NO RENDIMENTO UKG : 

BOVINO = 1 .000 L :  1 1 1 ,36 = 8,98 L 
CHYMOGEN = 1 .000 L :  1 1 2,45 = 8,89 L 

8,89 L X 1 1 1 , 36 = 990 L AO INVÉS DE 1 .000 L OU SEJA, UMA REDUÇÃO DE 1 % DO LEITE 
NECESSÁRIO PARA FAZER A MESMA QUANTIDADE DE QUE IJO. 

ASSUMIN DO QUE PARA COAGULAR 1 .000 L DE LEITE SEJAM GASTOS 20G DE CHYMOGEN 
E QUE ESTE CUSTE CERCA DE 1 10  DÓLARES/KG: 
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1 .000 G 
20 G 

X = 2,2 DÓLARES 

1 1 0  DÓLARES 
X 
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COMO SERÃO PRODUZIDOS 1 ,09KG DE Q UE IJO A MAIS (COMPARANDO COM O USO DE 
COALHO BOVI NO) E SE O QUEIJO FOR VENDIDO AO SUPERMERCADO A US$ 4/KG, TEM-SE: 

1 ,09 X 4 = 4,36 

DESCONTANDO O CUSTO DO CHYMOGEN :  

4,36 - 2 ,2  = 2, 1 6  DÓLARES 

EM CONCLUSÃO: PARA CADA 1 .000 L DE LEITE, EM QUEIJO PRATO, EM QUE CHYMOGEN  
FOR EMPREGADO NA COAGULAÇÃO, CERCA DE  1 ,09KG DE QUEIJO SERÃO PRODUZIDAS A MAIS 
SENDO O SU�IC IENTE PARA PAGAR O COALHO USADO NAQUELA FABRICAÇÃO (20 G) E SOBRAR 
AINDA 2, 1 6  DOLARES. 

CADA 1 .000 L = LUCRO EXTRA DE 2, 1 6  DÓLARES 
EM UMA FÁBRICA DE 30.000 UDIA = 30 X 2, 1 6  = 65 DÓLARES/DIA 
NO MÊS = 30 X 65 = 1 .950 DÓLARES 

GOSTO AMARGO EM QUEIJOS 

� formação do gosto amargo é um dos problemas "mais complexos que podem surgir durante a 
maturaçao ou estocagem de queijos. Tal complexidade se deve á variedade de fatores que podem causar 
ou influenciar na intensidade deste defeito. Sabe-se que o gosto amargo se deve não somente á formação, 
m�s sobretudo ao acúmulo de peptídeos específicos (geralmente insolúveis ou apoiares) de peso molecular 
baiXO, durante o processo de decomposição protéica que caracteriza a maturação do queijo. Em outras 
palavras, a presença desses peptídeos é normal durante a cura e o gosto amargo só aparece quando eles 
se acumulam no queijo. Assim ,  pode-se dizer que: 

a) O acúmulo dos peptídeos amargos é anormal e causa o problema. Entretanto, a percepção do 
gosto amargo (nas papilas gustativas) varia bastante de indivíduo para indivíduo. Um queijo pode estar 
amargo para algumas pessoas e para outras, não. 

b) Peptideos amargos podem ser decompostos, sob certas condições, em outros produtos de peso 
molecular mUito menor (por exemplo, aminoácidos) que não têm gosto amargo. Isto quer dizer que o gosto 
amargo pode ser um problema temporário, com tendência á desaparecer com o tempo. 

No B ras i l ,  por razões d iversas , queijos como o Prato , Gouda e simi lares (geralmente mais 
susceptíveis de amargar) nem sempre são maturados por períodos mais prolongados, o que faz com que a 
formação do gosto amargo seja um defeito menos visível. Porém, o problema ocorre, inclusive com queijos 
sem maturação ou de maturação curta, como a Mussarela e o Minas Padrão. Daí a importância de se 
enumerar, a seguir, alguns dos principais fatores que influenciam direta ou indiretamente no surgimento do 
defeito: 

01 - Qualidade do coalho: presença de impurezas físicas ou bacteriológicas. 
02 - Tipo de coalho ou coagulante: normalmente não se aconselha o uso de coagulantes fúngicos 

("coalhos" microbianos) para queijos de maturação média ou longa, já que tem menor especificidade na 
ruptura da caseína, além de serem mais proteolíticos. São também mais termoresistentes, com maior efeito 
residual na coalhada de queijos duros e semi-duros. 

03 - Dose de coalho: o uso excessivo é uma causa frequente de acúmulo de peptideos amargos, 
devido ao efeito residual do coalho no queijo. 

04 - Acidez do leite: quanto mais ácido o leite , mais coalho é retido na massa. 
05 Temperatura de pasteurização: quanto mais alta (acima de 73°C) maior teor de coalho é retido 

na coalhada. Esta é uma causa frequente do defeito e é pouco considerada. 
06 - Dose de fermento: aumentando-se a dose (acima de 1 ,5%) aumenta-se a acidez do leite e a 

velocidade de acidificação do grão, fazendo com que mais coalho seja retido no queijo. 
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07 - Tipo e atividade do fermento lático: fennentos super-ativos produzem excesso de acidez (retenção 
de coalho) enquanto que culturas mais lentas não conseguem decompor à tempo peptídeos de peso molecular 
baixo (alguns são amargos) normalmente produzidos pelo coalho residual no queijo. A situação se complica 
quando uma cultura lenta, sem atividade (ou com problemas de bacteriófagos, antibióticos e/ou mamite) é 
usada numa fabricação onde, por razões diversas, um excesso de coalho tenha sido retido na massa. O 
uso excessivo de fermento pode também produzir queijos muito ácidos e que são mais propensos a 
desenvolver amargor. 

08 - Qualidade do leite: se a contagem global é muito alta (especialmente se a flora termodúrica é 
considerável) ou o leite for de má qualidade e refrigerado crú por um período mais longo (aumento da 
contagem de psicrotróficos, que produzem proteases termoresistentes), o risco de problemas aumenta. 

09 - Uso de leite crú na fabricação: devido à imensa variedade da flora microbiológica do leite crú, 
há sempre o risco de se trabalhar com bactérias muito proteolíticas. 

1 0  - Culturas ativas, porém desbalanceadas: o exemplo clássico é o uso de culturas aromatizantes 
("LD" ou "D") cultivadas em temperaturas inadequadas (acima de 20OC): tendem a produzir muito acetaldeido, 
o que altera o sabor do queijo, muitas vezes confundido com amargor. Em culturas tipo "O", é normal que se 
mantenha a taxa de S. lactis abaixo de 5%, devido a sua maior resistência a sal e capacidade de crescimento 
em temperaturas próximas de 40°C. Quando ocorre um aumento considerável da proporção de S. lactis 
na cultura, aumenta o índice de proteólise no queijo. 

1 1  - Queijos de massa semi-cozida elaborados com baixo teor de gordura têm maior tendência a 
amargar (a gordura ajuda a "mascarar" outros sabores no queijo). Por exemplo, o Saint Paulin é geralmente 
feito com leite mais magro e tende mais a apresentar o problema. 

12 - Na fabricação de queijos semi-duros o uso de temperaturas mais baixas de cozimento da 
massa (de 36 a 38°C, por exemplo) favorece a acidificação o que, dependendo de outros fatores, pode 
influenciar indiretamente na formação do sabor amargo. 

1 3  - A temperatura de maturação dos queijos também exerce um papel: não pode ser nem muito 
alta (acima de 1 4  - 1 5°C) nem muito baixa (abaixo de 7 -8°C), pois pode tanto estimular a atividade proteolítica 
de enzimas do coalho, como inibir a atividade peptidolitica de enzimas bacterianas. O dano maior é causado 
por temperaturas de cura mais elevadas. 

1 4  - Se um queijo é suposto de apresentar pH na faixa de 5, 1 a 5,3 e o apresenta, por exemplo 
abaixo de 5,0, tem maior tendência a amargar. Neste caso, o pH baixo favorece a produção de peptídeos de 
peso molecular baixo e médio pelas enzimas residuais do coalho enquanto desfavorece sua quebra para 
aminoácidos por peptidolases das bactérias láticas (são mais atuantes em pH mais alto). 

15 - Sob certas condições, a alimentação do rebanho pode influenciar na formação de gostos 
estranhos no queijo. A intensidade deste fator é entretanto atenuada pela mistura de leite de origens diversas 
na recepção da fábrica. 

1 6  - Período de maturação do queijo: se o queijo é mantido por períodos muito prolongados sob 
temperaturas de maturação, o pH tende a subir, o que acelera mais ainda o processo de decomposição 
protéica (especialmente em queijos semi-duros como o Prato) . Sob estas condições, o gosto amargo pode 
surgir e permanecer no queijo. Em alguns queijos, como o Gorgonzola, é comum um gosto amargo entre a 
3i! e 5i! semana de maturação, desaparecendo rapidamente à medida que o processo de lipólise confere ao 
queijo seu sabor e aroma típicos. 

17 - Queijos semi-cozidos (semi-duros), como o Prato, Gouda e macios como o Minas, Saint-Paulin, 
etc, tem maior tendência a amargar se comparados com queijos duros como o Parmezão, Suiço, etc. Isto 
se deve às altas temperaturas usadas na fabricação de queijos duros, que não só inativam boa parte dos 
resíduos de coalho na massa, como também inibem parcialmente a acidificação. Relaciona-se também 
com o teor de umidade, atividade de água (sal ) ,  pH e culturas láticas usadas na fabricação destes queijos. 
Em queijos mais macios, se o teor de sal é baixo, aumenta o risco de formação de gosto amargo. 

18 - Contaminações superficiais também podem provocar o gosto amargo em queijos. Mofos que 
se desenvolvem na casca de queijos como o Prato produzem proteases que m igram para o interior, 
decompondo a caseína e alterando o gosto do produto. Estas contaminações podem estar na salmoura ou 
no próprio ambiente de embalagem e maturação. 

19 - A adição excessiva de cloreto de cálcio ou n itrato de sódio ao leite também pode provocar o 
amargor nos queijos. 

Finalmente, deve-se reiterar que o gosto amargo, na maioria das vezes é resultante do fenômeno 
de proteólise, com acúmulo de componentes amargos, o que se relaciona diretamente com a atuação de 
enzimas do coalho e/ou do fermento. Através dos diversos pontos enumerados aqui ,  percebe-se entretanto 
que mesmo um excelente coalho, ou um bom fermento, podem gerar o problema se outros fatores da 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes 
. _ Pág. 41 fabncaçao e maturação não são controlados adequadamente. Trata-se obviamente de bI cuja solução res ide sobretudo no controle de qual idade de matéria p . . u

d
� pro ema complexo, 

parâmetros de fabricação. 
rima, Ingre lentes, processos e 

REFERÊNCIAS 

1 - FOle
c
gatti,

. 
M. ! . ,  S.M . . Roig e M .M.  Furtado. 1 993. Comunicação pessoal - Un iversidade Estadual de amplnas, Campinas, SP. 

RESUMO 

TRATAMENTO DE EFLUENTES LíQUIDOS PARA LATiCíNIOS 
CONTRIBUiÇÃO DA PARMALAT • 

' 

Roberto Medeiros ** 

, 
Este trabalho descreve a importância do tratamento de efluentes e os diversOs métodos de tratament ��I�ten

d
tes para a Indústria de Laticínios, abordando vantagens e desvantagens, apresenta ainda o projet� aSlco e tratamento adotado pela Parmalat em unidades industriais. 

I .  INTRODUÇÃO 

a) �Od
_
O o tra�a,:,ento d� efl�ente l íquido de indústria de Laticínios é um Projeto de custo elevado e não existe so �çoes mag lcas, POIS

, 
nao 

.
po�emos �os esquecer que a Legislação Ambien tal cada vez mais será apnmorada e os respectivos orgaos Ambientais fiscalizarão com maior rigor. 

a.1 ) Aspec�os
, 
N�c�ssários para a Diminuição dos Custos dos Projetos de Implantação para E T. E ' - Dlmlnulçao da Carga Poluidora; 

. . .. 
- Melhorias na Produtividade e 
- Mudança de Processos Ind'ustriais. 

a.2) Auto Depuração dos Cursos D'Água: 
, " , 

Os efluentes pro��nie�tes dos esgotos sanitários e industrias exigem uma grande quantidade de oXlgenlo para a sua establllzaçao. 
Os �u�so� d'água (rios, corregos e riachos) contêm uma certa quantidade de oxigênio sob a fo de 02 na propna agua. rma 

, 
Em condiçõ:s normais um curso d'água pode receber uma carga de despejos, estabi l izando-se gradativamente mediante 

,
ações naturais que se processam ao longo de vários quilômetros do seu percurso �ortanto, a

,
capacldade de "auto-depuração" é l imitada, dessa forma, se as cargas forem excessiva� em relaçao

, 
ao 

,
suprimento de oxigênio, resultará em condições inadequadas a vida dos rio ou curso d'água 

. A finalidade de um tratamento de efluentes, é depurar e repetir em um ambiente restrito e em u� penodo de tempo, as mesmas ações naturais que ocorrem ao longo de um curso d'água. 

a.3) Tratamento de Efluentes de I ndústrias de Laticínios: 

, 
A indú�tria de laticínios contri�ui de forma significativa para a poluição dos cursos d'água, portanto como a capacidade de auto-depuraçao dos cursos d'água são insuficientes para absorver essas cargas : 
Tra

,
b�l�o apresentado na XXXIV Semana do Laticinista, uma contribuição da YOLAT Ind e Com de 

Latlc ln loS Ltda; Rua Padre João Manuel, 3 1 9  - São Paulo - SP 
' . 

Engenheiro Gerente de Obras e Meio Ambiente da PARMALAT - São Paulo - SP 
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torna-se necessário o tratamento dos efluentes antes do lançamento em.qualquer corp� d'águ�. . , 
N as cidades onde existem tratamentos de esgoto, o tratamento de efluentes po�e�a ser �ltO prelll:lIn�r 

d - d . - Amb'lenta'lS) pois o efluente de laticínios, tem caractenstlcas blodegradavels 
(atenda os pa roes os orgaos . . .  ' 
e é compatível com os efluentes samtanos. 

(CETESB - Artigo 1 9A) - . ' 
_ Taxas a serem Pagas à Concessionárias de Água e Esgotos (Vazao e DBD s) 

1 1 .  CLASSIFICAÇÃO DOS EFLUENTES LíQUIDOS 

a) Esgotos Sanitários ou Domésticos': 

a.1 ) Constituição: . 
. 

. . ' . . De despejos provenientes de banheiros, copa, refeltono, vestlanos e lavanderias. 

a.2) Características: 
- Coloração 
- Turbidez 

Odor 
Sólidos Suspensos: 

Sólidos Solúveis: 
Alcalinidade: 

(sendimentares-orgânicos) 
(não-sedimentares) 
SÓ perceptíveis para evaporação. 
Superior a 1 00mgll 

- Cloretos 
_ Contaminação de vírus e Bactérias patogênicas na água. 

b) Esgotos Industriais (Efluentes de Laticínios) 

b.1 ) Constituição 
_ Lavagem e l impeza de pisos 
_ Lavagem de equipamentos e tubulações 
- Perdas no processo 
- Descarte de soro 
- óleos e graxas durante manutenção 

b.2) Características: 
- Coloração 
- Turbidez 
- Odor 
- óleos e graxas 
- Nitrogênio e fósforo 
- Ácidos e alcalis 
- Temperatura 
- Materiais em suspensão 

b 3) Porque Deve Misturar os Esgotos Sanitários Mais os Efluentes I ndustriais? -
R·esP' A combinação desses despejos traz como benefício, o maior controle da po��I�çao 

miCrOOrganis�os filamentosos (comuns nesse tipo de efluente), e principalmente o esgoto samtano 

uma grande fonte de micro-nutrientes. 

c) Parâmetros e Caracterização dos Efluentes de Laticínios 

c.1 ) Características Físicas: 
PH = 4 a 1 1  
Temperatura: 30 a 40°C 
Cor 
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Turbidez 
Vazão: Postos: 1 litro leite - 0 ,8 - 1 ,Olts. efluente 

Fábricas: 1 litro leite - 1 .0 a 2,0 Its. efluente 
, 

Tabela 3 - Valores de DBO para vários constituintes do leite e seus despejos 

KG DB05/KG DO COMPONENTE 
CONSTITU I NTES MEDIA 

LACTOSE 0,65 
GLUCOSE 0,66 
ÁCIDO LÁTICO 0,63 
GORDURA DO LEITE 0,89 
PROTEíNA DO LEITE 1 ,03 
CASEíNA 1 ,04 
H IDROCOLOIDES -
ALG INATO DE SÓDIO 0,36 
DETERG ENTES -
CARBOXIMETIL-CELULOSE 0,30 
SABÃO 1 ,43 
ALQU IL-BENZENO-SULFONATO 0,02 

c.2) Características Químicas: 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio: 
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A DBO é uma medida da concentração orgânica, pois os efluentes sanitários e industriais contém 
matéria orgânica (instável e putrescível) e um grande número de bactérias, sendo que as bactérias do tipo 
aeróbio sobrevivem somente na presença de oxigênio, e uti l izam a matéria orgânica como alimento, 
trans formando-a.  

Conclusão: As Exigências de oxigênio para o metabolismo dessas bactérias (que se multiplicam 
rapidamente) e para a elaboração (tranformação) de matérias orgânica, constituem a DBO. 
DBO = Varia de Efluentes 
DQO = É a quantidade de oxigênio necessário para oxidar quimicamente a matéria orgânica. 

Oxidar matéria orgânica com agente oxidante (dicromato de potassio) em meios ácidos (H2S04) a 
quente. 

Vantagem DBO que é feita em 3 horas . 
Obs: Tratando-se de E .T.E .  que opera unicamente por Via Biológica (sem adição de peroxidos ou 

quaisquer outras substâncias oxidantes) ,  usamos como referência valores DBO para efeito de cálculo 
eficiência. 

DBO's 2DQO = mgll 
DQO = Acima 8070 - Remoção 

d) Métodos e Características Principaís dos Tratamento Existentes para a Indústria de Laticínios (Vantagem 
e Desvantagem) .  

I ) Tratamento Preliminar: 
1) Caixas de areia e gradeamento 
2) Caixas removedoras ou separadoras de algas e graxas, minerais e materiais 

11 - Tratamento Primário: 
1 )  Tanque de equalização = Mistura esgoto sanitário e efluentes industriais 
2) Medição de vazão. 

'" Tratamento Secundário para Indústrias de Laticínios : 
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1 )  Processo de Lodos Ativados (tanque Carr
.
oussel o� va�� de oxidação) 

Vantagem: - É o processo mais conhecido e mais utilizado 
_ Melhor eficiência de tratamento > 92% 
- Maior flexibilidade de operação 
_ Adotando sistema industrial Carroussel ou valo oxidação redução de 

nitrogênio 
- Tempo detenção = 60 horas 

Desvantagem: - Custo alto de implantação 
- Consumo de energia elétrica 
- Resíduo Sólido = lodo 

2) Filtros biológicos = Não são recomendados para tratamento de laticínios, pois a gordura 
acaba contaminando todas as pedras e areia. 

Causando: Enorme mau cheiro 
Ideal: Somente esgoto sanitário 

3) Processos Anaeróbios (Digestores) 
Desvantagem: - Taxa de eficiência < 80% 

- Vazão constante 
- Carga constante 
- Temperatura constante 
- Custo elevado de operação 

Odores - Queimadores 

4) Lagoas de Estabilização = Não são recomendados para laticínios 

4. 1 )  Anaeróbias: 
Desvantagem: - Grandes áreas 

- Mau cheiro 
- Proliferação de moscas 
_ Profundidade = 2,50 a 3,00 mts. 
- Eficiência =< 60% 

4.2.) Lagoas Facultativas = Onde processos de fermentação anaeróbia, oxidação aeróbia e 
de redução fotossintética 

- G randes áreas 
- Custo elevado de terraplenagem 
_ Tempo detenção = 15 a 1 00 dias 
_ Profundidade = 1 ,00 a 2,00 mts . 
- Eficiência =< 85% 

4.3.) Lagoas aeradas 
- G randes áreas 
- Custo elevado de terraplenagem 
- Tempo detenção = 3 a 6 dias 
_ Profundidade = 2,00 a 3,00 mts . 
- Alta taxa de energia elétrica 

e) Processo de Lodo Ativado - Detalhamento 

Introdução: É o processo mais utilizado no tratame�to de efluentes 
Constituição Básica: Pré-Tratamento: Caixas de Gradeamento 

Caixas de Gordura 
Tanque de Equalização 

Tanques de Aeração: 
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Através de aeração artificial (ar comprimido ou pela agitação da superfície I íquida-aeradores), formase os flocos (colonias) biológicos resultantes do desenvolvimento e aglomeração dos microorganismos; sendo que esses flocos são insolúveis , e devido a agitação constante homogeneíza seu conteúdo e impede que as partículas em suspensão se depositem no fundo do T.A. 

Decantador: 
São separados esses flocos (colonias) biológicas de seu efluente, sendo que normalmente os flocos biológicos retornam ao tanque de aeração. 

Portanto, o retorno de lodo é que permite a estabilização da matéria orgânica, devido principalmente a uniformização do efluente no T.A. 
O floco (colonia) biológico formado no tanque da aeração é constituido de bactérias, fungos, protozoários , algas e rotíferos. 

Excesso de Lodo: 
É retirado e encaminhado para o adensador, depois leitos de secagem, decaters ou prensa desaguadora. 

Conclusão: 
O lodo ativado, portanto, é constituído por flocos (colonias) de organismos em suspensâo em um l íquido efluente que contém, em proporçâo, matéria orgânica, que lhe serve de alimento básico e oxigênio dissolvido, para promover a estabilização, utilizando-se sempre a matéria orgânica presente. 

Microorganismos no Processo de Lodos Ativados 

1 .  Os organismos presentes no sistema de lodo ativados, mesmo estando em ambiente aquoso, não são os mesmos existentes nos cursos d'água. 
2. Devido que, nos tanques de aeração tem turbulênCia e turbidez (Matéria em Suspensão). 3. Microfauna - (Devido a turbulência) 

Turbidez = Provoca a ausência de luz, portanto, não existe proliferação de algas. Bactérias = Tipos unicelulares sendo as mais frequentes zoogloea Ramigera - responsáveis pela floculação, pois formam uma massa gelatinosa ao redor dos flocos. Bactérias Filamentosas - Mais comuns, estão presentes nos flocos, degradam a matéria orgânica - excessivo crescimento dessas bactérias tem como causa principal a dificuldade na decantação do lodo. 
Fungos = Não são frequentes, mas quando existem, também dificultam a decantação do lodo e causam acentuada queda no pH. 
Protozoários = Alimentam-se das bactérias e não contribuem para estabilização da matéria orgânica. 
Rotíferos = (Micrometazoários - e Pequenos Vermes) Também se locomovem no espaço entre os flocos. 

PROJETO BÁSICO ADOTADO PELA PARMALAT EM UNIDADES INDUSTRIAIS 

- GRADEAMENTO GROSSEIRO 
Destina-se a intercepção e remoção de sólidos grosseiros que, além de afetarem negativamente a aparência da ETE , seriam causas de obstruções em válvulas , bombas , etc. 
A instalação do gradeamento grosseiro também reduz a quantidade de sólidos a serem removidos pelo gradeamento fino. 

- GRADEAMENTO FINO 
Sólidos de menores dimensões que, por ventura, não sejam retidos no gradeamento grosseiro serão removidos nesta etapa. 

- CAIXA DE AREIA 
Tem como objetivo permitir a sedimentação de sólidos pesados impedindo sua entrada nos tanques subsequentes. 
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- MEDiÇÃO DE VAZÃO 
A vazão total afluente será medida com vistas a propiciar um maior controle operacional da planta 

assim como quantificar o volume de despejo diário recebido. 

- VALO DE OXIDAÇÃO OU TANQU E  CARROUSSEl 
° valo de oxidação é constituído por canais contíguos interligados em suas extremidades, permitindo 

a movimentação contínua do l íquido em tratamento. Três operadores de eixo vertical, instalados na 
extremidade dos canais, impulsionam o líquido ao longo do valo, fornecendo o oxigênio exigido pelo processo 
e mantendo o lodo ativado em suspensão. 

Este círculo apresenta duas zonas de características totalmente diferentes: 

- Zona de mistura completa ou mistura total 
As zonas de mistura completa situam-se sob os aeradores e caracterizam-se por formarem fluxos 

espirais que promovem uma completa agitação da massa líquida. 
Além de ocorrer, neste pontos, a introdução de oxigênio origina-se o impulso do líquido por meio de aeradores. 

Ao longo do valo os microorganismos existentes no sistema degradam, por metabolismo aeróbio, a 
matéria orgânica introduzida no sistema tranformando-a em compostos mais simples (C02, H20, NH3, N02 
ou N03) .  - Zona de fluxo 

Nestas zonas ocorrerá a exaustão do oxigênio dissolvido, propiciando condições favoráveis á 
desnitrificação. 

° controle do oxigênio dissolvido será feito variando-se a altura da lâmina d'água e, portanto, a 
submergência dos aeradores. 

Esta variação é conseguida por meio de um vertedor plano regulável instalado na saída do valo. 
Do valo, o líquido em tratamento é transferido ao decantador. 
- Decantador 
Após a aeração, o efluente biologicamente tratado no valo de oxidação é transferido por uma linha 

de adução ao centro de um tanque de sedimentação ou decantador. 
A velocidade e a turbulência do fluxo da adução são "quebradas" por um defletor circundante á 

coluna central de apoio da ponte móvel que traciona os conjuntos raspadores de lodo. Após a entrada no 
tanque de sedimentação ocorre a distribuição radial e uniforme do fluxo para as zonas calmas do decantador, 
possibilitando a ocorrência da sedimentação. 

Os materiais sedimentares (flocos de lodo) precipitam-se ao fluxo do tanque, devido á baixa taxa de 
escoamento superficial, de onde são coletados pelo mecanismo removedor. 

Após um tempo de retenção de aproximadamente 3,0 horas o líquido já, praticamente isento de 
sólidos, escoa por vertedouros periféricos dotados de recortes em ''V'' para uma canaleta também periférica 
ao tanque e, de lá, para a canaleta de afastamento do efluente tratado. 

° decantador será provido de mecanismo raspador. Esse mecanismo remove o lodo sedimentado, 
que será continuamente retornando ao valo de oxidação através de uma bomba parafuso. 

° controle de vazão de retomo de lodo será feito por meio de um vertedor tubular telescópio instalado 
entre o decantador e a bomba parafuso. A vazão de retorno será medida em calha Parshall dotada de 
indicador local. 

. 

Uma fração do lodo retornando será continuamente desviada para o espessador de lodo e sistema 
final de desaguamento. 

- Espessador ou Adensador 
° espessador é, primariamente, o meio para se aumentar a concentração de sólidos. 
Para que isso seja possível , o tanque espessador será provido de um mecanismo dotado de dois 

radiais, acionados por tração central. 
Os braços serão equipados com grande número de barras verticais que, g irando lentamente 

movimentarão toda a massa de lodo. Esse movimento produz o efeito de espessar. 
Na região inferior do tanque, a concentração dos sólidos aumenta, enquanto a água libertada ascende 

á superfície de onde retornará, por gravidade ao valo de oxidação. 
Através do espessador, a concentração final de sólidos poderá atingir entre 3% e 4%. Esse lodo 

será então bombeado para o sistema de desaguamento final a ser definido posteriormente, (Decanters, 
leitos de secagem ou prensa desaguadora de lodo) . 
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SANESYSTEM Equipamentos e Serviços de Saneamento Ambientai Ltda. 
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1 - Gradeamento e Caixa de Gordura 
2 - Tanque de Equalização 

3 - Carroussel 
4 - Decantador 

5 - Bomba Parafuso 
6 - Espessador de lodo 
7 - Células de Secagem 

SANESYSTEM Equipamentos e Serviços de Saneamento Ambiental 

Cliente: YOlAT Indústria e Comércio de laticínios Ltda. 
Empreendimento: E:stação de Tratamento de Efluentes local: Jundiaí - SP 

Tratamento - lodos Ativados em Carroussel 
Dados de Projeto: 

vazão (m3/h) - 45 (pico 60m3/h) 
vazão (m3/d) - 800 
concentração de DBO (mgll) - 1 .200 
carga de DBO (kg/d) - 960 (- 1 7.780 e.p.) 

DADOS PR INC IPAIS DA INSTALAÇÃO 
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Tanque de Equalização 
volume úti l :  240 m3 
comprimento x largura: 8,oom x 8,oom 
profundidade útil : 3,75m 
borda l ivre: O,50m 
tempo de retenção: 5 horas de vazão média 
mistura/pré-aeração: aerador Sanesystem Turbo Air 7 

potência instalada: 7,5 CV 
densidade de potência: 23 W/m3 

Valo de Oxidação Carroussel 
comprimento: 45,90m 
largura: 22,60m 
profundidade: 2,75m 
volume útil: 2.532m3 
aeradores instalados: 3 unidades Sanesystem lSAf 30 

potência instalada por aerador: 30 CV 

potência instalada para aeração: 90 CV 

diâmetro dos aeradores: 2.1 00mm 

Decantador 
tipo: circular; ponte radial; acionamento periférico 

diâmetro: 1 0 ,OOm 
profundidade lateral de água: 2,20m 

inclinação do fundo: 1 :  1 2  
taxa d e  escoamento superficial: O,57m3/m2/h 

velocidade da ponte: 1 ,8 m/minuto 
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SANESVSTEM Equipamentos e Serviços de Saneamento Ambiental 

Cliente :  VOlAT I ndústria e Comércio de laticínios Ltda 

Empreendimento: Estação de Tratamento de Efluentes 

local: Jundiaí - SP 

Tratamento - lodos Ativados em Carroussel 
Dados de Projeto: 

vazão (m3/h) - 45 (pico 60 m3/h) 
vazão (m3/d) -
concentração de DBO (mg/l) -
carga de DBO (kg/d) - (- e.p.) 
Retorno de lodo por bomba parafuso 

vazões: 50m3/h a 40 r.p.m. 
1 00m3/h a 80 r.p.m. 
potência instalada: 1 , 1 CV / 1 ,8 CV 

Adensador de lodo 
tipo: estático (sem mecanismo de espessamento) 

excesso de lodo gerado: média de 0,4 kg S.S ./Kg DBO rem.  

taxa de lodo: 25 kg  S.S.lm2/d 
área úti l : 9 ,61 m2 
comprimento x largura: 3 ,50m x 3 ,50m 

profundidade lateral de água: 3,OOm 

inclinação do fundo: 45° 
concentração de S .S. na entrada: - 0 ,8% (8,0 kg/m3) 

concentração de S.S. no lodo adensado: 2,0% (20 kg S.S ./m3) 

Lagoas de Secagem 
número de células: 8 unidades 
área por célula: 38 m2 
dimensões por célula: 
comprimento x largura - 9 ,50m x 4,OOm 
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altura máxima de lodo: O,90m 
volume máximo de lodo por célula: 34m3 
tempo máximo de secagem: 21 dias 

SANESVSTEM Equipamentos e Serviços de Saneamento Amblental ltda. 
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1 - Elevatória (vem do gradeamento e caixa de gordura) 
2 - Tanque de Aeração e Sedimentação 

3 - Bomba Submersível 
4 - Aerador Turbo Air 5 CV 

5 - Caixa Vertedora Flutuante 
6 - Válvula Automática de Descarte de Sobrenadante Tratado 

SANESYS�EM Equipamentos e Serviços de Saneamento Ambiental ltda. 
Desenvolvimento especial para: VOlAT Ind. e Com. de laticínios ltda. 

Caracterização do Despejo I ndustrial 
- volume de efluente gerado: até 30 m3 por dia 
. distribuição: 1 00% das 5:00 h às 19 :00 h 
vazão média: 2,5m3/h 
vazão de pico: 4 m3/h 
concentração de DBO: 1 .000 mg/l 
carga de OBO: 30 kg/d ( - 555 e.p.) 
concentração de óleos e graxas: < 1 50mg/l 
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- Descriçã� do Sistema de 
d
��:�:n��� resumem-se nas lavagens de pisos, tanques de 

As �peraçoes g�rador�s 
havendo a fabricação de qualquer tipo produto nessas unidades. 

armazenamento, latoes e tubulaçoes, _nao 
t I d planta fazemos uso de um desenvolvimento onde, 

No tocante a operaçao e con ro e a ,  
, , 

, 'd d d m operador específico e especializado, 
praticamente ineXiste a neces�1 a e e u _ d de lodo a planta opera de forma inteiramente 

Com excessao da remoça0 o excesso , 

automática. , 
od r d m funcionamento por batelada ou "batch". 

O tratamen
d
to utiliza � pro 

e d
ce
e
s
c
S
a
�!e

ç
�o ::r�� ::m�m mesmo tanque de forma a dispensar a 

As etapas e aeraçao 

construção de um decant�dor, 
d A de forma correta observamos a seguinte distribuição: 

Para que ISSO se e ' 

SANESVSTEM Equipamentos e Serviços de Saneamento ��biental Ltda. 

Desenvolvimento especial para: VOlAT Ind. e Com. de latlcmlos Ltda. 

5:00 início de adução e aeração 
6:00 
7:00 
8:00 
9:00 
1 0:00 
1 1 :00 
1 2:00 
1 3:00 
1 4:00 
1 5:00 
1 6:00 
1 7:00 
1 8:00 d I t "  
1 9:00 término d a  adução e bloqueio d a  bomba a e eva ona 

20:00 
21 :00 _ 
22:00 término da aeração e in ício  da decantaçao 

23:00 
00:00 

g��gg término da decantação e in ício da extração do sobrenadante 

03:00 
04:00 , , , d ão e adução 
05:00 término da extração do sobrenadante. In iCIO a aeraç 

- tempo de adução: 1 4h/dia 
- tempo de aeração: 1 7h/dia 
_ tempo de decantação: 4h/dia 
_ tempo de extração do sobrenadante: 3h/d 
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Rev. Inst. L�tic. Cândido Tostes Pág. 51  

lEGISLAÇÃO - PADRÕES - QUALIDADE EM LATiCíNIOS 

António Carlos Ferreira • 

RESUMO 

O presente trabalho pretende atingir os seguintes objetivos: 
1 - Refrescar na lembrança da maioria dos profissionais aqui presentes a legislação à qual as 

indústrias de laticínios brasileiras estão hoje subordinadas; 
2 - Divulgar o que tem sido feito para atualizar ou modernizar aquela legislação face aos progressos 

tecnológicos e de mercado; 
3 - Mostrar que ao invés de inimigos os Padrões podem e devem ser considerado aliados; 
4 - Apresentar algumas sugestões que se julgadas válidas sejam levadas à quem de direito. 

INTRODUÇÃO 

As indústrias de laticínios que praticam comércio internacional ou interestadual como todos sabem 
são fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária através do Departamento Nacional de 
Inspeção dé Produtos de Origem Animal (DIPOA) o qual exerce suas atribuições através do Regulamento 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produto de Origem Animal (R I ISPOA) aprovado pelo Decreto 30.691 de 
29 de março de 1 952 que por sua vez regulamentou a lei 1 283 de 18 de dezembro de 1 950. 

Considerando que mesmo em países mais adiantados a Legislação de Laticínios quase sempre 
está a reboque do Desenvolvimento Tecnológico e de Mercado não é com pouca razão que um Regulamento 
aprovado em 1 952 sofra há pelo menos 35 anos das mais vigqrosas críticas por parte das indústrias, técnicos 
e mesmo pelos profissionais responsáveis pelo seu cumprimento. Estas críticas entretanto não devem nem 
podem desprezar os inúmeros aspectos positivos deste Regulamento desde sua promulgação. 

Ao longo dos últimos anos se procurou fazer adaptações ao R I ISOPOA ou pelo menos torná-lo 
mais flexível entretanto sendo adaptações oficiosas as mesmas l imitaram sua abrangência a determinadas 
empresas ou áqueles dentro de uma determinada IF local . Para tornar as coisas um pouco mais confusas o 
art. 200 item VI da Constituição brasileira criou o Sistema Unico de Saúde ao qual compete fiscalizar e 
inspecionar alimentos , i nclusive seu teor nutricional, bem como bebidas e água para o consumo humano. 

Tal artigo deu margem para a Portaria 058/DNT/SVSIMS de 31 de maio de 1 993 do Diretor do 
Departamento Técnico Normativo da Secretaria de Vigi lãncia Sanitária do Ministério da Saúde que chegou 
a inúmeros laticínios do Brasil a qual propõe Diretrizes e Princípios para Inspeção e Fiscalização Sanitária 
de Alimentos , Diretrizes e Orientações para o Estabelecimento de Padrões de Identidade e Qualidade de 
Bens e Serviços na Área de Alimentos, e por último Regulamento Técnico para 0 Estabelecimento de Padrões 
e Identidade e Qualidade dos Alimentos, com abrangência a todos os tipos de indústrias embora a Lei 7889 
de 23 de novembro de 1 989 atribua unicamente ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária o serviço de 
inspeção sanitária e industrial de estabelecimentos que pratiquem o comércio internacional ou interestadual 
de produtos de origem animal e principalmente a Lei 1 283 de 1 8  de dezembro de 1 950 que dispoe sobre 
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal que em seu art. 60 PROIBE em todo o território 
nacional a dupl icidade de fiscalização industrial e sanitária, que será exercida por um único orgão. 

Desta forma a concessão de inspeção pelo DI POA isenta o estabelecimento de qualquer outra 
fiscalização industrial ou sanitária seja ela federal, estadual ou municipal. 

Com o exposto fica neste caso mais do que claro o dito "para que simplificar se podemos tão bem 
complicar". Mas nem tudo são aspectos negativos pois desde 1 990 existe uma Comissão revendo o RI ISPOA 
contando inclus ive com a participação das representantes da indústria e de associações de classe. 

De forma independente a ABIA- Associação Brasi le ira de Indústrias da Alimentação criou um Grupo 
de Legislação em Laticínios do qual participam representantes de empresas de laticínios e de associações a 
ela filiadas que se propos desde 1 990 a sugerir á Coordenadoria Geral de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (CIPOA) diversos Padrões de Identidade e Qualidade ou P IQ's para vários produtos lácteos os quais 
fora, adotados como ofíciais pelo C IPOA através da Resolução nQ 005 de 05 de julho de 1 99 1  a saber: 

Diretor de Desenvolvimento de Negócios da IFF Essências e Fragrâncias Ltda - Rio de Janeiro - RJ 
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1 - Butter Oi! 
2 - Creme de Leite 
3 - Doce de Leite 
4 - Farinha Láctea 
5 - Iogurte 
6 - Leite Condensado 
7 - Leite em PÓ 
8 - Leite Fermentado 
9 - Leite Gelificado 
1 0  - Leite Pasteurizado Reconstituido 
1 1  - Leite Tipo "C" 
12  - Leite UHT 
13 - Leite UHT Aromatizado 
1 4  - Manteiga 
15 - Pudim 
1 6  - Pudim de Leite 
1 7  - Queijo Minas Frescal 
18 - Queijo Ralado 
19 - Requeijão 
20 - Ricota 
21 - Sobremesa Láctea Cremosa 
22 - Ovo Integral 
23 - Gema 
24 - Ovo em Natureza 
25 - Clara 
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26 - Misturas de Produtos de Ovos 
Naturalmente isto foi uma grande vitória pois ai estão incluidos vários produtos que hão estavam no 

R I ISPOA de 1 952 e vários daqueles incluidos foram atualizados, embora faltem muitos produtos a serem 
incluidos. O mais importante a nosso ver na referida Resolução é o seu item 11 que diz "Os referidos padrões 
poderão ser alterados a qualquer momento, após uma avaliação tecnológ ica que comprove o seu 
aperfeiçoamento". ' 

Mais como nós brasileiros costumamos resignados dizer "Não se pode vencer todas" esta resolução 
embora enviadas às I F locais não foi publicada no Diário Oficial e pouquíssimas empresas de laticínios 
tomaram conhecimento da mesma. Por outro lado as sugestões e/ou correções aos Padrões de Identidade 
e Qualidade em questão enviada pela ABIA  em abril de 1 992 ao CIPOA ainda não mer:ceram qu?lquer 
manifestação do Ministério da Agricultura. Mas basta de legislação e_ fa�emos �e

. 
Pa�ro�s � �uahdade. 

Normalmente considera-se que tudo relacionado a Serviços de I nspeçao e antagonlco as Industnas, o que 
dentro de um conceito moderno de qualidade está completamente equivocado. Mas afinal como podemos 
hoje definir Qualidade? Achamos que a definição mais apropriada em nosso caso é aquela proposta por 
Phil ip B. Crosby. 

''Qualidade de um produto não é ser o mesmo bom,  ru im,  médio ou merecer qualquer outra 
dassificação similar. Qualidade significa simplesmente Conformidade com os Padrões. Como então podemos 
tirar proveito dos Padrões. Vejamos alguns exemplos: 

Q UEIJO MINAS FRESCAL 

Especificações Padrões Amostras 

A B C 
% °/0 °/0 °/0 

UMIDADE 60,00 (max) 52,97 48,66 53,89 
% GORDURA NO ES 40,00 (min) 49,97 52,59 45,54 
% NaCI 2,50 (max) 0,36 0,75 0,52 
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REQUEIJÃO 

Especificações Padrões Amostras 

A B C 
% % % % 

UMIDADE 60,00 (max) 61 ,98 59, 1 2  64,41 
% GORDURA NO ES 50,00 (min) 68,38 68,49 6 1 ,81 
% NaCI 2,00 (max) 0,85 0,83 0 ,53 

MANTEIGA EXTRA 

Especificações Padrões Amostras 

A B C 
% % °/0 % 

UMIDADE 16,00 (max) 1 9,54 1 6,83 1 5,74 
% GORDURA 80,00 (min) 81 ,00 85,00 85,00 
% NaCI 2,00 (max) 1 ,80 2,41 1 ,62 

Nas amostras acima nos três produtos analisados podemos facilmente observar que Conformidade 
com os Padrões além do aspecto legal pode representar maior ou menor lucro para as indústrias. Assim fica 
portanto claro que deve-se ter padrões como aliados e não como inimigos . 
Finalizando gostaria de apresentar as sugestões abaixo algumas delas propostas recentemente pela ABIA. 

1 - Atualizar o R I ISPOA harmonizando as partes atinentes ao Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária, Ministério da Saúde e Empresas. 

2 - Estruturar os correspondentes Orgãos Oficiais de forma a resgatar-lhes o exercício das funções 
previstas pela legislação em condições de qualidade e produtividade. 

, 3  - E�tabelecer programas de médio e longo prazo em parceria com a I ndústria para a gradativa Implementaçao de Boas Praticas de Fabricação e, sucessivamente, a análise de Risco por Pontos Críticos de Controle - ARPCC, em carater voluntário e não compulsório. 

, 4 - P�ioriza: a fiscalização no consumo, onde se concentra o potencial maior de risco de toxi-infecçães alimentares, InclUSive de produtos importados. 

5 - Estudar uma melhor maneira de operacionalizar a inspeção de produtos lácteos dentro da 
responsabilidade estadual e municipal . 

6 - Estudar a viabilidade de se criar uma Autarquia Federal subordinada diretamente a Presidência 
da Repúbl ica a qual seria a única responsável pela Regulamentação de todos os produtos alimentícios e 
também de medicamentos unindo esforços, muitas vezes em duplicidade, desenvolvidos pelos Ministérios 
da Agricultura e Ministério da Saúde. 

Por último agradeço às minhas colegas da IFF Dras Deize Andrade e Saíde Queiroz pela valiosa 
colaboração na preparação deste trabalho. 
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REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇAo DE IDENTIDADE 
E QUALIDADE PARA QUEIJOS • 

R ESUMO 

o presente trabalho tem como objetivo fixar a identidade e as  características m ínimas de qualidade 
a que deverão obeds.cer os queijos . Estas normas se aplicarão aos queijos para sua fabricação e 
comercialização no âmbito do Mercosul. 

1. I NTRODUÇÃO 

Queijo é o produto fresco ou maturado, sólido ou semi-sólido obtido pela coagulação do leite integral, 
desnatado, semi-desnatado, creme de leite, creme de soro, soro, ou leitelho, ou qualquer combinação destas 
matérias-primas através da ação isolada ou combinada do coalho, ácido ou calor, ou outro agente coagulante 
adequado seguido pela dessoragem parcial do soro, resultante desta coagulação. Entende-se por queijo 
fresco, aquele que está pronto para consumo após sua fabricação, e por queijo maturado aquele submetido 
a um processo de cura, seguindo a técnica própria do tipo. 

2. CLASSIFICAÇÃO 

2.1 . QUANTO AO TEOR DE GORDURA NO EXTRATO SECO 
Extra gordo > 60% 
Gordo 45% a 59,9% 
Meio gordo 25% a 44,9% 
Magro 1 0% a 24,9% 
Desnatado < 1 0% 

2.2. QUANTO AO TEOR FINAL DE UMIDADE (U) 
Duros U < 37% 
Semi-duros 37% < U < 46% 
Macios 46% < U < 55% 
Moles U > 55% 

2.3. DESIGNAÇÃO (DENOMINAÇÃO DE VENDA) 
Deverá constar a palavra Queijo (seguida do nome do produto), ou Queijo tipo (seguida do nome do 

produto) quando originário de outro País, em conformidade com as características (Padrão de Identidade e 
Qualidade I ndividual) definidas para cada variedade de Queijo. 

3. COMPOSiÇÃO E R EQ UISITOS 

3.1 . COMPOSiÇÃO 

3.1 . 1 .  INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS 
- Leite (integral e/ou desnatado, e/ou semi-desnatado). 
• Entende-se por leite das espécies bovina, caprina, ovina ou bufalina, in natura ou 

reconstituida. Quando não houver referência especifica a espécie entende-se como leite bovino. 
3.1 .2. INGREDIENTES OPCIONAIS 

- Sal , condimentos, especiarias, açúcares, creme de leite ou soro, frutas, conservas , 
produtos carneos, legumes, caseínas e caseinatos, lactose e queijos . 

• Os i ng redie ntes opc ionais são perm it idos somente con forme previs to 
explicitamente no Padrão de Identidade e Qualidade Individual definido para cada variedade de queijo, já 
que não são permitidos indiscriminadamente para qualquer tipo de queijo. 

Trabalho proferido pelos representantes da ABIQ - Associação Brasileira das Indústrias de Queijo 
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3.2. REQUISITOS 

3.2.1 .  CARACTERíSTICAS SENSORIAIS (1) 
Aspecto : Próprio 
Sabor 
Odor 
Textura : Própria 
Consistência . " 
Cor . " 

( 1 )  Conforme previsto no Padrão de Identidad Q I '  ' .  
3.2.2. CARACTERíSTICAS FíSICO_��íM�;��a�

1
e
) 
especifico de cada variedade. 

Ext:ato seco total : Próprio 
Umidade : Própria 
Gordura (B E 5) " 
Sal (NaCI) : Próprio 
p H  . " 

( 1 )  Conforme previsto no Padrão de Identidad Q I '  . . 
3.2.3. ACONDICIONAMENTO 

e e ua Idade especifico de cada variedade. 
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Os queijos devem ser acondicionados . . c?nforme a sua variedade. Podem ser de plástico, folha de fi 
em embala��ns atoxlcas e adequadas 

Vidro, etc. ' andres, papel, alumlnlo, madeira, resina, parafina, 
* Para algumas variedades (conforme p . t " 11 " . 

o uso de embalagens (embalagem natural). 
revlS o em PIQ especifico), d ispensa-se 

4. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA DE E:LABORAÇÃO 

4.1 .  ADITIVOS 

ADITIVO (NOME) 

Ácido Cítrico 
Ácido Lático 
Ácido Acético 
Aroma natural • 
Nisina * 
Lisozima 
Ácido Sórbico e seus sais 
de K, Na, Ca 
�roma natural de fumaça ** 
Acido Benzoico e seus sais *** 
de K, Na, Ca 

FUNÇÃ O 

Acidulante 

Aromatizantes 
Conservador 

Aromatizante 
Conservador 

N itrato de sódio ou potássio 
Natamicina (só .na crosta) 
Carotenoides (Beta-Caroteno 
Alfa-Caroteno, Bixina, Norbixi�a, 
U rucum) 
Colorofila 

Corante natural 

Curcuma, Curcumina • 
Páprica • 
Riboflavina • 
Fucsina (na crosta das variedade 
consagradas) 
Beta Caroteno Corante sintético 

Idêntico ao natural 

LIMITE/QUANTIDADE 
MÁXIMA NO PRODUTO 
FINAL (mgl100g ou 
mV1 00 ml) 
q .s.p. " 

q .s.p .  
1 .2 
2,5 (sobre o leite) 

0, 1 
q.s.p. 

0 , 1  
5 
2 mg/1 00 cm3 

q .s.p. 
" 

q.s.p. 
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ADITIVO (NOME) fUNÇÃO lIMITElQUANTlDADE 
MÁXIMA NO PRODUTO 
fiNAL (mgl100g ou 
mV100 ml) 

Glutamato mono-sódio * Realçador de sabor 
Citrato de sódio * Estabilizante 
Fosfatos (dissódio e potasico) · " 
Polifosfatos (Hexameta, meta, piro, 
tripoli, fosfato de sódio ou 
potássio)* 
Tartarato de sódio · 
Carboxi-metil-celulose * Espessante 
Carragena (musgoirlandes) * 
Gomar Guar * 
Goma de Alfarroba ou J atai * 
Goma Xantana * 
Agar Agar * 
Ácido Alginico e seus sais de 
amônio, cálcio * 

900 

400 
300 
300 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

Somente nos queijos processados (Fundidos ou Pasteurizados) e/ou em queijos_cremosos. aromatizados e/ou condimentados, conforme expressamente autorizado no Padrao de Identidade e 
Qualidade específico. . -
Somente como reforço, nos tipos consagrados, e conforme expressamente autorizado no Padrao 
de Identidade e Qualidade específico. . . 
Somente na embalagem dos queijos processados (Fundidos ou Pasteurizado�) e/ou dos qU:IJos 
cremosos aromatizados e/ou condimentados, conforme expressamente autorizado no Padrao de 
Identidade e Qualidade específico. 

4.2. COADJUVANTES DE TECNOLOGIA DE ELABORAÇÃO 

NOME FUNÇÃO (FINALIDADE DE USO) LIMITE 

Cultura Especial (bactérias Agente de Fermentação e Maturação q .s.p. 
e fungos específicos de queijo 

Coalhos Agente de coagulação do leite e 
Maturação do queijo 

q .s .p. 

Coagulante Agente de Coagulação do leite e q .s.p. 
Maturação do queijo 

Cloreto de Cálcio Agente auxiliar de Coagulação do q .s .p. 
leite 

Lipase Agente de Maturação q .s .p. 

Lecitina de Soja • Agente Lubrificante q.s.p. 

Proteases • •  Agente Auxiliar de Maturação q.s .p .  

Somente nos queijos processados (Fundidos ou pasteurizados) e/ou em queijos 
_
cremosos . aromatizados e/ou condimentados, conforme expressamente autorizado no Padrao de Identidade e 

Qualidade expecífico. 
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5. CONTAMBNANTES 

5.1 . RESíDUOS DE PESTICIDAS (PLAGUICIDAS) 
Não superior aos limites máximos permitidos para os ingredientes individuais (somatória). 

5.2. RESíDUOS DOS ADITIVOS DOS INGREDIENTES 
Não superior aos limites máximos permitidos para os ingredientes individuais (somatória). 

5.3. CONTAMINANTES INORGÂNiCOS 
Não superior aos limites máximos permitidos para os ingredientes individuais (somatória) 

5.4. OUTROS CONTAMINATES 
Não superior aos limites máximos permitidos para os ingredientes individuais (somatória). 

6. HIGIENE 

6.1 . CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS 
Deverá ser obedecida a norma específica. 

6.2. CRITÉRIOS MICROSCÓPICOS 
Deverá ser obedecida a norma específica. 

6.3. CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS 
Deverá ser obedecida a tabela em anexo, elaborada tomando corno referência as normas recomendadas pela ICMFS- International Comission on Microbiologi(;;al Food Standards. 

7. PESOS E MEDIDAS 

Deverão ser cumpridas as Normas do Mercosul respectivas . 

6. ROTULAGEM 

Deverá ser cumprida a Norma Mercosul de rotulagem de alimentos industrializados e outros requisitos 
previstos no Padrão de Identidade e Qualidade I ndividual de cada variedade. 

9. MÉTODOS DE ANÁLISES 

Deverão ser adotados os Métodos I nternacionais aceitos como da: F IL- IDL, AOAC, CODEX 
AL l M E N TAR I U S ,  NORMAS ANALÍTICAS DO I .A . L .  E/O U  LANARA,  referen tes a ANÁL ISES  
MICROBIOLÓG ICAS, M ICROSCÓPICAS e FíSICO-QuíMICAS, até que  venha a ser elaborado/emitido 
NORMAS DO MERCOSU L. 

1 0. AMOSTRAGEM 

Deverão ser adotados os Métodos I nternacionais aceitos como da: F IL- IDL, AOAC, CODEX 
AL lM E N TAR I U S ,  NORMAS  ANALíT ICAS DO LA .  L. E/O U  LANARA ,  referen tes a A N ÁL ISES 
MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS e FíSICO-QuíMICAS, até que  venha a ser elaborado/emitido 
NORMAS DO MERCOSUL 
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PARAMETRO 

COLlFORMES n 
A 30°C/g C 

m 
M 

COLlFORMES n 
A 44°C/g C 

m 
M 

ESTAFILO- n 
COCOS COA- C 
GULASE PO- m 
SITIVOS/g M 

SALMO
N ELLA/25g 

LlSTERIA 
MONOCY
TOGENES 
/25g 

n 
c 
m 
M 

n 
c 
m 
M 
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ANEXO: TABELA "CRITÉRIOS MICROBIOlÓGICOS" 

EM BASE A UNIDADE POR g/100 

H<37% 37%<H<46% 46%<H<55% 
(*) 

H>55% 
(**) 

5 
3 
200 
1 000 

5 
2 
1 00 
1 000 

5 
1 
1 00 
1 000 

1 5  
O 
O 
O 

1 5  
O 
O 
O 

5 
3 
500 
5000 

5 
2 
300 
3000 

5 
1 
300 
3000 

1 5  
O 
O 
O 

1 5  
O 
O 
O 

5 5 
3 3 
2000 200 
1 0000 2000 

5 
2 
1 000 
5000 

5 
1 
500 
5000 

1 5  
O 
O 
O 

1 5  
O 
O 
O 

5 
2 
1 00 
1 000 

5 
1 
1 00 
1 000 

1 5  
O 
O 
O 

1 5  
O 
O 
O 

QUEIJO 

ANEXO 

5 
3 
1 5000 
50000 

5 
2 
5000 
30000 

5 
1 
500 
5000 

1 5  
O 
O 
O 

1 5  
O .  
O 
O 

São exceção os Queijos Quartirolo e Minas Frescal que deverão cumprir os parâmetros do Anexo 
da tabela. . " t  d Anexo da São exceção os Queijos Minas Freseal e Ricota que deverão eumpnr os param e ros o 
tabela. 

n .  número de amostras analisadas . e. número de amostras que podem apresentar valor ate M 
m. valor l imite que pode apresentar "n" 
M. valor limite que pode apresentar até "c" 

ANEXO: TABELA "CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS" 

Queijo Ralado Queijo Fundido 

PARAMETRO 

COLlFORMES n 5 5 
30°C/g c 3 3 

m 500 1 0  
M 5000 1 00 

COLlFOR- n 5 5 
MES 44°C/g c 2 2 
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Quaijo> Ralado auelJo Fundido 
PAAAMETRO 

m 200 1 0  
M 2000 1 00 

ESTAFILO- n 5 5 
COCOS CO- c 1 1 
AGULASE m 500 1 00 
POSITIVOS/g M 5000 1 000 

SALMONELLA n 1 5  1 5  
/25g E/OU LlS- c O O 
TERIA MONO- m O O 
CYTOG ENES M O O 
/25g 

FUNGOS n 5 5 
E c 3 2 
LEVEDURAS m 1 000 1 00 

M 1 0000 1 000 
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de 29/03/1 952, alterando pelo Decreto n!1. 1 .255 de 25/06/1 962. 

RESíDUOS DE ANTI-HELMíTICOS NO LEITE 

Terezínha Padílha Charles * 

RESUMO 

O período de excreção de resíduos de anti-helmínticos no leite varia com o composto, a dose e via 
de administração. A importância da presença desses resíduos para a saúde pública e indústria não é muito 
conhecida. Recomenda-se que, em casos de surto de verminose em vacas em lactação, o leite produzido 
seja descartado durante o período de espera indicado para o princípio ativo escolhido, formulação e dosagem 
usadas. 

Médica Veterinária, PhD, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, Rodovia MG 
1 33, km 42, Coronel Pacheco MG, 36155-000. Tel/Fax: (032) 21 5-8550. 
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INTRODUÇÃO 

Os anti-helmíticos são os compostos usados para prevenção e tratamento de doenças animais 
mais usados no B rasil (Antunes, 1 99 1 ). O controle das verminoses dos bovinos de leite é realizado 
principalmente através da aplicação de anti-helmíticos. As recomendações para o controle estratégico das 
verminoses gastrintestinal e pulmonar, desenvolvidas nas últimas décadas, incluem no mínimo três aplicações 
ao ano nos animais entre quatro e 24-30 meses de idade. As vacas em l actação são vermifugadas em 
casos de surto ou se apresentarem sintomalogia clínica (Charles, 1 992) . 

A presença de resíduos de medicamentos no leite é frequentemente associada aos' antibióticos. 
Resíduos desses compostos no leite acarretam consequências negativas para a saúde pública e indústria. 
Os impactos da introdução de resíduos de antibióticos na cadeia alimentar h umana incluem a transferência 
de resistência, modificação da microflora intestinal, alergias e intoxicações. Na indústria, eles interferem 
com o crescimento dos microrganismos que promovem a coagulação do leite, alterando o produto derivado 
(Van Schothorst & Nouws, 1 987) .  Os anti-helmínticos , que também tem ação sistêmica, ainda não foram 
extensivamente avaliados quanto a possíveis efeitos de seus resíduos. Alguns anti-helmínticos do grupo 
dos benzimidazóis são teratogênicos, produzindo malformação óssea no feto de algumas espécies animais 
(Delatour & Parish, 1 986, citado em Sundlof, 1 989). Consequentemente, a ingestão de alimentos contendo 
resíduos desses compostos pode representar um risco potencial para o ser humano. 

Estudos preliminares para verificação do efeito de resíduos de anti-helmínticos na produção de 
derivados lácteos não são conclusivos. O leite produzido por vacas vermifugadas com nove anti-helmínticos 
(oxiclozanide, netobimim, albendazol, tiabendazol, levamisol, febantel, fenbendazol, oxfendazol e tiofanato), 
administrados em dosagem 1 .5 vez maior que a dose recomendada, foi usado para fabricação de iogurte e 
três tipos de queijos. Observou-se que nenhum dos anti-he lmínticos testados apresentou atividade 
antibacteriana "in vitro", mas alguns mostraram atividade antifúngica. Entretanto, nenhuma anormalidade foi 
detectada no processo de produção de queijos, usando o leite dessas vacas (Longin-Sauvageon et ai , 
1 990). A presença de resíduos do fasciolicida nicrofolan no leite de vacas tratadas ocasionou retardamento 
na coagulação do leite e no período de estabilização, durante o processamento de queijo (Heeschen et aI . 
1 972, citado em Hapke & Grahwit, 1 987) .  

A preocupação com a presença de resíduos de medicamentos veterinários em alimentos de origem 
animal e as implicações desses resíduos para a saúde pública e o comércio internacional determinaram a 
criação de um comitê de especialistas para a emissão de recomendações aos países membros das Nações 
Unidas, através da Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) e Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O primeiro composto anti-helmíntico revisado foi o albendazol, incluído na 34í.l reunião do Comitê de 
Aditivos Alimentares (FAO, 1 990) . Os anti-helmínticos dosantel, ivermectin ,  levamisol, febantel, fenbendazol 
e oxifendazol foram analisados na 36í.l e 38i3 reunião (FAO, 1 991 a, 1 991 b) . Os n íveis aceitáveis para ingestão 
diária dos compostos anti-helmínticos pelo ser humano e o l imite máximo de resíduos nos músculos, gordura, 
vísceras e leite de bovinos tratados com esses compostos, de acordo com a recomendação da FAO/OMS 
estão relacionados na Tabela 1 .  

Os princípios ativos anti-helmínticos mais usados no Brasi l ,  para o controle e tratamento dos 
nematódeos gastrintestinais, nematódeos pulmonares e fasciolose de bovinos, incluem os revisados pelo 
Comitê, à exceção do febantel (Charles , 1 992) . As dosagens e indicações dos anti-helmínticos estão 
relacionados na Tabela 2. 

Tabela 1 - N íveis aceitáveis para ingestão diária pelo ser humano e limite máximo de 
músculos , gordura, vísceras e leite de bovinos tratados com compostos anti-helmínticos. 

resíduos nos 

COMPOSTO 

Albendazol 

Febantel 

NíVEIS ACEITÁ VEIS PARA 
INGESTÃO D IÁRIA PELO 
SER HUMANO (J.lg/kg de 
peso vivo) 

O-50 

0- 1 0  • 

LIMITE MÁXIMO D E  
RESíDUOS (J.l9Ikg) 
EM DERIVADOS 
ANIMAIS 

1 00 

5000 
1 00 

500 

LOCALIZAÇÃO NO 
NO ANIMAL 

músculo, gordura 
e leite 
fígado e rins 
leite, músculos, 
gordura e rins 
fígado 
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COMPOSTO NíVEiS ACEITÁVEIS PARA 
INGESTÃO DIÁRIA PELO 
SER HUiVlANO (J.l9Ikg de peso vivo) 

LIMITE MÁXIMO D E  RESíDUOS (J.l.9Ikg) 
E�.'I DERIVADOS 
ANIMAIS 

LOCALIZAÇÃO NO 
NO ANIMAL 

Fenbendazol 0-25 * 
1 00 leite, músculos , 

Oxfendazol 0-4 '" 
gordura e rins 

500 fígado 
1 00 leite, músculos , 

Levamisol 0-3 '" 
500 

gordura e rins 
fígado 

10 '" qualquer alimento 
Ivermectin 0-0.2 e leite 

20 gordura 
Closantel 0-30 

1 5  fígado 
2000 rins 
500 músculo 
1 000 fígado 

n íveis provisórios 
Fonte: adaptado de FAO 1 99 1 b. 

Tabela 2 - Dosagen . d' -s e In Icaçoes dos principais anti-helmínticos usados em bovinos no Brasil . 
COMPOSTO D OSAGEM 

Albendazol 3.8 a 1 5mg/kg de peso vivo em 
formulação oral 

Fenbendazol 5- 1 0mg/kg de peso vivo em 
formulação oral 

Oxfendazol 4.5mg/kg de peso vivo em 

Levamisol 

Ivermectin 

Closantel 

formulação oral 
dose máxima para bovinos é de 
8mg/kg de peso vivo em 
formulação oral, parenteral, 
"pour-on" ou para uso em ração 
0.2mg/kg de peso vivo em 
formulação oral, parenteral e 
"pour-on" 
2.5 a 7.5mg/kg de peso vivo em 
formulação parenteral e 5 a 
1 5mg/kg de peso vivo nas para 
uso oral 

Fonte: adaptado de FAO 1 990, FAO 1 991 a, FAO 1 99 1 b  

BENZIMIDAZÓIS 

INDICAÇÃO 

nematódeos, cestódeos e 
trematódeos 
nematódeos gastrintestinais e 
pulmonares e cestódeos 
nematódeos gastrintestinais e 
pulmonares e cestódeos 
nematódeos gastrintestinais e 
pulmonares 

endo e ectoparasitos 

trematódeos, nematódeos 
hematófagos e estágios larvares de alguns artrópodes 

A farmacocinética do albendazol varia com a es é '  . camundongos, onde 20-29% da dose é excretada el 
� cle �nJmal. A absorção é moderada em ratos e 

sendo 54 a 59% do albendazol administrad 
p a unna. Ja em bovinos e ovinos, a absorção é maior que bovinos foram medicados com albend� �u seus 

d
metabólitos excretados pela urina. Em um estudo e� 47:0 da dose foi excretada pela urina em 72 

°
h
:::c� o �om carbo�o

. 
1 4  n� dose de 20mglkg de peso vivo, apos a medicação. Logo cerca da metade da d 

. : q,ue plasmatlco fOI observado entre 1 5  e 24 horas do restante da droga nã� é claro, podendo se���:é
a
s � e e�cretada pela urina. O n:ecanismo de excreção as ezes ou outras secreçoes e excreções (FAO, 
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1 990}. 
Nenhum estudo sobre os resíduos de albendazol no leite foi apresentado pela FAO/OMS. Entretanto, 

nos outros benzimidazóis examinados, resíduos foram detectados no leite nas primeiras horas após aplicação. 

O tratamento de vacas em lactação com fenbendazol na dose de 1 0mglkg de peso vivo mostrou pique de 

resíduos nas amostras de leite coletadas nas segunda e terceira odenhas após o tratamento ( 1 ,29ug/ml) .  O 

nível de resíduos caiu para menos de O,01 ug/ml ,  uma semana após o tratamento (FAO, 1 990, 1 99 1 b) .  Em 

outros estudos, o n ível de fenbendazol no leite de vacas tratadas com 7,5mglkg ou 1 0mglkg de peso vivo 

atingiu níveis máximos nas primeiras 48-54 horas após a vermifugação (Tabela 3), declinando em seguida 

até não ser mais encontrado (FAO, 1 991  b). 
. 

Tabela 3 - Concentração de fenbendazol (l1g/ml) no leite de vacas tratadas com uma suspensão de 
fenbendazol por via oral. 

HORAS APÓS APLICAÇÃO VACAS TRATADAS COM 
7.5mglkg de peso vivo 

8 0,07 
24 0,20 
30 0,27 
48 0,25 
54 0, 1 8  
72 0 , 1 0  
78 0,05 
96 0,01 
1 02 O 
1 20 O 

Fonte: adaptado de FAO 1 99 1 b  

VACAS TRATADAS COM 
1 0mglkg de peso vivo 

0,22 
0 ,27 
0,22 
0 ,28 
0,28 
0 ,20 
0, 1 3  
0 ,07 
O 
O 

o oxfendazol também apresentou resíduos nas primeiras horas pós-tratamento. Após aplicação na 
dosagem de 5,Omg/kg de peso vivo, detectou-se O,32411g/ml de oxfendazol no leite em 12 horas e 0,4261191 
ml em 24 horas. N as primeiras 72 horas após o tratamento, 1 % da dose foi excretada através do leite ( FAO, 
1 991 b). 

LEVAMISOL 

A concentração de resíduos de levamisol no leite varia com a dosagem e com a formulação. Em 
vacas tratadas com 8mg/kg de peso vivo aplicados intramuscularmente, a concentração de levamisol, que 
inicialmente era de O,76311g/ml na 1 6il hora após a vermifugação, decresceu para menos de O,01 511.g/ml na 
48il hora. N íveis abaixo de O,020l1g/ml foram observados na 36il hora após a vermifugação, quando o levamisol 
foi usado na dosagem de 8mg/kg de peso vivo em diferentes formulações (Tabela 4). O tratamento de vacas 
em lactação com 8mg/kg de peso vivo, aplicados subcutaneamente, determinou níveis de resíduos acima 
de O.01 l1g/ml somente nas amostras coletadas na 1 2il hora pós-tratamento. O teste de formulações para 
uso oral mostrou que o leíte coletado na 36\1 hora tinha níveis menores que O,01 119/ml (FAO, 1 991 a). 

Tabela 4 - Concentração (l1g/ml) de resíduos no leite de vacas tratadas com 8mglkg de peso vivo de eloridrato 
de levamisol em diferentes formulações. 

Concentração 

Formulação 12 h 24 h 36 h 48 h  

Oral 0,500 0 ,050 0,0 1 5  0,01 
"Pellets" 0,550 0,060 0,0 1 6  0,01 
"Bolus" 0, 580 O , 1DO 0,026 0,01 
I njetável 0,320 0 , 1 00 0,020 0,01 
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Quando o levamisol foi testado em dosagem diminu'd 
usado em formulação injetável ,  intramuscular ou subc t�  

I a para 7, .1 mglkg ou 7mglkg de peso vivo e 
menor que O, 1 l1g/ml na 251.1 hora após apl'lcaç- . t 

u an
,
ea, a quantidade de resíduos observados foi 

. - , ao In ramuscu ar e menor O 02 1 aphcaçao subcutânea (FAO, 1 991  a). 
, .  que , I1g ml na 481.1 hora, após a 

Nas formulações de levamisol para uso " our-on" ' 
O,0 1 l1g/ml nas primeiras 48 horas pós-aplicação PA ve 'f 

resl�uo
� 

foram detectados em n íveis acima de 
dose de 1 0mglkg de peso vivo mostrou a presen 'a de r�m��gaçao e vacas com formulação "pour-on" na  
horas após a aplicação. Na 24/l 361.1 e 48/l h � 

,
. SI 

_
uos na ordem de O,72211g/ml no leite colhido 1 2  

O,01 911g/ml ,  respectivamente (FAO, 1 991  a�
ras pos-ap Icaçao, a concentração deelinou para 0, 1 22, 0,034 e 

IVERMECTIN 

O ivermectin é excretado principalmente pela te e d "  
em bovínos. A presença de resíduos de ivermectin foi e 

� : ' 
�

n e 7 � Iberada 64-81 % da dose administrada 
peso vivo. Quando se usou um teste capaz de detecta� 

u a a no elte de vacas tratadas com O,3mglkg de 
dois componentes de ivermectin _ resíduos foram dete t

O,
�

02I1g/ml
,
d� H2B:a e O,003g/ml de H2B 1 b  - os 

d ias após o tratamento (FAO, 1 99 1 a) (Tabela 5) . 
c a os em n lvels mais elevados nos primeiros dez 

T�bela 5 - Concentração média (l1g/ml) de resíduos dos d . . 
leite de vacas tratadas com O,3mg/kg de peso vivo. 

OIS componentes de Ivermectin encontrada no 

Dias após aplicação Resíduo de H2B1 a  

1 
2 
3 
5 
7 
1 0  
1 4  
2 1  
28 

0,01 7 
0,027 
0,028 
0 ,0 1 7  
0 ,0 1 6  
0,01 2 
0,004 
0,002 
O 

Resíduo de H2B 1 b  

0,003 
0,006 
0,005 
0,004 
0,004 
0,002 
O 
O 
O 

Fonte: adaptado de FAO 1 99 1 a  

CLOSANTEL 

, . A concentração de elosantel em leite de vacas trat d . ' . " setlmo dia após o tratamento Neste perl'od 
_ a as atinge nlvelS maxlmos entre o quarto e 

. o, a concentraçao média ating 1 01 1 07 . concentração de resíduos decresce atingind ' .  
e ,  a ,  I1g/ml .  Em segUida, a 

(FAO, 1 99 1  a). 
, o  os menores n lvels no 35° dia após o tratamento O,2211g/ml 

PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE RESíD U OS DE ANTI-HELMíNTICOS NO LEITE 

Para evitar a presença de resíduos de anti-helm ínticos I ' 
tratadas em casos de surto ou individual t 

no elte, as vacas em lactação só devem ser 
f . 

, men e, se apresentarem sintomas No d elto um planejamento, e a vermifugação pode ser d 'd 
' s casos e surto, deve ser 

primeiro . Dessa forma, pode-se evitar uma q ue���r���:�: 
etapas: tratand?-se os animais mais afetados 

tratadas devem ser ordenhadas por último na r h d d 
produçao de leite na propriedade. As vacas 

facilite a identifição do animal tratado Todo o leit;p
a 

d
e �� enha e marcadas através de um processo que 

. ro UZI o por elas deve ser descartado, respeitando-se o 
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período de espera recomendado para o composto escolhido, a formulação e a dosagem utilizadas. 
O leite de uma vaca, com produção aproximada de 1 2  l itros/dia, tratada com antibiótico é suficiente 

para contaminar com resíduos 1 2.000 litros de leite, sendo detectado no teste para identificação de resíduos 
de antibióticos (Wright, 1 98 1 ) .  N ão há dados disponíveis para os anti-helmínticos, mas a possibilidade desse 
tipo de contaminação não pode ser descartada. Logo, o vasilhame usado para acondicionar o leite esgotado 
de vacas tratadas deve ser lavado cuidadosamente, para se prevenir a possibi l idade de contaminação do 
leite das vacas não tratadas . 

CONCLUSÕES 

O controle da verminose dos bovinos de leite é aplicado principalmente nos animais em crescimento, 
dos quatro aos 24-30 meses . Vacas em lactação são vermifugadas apenas em caso de surtos ou 
individualmente se apresentarem sintomas. Apesar do pquco conhecimento sobre a importância da presença 
de resíduos de anti-helmínticos no leite para a saúde pública e indústria de derivados lácteos, deve ser feito 
um esforço para evitar que leite de vacas tratadas sejam introduzidas na cadeia alimentar humana. Na 
eventualidade de haver necessidade de tratamento, as  vacas devem ser  identificadas e o leite descartado 
durante o período de espera recomendado para o composto escolhido, formulação e dosagem usadas. 
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RESfDUOS DE ANTIBiÓTICOS NO lEITE 
Pág. 65 

Maria Aparecida Vasconcelos Paiva e Brito * 

RES UMO 

o uso de antibióticos para tratamento de mastites o aparecimento de resíduos no leite. Os resíduos de antibióti 
u outras �oenças do ga�� leiteiro tem levado ao 

podem causar reações alérgicas em indivl'duos se .b.,. 
c
d
os no leite causam preJUlzos para a indústria e t t nSI I lza os Quando o t·b· 'tO -ra amento de doenças de vacas le·lte·lra d . . s an I 10 ICOS sao usados para d . ,  s ,  eve-se retirar o leite d o  h etermlnado apos o tratamento. Neste aff - consumo u mano por um período 

antibióticos no leite e aspectos gerais sObr�g
t�s�:o apr

d
esentados dado:, da FAO/OMS sobre resíduos de s usa os para detecçao dos mesmos. 

INTRODUÇÃO 

Antibióticos são substãncias antimicrobianas parcialmente por microrganismos ,  como actinomictos 
��� 

�
correm naturalm.e�,

t� e são produzidos total ou podem ser produzidos por s íntese química Os f .  b� 
gos. Alguns antlblotlcos, como o cforanfenicol são denominados agentes quimioterapêuti�os 

� 1
�

lcro lanos prod�z idos totalmente por s íntese químic� nitrofuranos. . en re estes, os mais comuns são as su/fonamidas e os 
Agentes antimicrobianos são muito usados na - .  doses podem ser aplicadas para o tratamento ou re:rod�çao animai para diferentes propósitos. Altas usado� por longos períodos como promotores d: cre:n�ao de doenças. , �s vezes, n íveis baixos são posteriormente nos alimentos eles são de . d d 

clm�nto. Se vestlglos destes são detectados utilidade no alimento humano. ' 
nomlna os e reslduos. Os resíduos são indesejáveis e sem 

O leite pode ser um veículo de resíduos de sub t � · . . . 
�esta: substâncias para prevenção e tratamento de do: anclas antlm lcr�bl.anas, .e� decorrência do uso Infecçoes do trato reprodutivo. A presença destes resíduos 

nças. d� gado lel�elro, pnnclpa/mente mastites e e com os processos industriais ale' m de b 
no leite Interfere dlre+amente com a sua qualidade - . . , ser um pro lema para a ' d  ' bl · ' 

' razoes pnnclpais pelas quais os produtores a ind ' t . . sau e pu Ica. Ha, pelo menos, três 
se preocupam a respeito da presença de re�íduo 

u
� 

na, 
:

s .auto�ldades da �aúde pÚblica e os consumidores colaterais tóxicos ou alérgicos e I·nterfere� . s e an mlcroblanos no leite: resistência bacteriana efeitos ' . ' . nCla nos processos de ind t ·  I ·  - .  ' os n lvelS maxlmos de resíduos de anti · b. . ' . us na Izaçao do leite A tabela 1 relaciona 
1 99 1 ) .  micro lanos aceltavels n o  leite de acordo com a FAO/OMS (1 988-

Tabela 1 .  Limite máxim ·t' I d ' o acel ave e reslduos de alguns antimicrobianos no leite . 
Antibióticos 

Ampicilina 
Bacitracina 
Cefalosporinas 
Cloranfenicol 
C/ortetracic/ina 
Cloxacilina 
Dihidroestreptomicina 
Eritromicina 
Estreptomicina 
N afci l ina 

Limite máx. de resíduo no leite 
(1191l) 
0.01 
1 .2 
0.01 
0(**) 
0.02 
0.02 
0.2 
0.04 
0.2 
0.02 

Farmacêutica-Bioquím ica, MS, PhD Microbiolo ia e I . . Pesquisa de Gado de Leite, Rodovia MG 1 33 � 42
m��010gla, PesqUisadora, Centro N acional de 

Fax (032) 215-8550, Ramal 1 97. 
' m , P 361 55-000. Coronel Pacheco, MG. Tell 
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Limite máx. de resíduo no leite 

(1lgJ1) 

(*) (**) 

Antibióticos 

Neomicina 
Novobiocina 
Nistatina 
Oleanfomicina 
Oxitetraciclina 
Penicilina 
Polimixina B 
Sulfadimidina 
Tetraciclina 

0. 1 5  
0. 1 5  
1 . 1 
0. 1 5  
0 . 1  
0.004 
5.0 
0.025 
0.1  

Fonte FAO/OMS ( 1 988-.1 �9 1 )  'd dose aceitável para o consumo de c1oranfenicol 
A FAO não estabelece I Imlte.de resl uo �

d
em 

seJ'am seguros para pessoas sensíveis que poderiam 
porque não é possível garantir que os resl uos 

desenvolver anemia aplástica. 

RESISTÊNCIA BACTERIANA 

. . ' 
_ . 'stência nas bactérias. O agente antimicrobiano seleciona 

Agentes antlmlcroblanos nao Induzem 
I 

res
b
l 

t . a Sob a pressão seletiva dos antimicrobianos, o 
. . t istentes na f ora ac enan . . . 

microrganismos prevlamen e res 
d t rna-se a flora dominante e até persistir por semanas 

número de bactérias resistent�s . aum.enta, po�e�a�é�a é considerada resistente a um agente antimicrobiano 
após a cessação do uso do an�Ir:'lcroblano. �� . ' b' seu crescimento for maior do que a concentração 
se a concentração inibitória m lnlma necessana para Inl Ir o 

atingida nos tecidos do animal durant� � trat�mento. 
I 'te ode ter um efetivo adverso na microflora intestinal 

A presença de resíduo: de antlmlcroblanos
l
�o e\ Álém disso o consumo sistemático de leite com 

humana, prejudicando sua açao prot�t�ra natura 
t 

oc� . 
de uma flor� resistente. Para ter essa ação seletiva 

resíduos de. antimic�obianos pod� p�oplcl�r a m�:�e
e�ç

e:�ar em doses próximas às da concentração.mínima 
sobre os m icrorganismos ,. os antlmlcrobl�nos 

mana decorre de infecções por microrganismos re�lstentes 
inibitória de cada um. O nsco para a 

.
s�ude hu _ . ue pode prejudicar um tratamento postenormente 

ou transferência de resistência a bactenas patogenlcas , o q 

(Willinger, 1 987) . 

EFEITOS COLATERAIS ALÉR GICOS E TOXICOlÓGICOS 

_ . ' se relaciona à penicil ina. Em uma pequena porcentagem de 
O principal risco de reaçoes alerglcas . o .  o '  T odem ocorrer reações alérgicas sérias ,  

indivíduos « 5%) alérgicos e previ�mente se�slblhzados a �:����: �omo as encontradas no leite. Reações 
mesmo com o cons�m� de quantidades m�lto pequ�:�r:s antibióticos, como penicil inas semi-sintéticas , 
alérgicas são poss lvels de ocor:er t?mb�r:n com 

bora o papel destes seja menos estudado do que o das 
cefalosporinas, tetraciclinas e amlnogllcosl lOS , em 

penicilinas . . . '  . . almente ao c1oranfenicol e aos nitrofuranos . No 
O risco de efeitos toxlcologlcos se refere pnncl� 

d os (anemia aplástica e h ipop lástica, . d " efeitos colaterais a vers 
homem, o c lo

.
ranfenlcol po e cau..,ar 

. I d d I o' ssea Devido á sua toxicidade, o seu uso para 'd . - obre ns celu ns a me u a . f . I granulocitopenla) de
,
vl o .a .açao s o '  ' 

não se admitindo a presença de resíduos d� c10ran enlco 
vacas em lactação e proibido em varlos palses , 

� descritos efeitos mutagênicos e um aumen.to na 
no leite (FAO/OMS,  1 99 1 b) .  Para OS nltrofuran

l
°
bo
s sa

t
� ' Como :l dose limite para esta ação carcinogênica 

, . - d e animais de a ra ono. U • ' 
frequêncla de Induçao e tumores m 

'd - se admite resíduos de nltrofuranos no leite 
não está definida, para a segurança dos consumi ores nao 

(Hapl�e & Grahwit, 1 987) . 

INTERFERÊNCIA NOS PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO lEITE 

. - sos de industrialização 
A atividade nos antibióticos não é reduzida pela pasteunzaçao ou outros proces 
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do leite . O cloranfenicol é resistente ao aquecimento. A sensibilidade à temperatura aumenta na seguinte 
ordem: clorafenicol, penicilina, estreptomicina e tetraciclina. A fervura ou aquecimento do leite a 1 00°C destrói 
estes antibióticos na seguinte porcentagem: penici l ina (50%), estreptomicina (66%) e oxitetraciclina e 
clortetraciclina (90%) (Santos, 1 986). 

Resíduos de antibióticos podem causar consideráveis problemas para a industrialização do leite. 
Mesmo traços de antibióticos no leite (0, 1 Unidade/ml) podem inibir completamente certas amostras de 
bactérias usadas como "semente" para a fabricação de queijo e iogurte e isto pode ocasionar perdas de 
grandes partidas destes produtos (Tabela 2) . A presença de antibiótico no leite pode causar também problemas 
na acidificação e textura do queijo, acidificação e formação de odores desagradáveis no creme e na manteiga 
e falsas contagens totais de bactérias no leite (Albright et ai, 1 96 1 ). 

Tabela 2. Concentração média de antibióticos (ug/ml) requerida para inibir em 50%. O crescimento de algumas 
amostras de bactérias usadas na fabricação de queijos e iogurte (*) 

Antibióticos Strep. !actis Strep. cremoris 

(n=4) (0=4) 

Penici l ina G 0. 1 2 0. 1 1  
Cloxaci l ina 2.2 1 .68 
Tetraciclina 0. 1 4  0. 1 4  
Es treptomicina 0.53 0 .67 

( * )  Fonte: All ison ( 1 985) 

ORIGEM DOS R ESíDUOS DE ANTIBiÓTICOS NO lEITE 

Culturas comerciais 
(n=3) 

0. 1 3  
1 .86 
0. 1 1 
0.57 

A contaminação do leite de consumo por antimicrobianos é decorrente do tratamento de vacas em 
lactação por problemas de mastite, metrite ou outra doença infecciosa, oú como resultado do tratamento 
durante o período seco para controle de mastite. 

Um levantamento realizado no Reino Unido, com 3484 casos onde se detectou presença de resíduos 
de antibióticos no leite , mostrou que aproximadamente 80% dos casos foram decorrentes da inoculação 
In tramamária de antibióticos. Mais de 50% dos casos deveu-se ao tratamento intramamário de vacas em 
lactação e aproximadamente 27% ocorreu como resultado do tratamento à secagem. As principais razões 
pma as violações foram: não observação de um período de carência para a retirada do leite para consumo 
humano ( 1 6 ,5%) , mis tura acidental do leite contaminado com o antibiótico ao não contaminado (16 ,7%), 
excreção mais prolongada do antibiótico (8,2%) e parições antes do período esperado (7,3%). 

A persistência dos resíduos de antimicrobianos no leite depende de uma série de variáveis, tais 
(�omo quantidade da produção de leite no momento do tratamento, tipo e quantidade do antibiótico usado, 
tipo do veículo usado na formulação do antibiótico e o estado de saúde do animal (Mercer et aI . ,  1 970) . Os 
produtos desenvolvidos para tratamento durante a lactação e o período seco diferem na formulação do 
antibiótico. Os primeiros são l iberados mais rapidamete porque são, geralmente, sais solúveis em bases de 
liberação rápida. Os produtos para tratamento no período seco são geralmente sais insolúveis em bases de 
ação longa, para permitir a l iberação contínua do antibiótico no úbere por várias semanas . 

Estudos baseados em esgotamento do úbere ,  usando testes quantitativos, determinam o tempo em 
que o antibiótico está sendo excretado e, consequentemente , o período no qual o leite não deve ser enviado 
para consumo. Quando uma vaca tratada com antibiótico pela via intramamária é ordenhada em ordenhadeira 
mecãnica, mesmo que o leite seja recolhido separadamente, um pequeno volume de leite é retido nas 
tubulações ou nos recipientes coletores . Em um estudo realizado por Pugh et aI. ( 1 977), este volume foi de 
<1proximadamente 25 ml . Este pequeno volume foi suficiente para contaminar com antibiótico o leite produzido 
por até 20 vacas , Por esta razão recomenda-se ordenhar as vacas tratadas separadamente. O leite de uma 
unlca vaca tratada com 200 mg de penicilina G tem o potencial de contaminar aproximadamente o leite de 
800 vacas, quando a eliminação do antibiótico está na concentração mais elevada (Wright, 1 98 1 ) .  

Estudos são realizados para determinar com exatidão e segurança este período d e  retenção do 
leite para a venda, considerando-se vmiações biológicos e margem de segurança. O período de retirada do 
lei te varin de produto para produto. As tabelas 4 e 5 mostram resultados de estudos em que se pesquisou a 
oresença de resíduos no leite após tratamento com penicilina e sulfadimidina por diferentes vias de inoculação 
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(FAO/OMS, 1 990, 1 99 1 a). Estes dados mostram que a persistência dos resíduos depende da via de 
inoculação e, no caso da penicil ina, é influenciada pela formulação do produto comercial. 

Cada produto comercial deve indicar claramente na bula o período em que o leite deve ser retirado 
do consumo humano e este prazo deve ser seguido rigorosamente. Produtos indicados para tratarl)ento da 
vaca seca devem dar concentrações abaixo da permitida no quarto dia após o nascimento. E aceito 
mundialmente que quando aparecem resíduos de antibióticos detectáveis no leite é porque o período de 
retenção não foi respeitado. A tabela 6 mostra dados reunidos da FAO ( 1 991 b) e Ponce Ceballos [1 98-] 
sobre os prazos de retirada do leite para consumo humano após tratamento com vários antibióticos. 

Tabela 3. Resíduos (�g/l) de benzipenicilina no leite (*) 

N9 0rdenha Via intramuscular Via intramamária 
pás-tratamento A B C D E F G 

1 1 4  1 20 90 1 20 5 1650 1 73400 20520 
[1 62] [246] [1 32] [246] [76800J [264000) [3 1200] 

2 23 34 38 29 3096 5556 1 84 
[27] [71 ] [85] [53] [8040J [1 1700] [405] 

3 7 1 6  20 1 1  329 331 1 5  
[1 5] [36] [56] [1 8J [636] [690] [48] 

4 2 5 8 1 3  48 26 1 
[4] [ 1 6J [28] [1 3] [140] [34] [4] 

5 N O  4 2 2 7 4 < 1 
[ 1 1 J  [1 0J [8J [23) [7J [2] 

6 N O  2 2 1 1 1 < 1 
[7J [4J [5] [5J [2] [1 ] 

7 N O  1 < 1 < 1 < 1 < 1 N O  
[5] [2] [3J [2] [<1] 

8 N O  < 1 N O  < 1 < 1  N O  N O  
[1 ] [3] [ 1 ] 

9 N O  N O  N O  N O  < 1 N O  N O  
[ 1 ] 

1 0 Nenhum resíduo detectado 

(*) Fonte: FAO ( 1 99 1 a) 

Obs: Cada valor é a média de cinco animais , com o valor mais elevado entre colchetes. N D  resíduo não 
detectado. 

Tratamentos usados na Tabela 4 usando benzilpenici l ina procaína (BPP) e/ou benzi lpenicil ina (BP) :  

A = 40% B P, 60% BPP em solução aquosa 
B = B PP e dihidroestreptomicina em solução aquosa com polivinipirrolidona 
C = B mais lecitina 
O =B mais carboximetilcelulose 
E = BPP mais sul fato de neomicina em derivados alcoólicos de ácidos graxos e petrolato 
F == BPP mais dihídroestreptomícina, polisorbato 80 e si l ica coloidal em propi leno gl icoésteres de acidos 
graxos saturados 
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G BPP e g liceromonoestearato em óleo de amendoim. 
Dosagens: 

A, B ,  C ,  O = d�as injeções pela via intramuscular de 6m 11< E = duas administrações de 270 I 
9 g de peso cada 24 horas 

F � ,  mg/quarto cada 24 horas = tres administrações de 600mgl rt ' A 
G = duas administrações de 60mg/���rt� ���: �:s

h
���:�has consecutivas 
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Tab�l? 4. Res íduos de sulfad imid ina (ug/I) no leite de va ' , admin istrações intramamárias de 200mg de s If d' 'd' 
cas tratadas via I ntravenosa ou após três u a Iml Ina/40 mg de trimetoporim por quarto (*) 

n 

Dias após Via endovenosa 
aplicação Média V. Max. ** 

5,74 6,76 
2 0,22 0,36 3 0,06 0, 1 0  4 0,03 0,05 
5 0,02 0,03 6 NO N O 

(*) Fonte: FAO (1 990) (* *) Valor máximo observado. 

Via intramamária 
Média V. Max. 

3,04 4,59 
0, 1 7  0,79 
0,02 0,02 
< 0,01 0,01 
NO NO 

Tabela 
,
5 - Tempos de espera em dias recomendados ara a re ' , com o tipO de antíbiótico e via de tratamento(*) 

p tirada do leite do consumo humano de acordo 

An tib iótico Via Tempo 
Peníci l ina (aquosa) Intramamáría 3 Penicil ina (ação lenta) Intramamária 5-6 Penici l ina procaína Intramuscular 3 Cloxacil ina Intramamáría 4 Eritromicina Intramamária 3 Espíramicina Intramuscular 8-9 Tylosína Intramuscular 4-5 Estreptomicina Intramuscular 2 Neomicina Intramamária 5 Kanamícina Intramuscular 4 Cloranfenicol Intramamária 4 Oxitetraciclina Intramuscular 2 Sulfatiazol Oral 2 Sulfametazina Oral 2 Sulfadimid ina Intravenosa 6 Sulfadimidinal Intramamária 4 Trimetoprim 

Fonte: Cebal/os ; FAO, 1 99 1  b. 

DETECÇÃO DE RESíDUOS DE ANTIMICROBIANOS NO LEITE 

. V árias métodos foram descritos para a detec ão de bs "  " , mais usados são os microbiológicos e se b e' 
ç su . tanclas antimlcroblanas no leite. Os métodos bactérins sens íveis . Nestes métodos a amo:S

t 
la
d
m 

I
n
�t 

pr�pnedade de que todos antimicrobianos inibem 
(l n . . ra e el e e colocada em contat . ( t,OS um penodo de incubação detecta-se a ê ' o com o microrganismo e , us nCla ou presença do crescimento bacteriano, estabelecendo 
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uma relação com a concentraç30 do antibiótico. O crescimento pode ser detectado, por exemplo, pela 

produção de ácido, pela redução de corantes ou pela formação de colônias na superfície de ágar. 

Um dos primeiros testes desenvolvidos baseava-se na in ibição da produção de ácido por uma 

cultura de Streptococcus agalactiae após três dias de incubação a 37°C. Posteriormente outras amostras 

de bactérias foram utilizadas e foram sendo introduzidas modificações nos testes com o objetivo de d iminuir 

o tempo de incubação e aumentar o número de antibióticos detectados. A tabela 7 apresenta as características, 

as amostras de m i<;rorganismos e a sensibil idade de alguns dos testes utilizados. 

Tabela 6. Características dos métodos microbiológicos de detecção de antibióticos no leite. 

(*) 

Característica 
do teste 

Difusão em ágar 

Redução do verde brilhante 

Red. azu l  de metileno 

Inibição da for
mação de ácido 

Microrganismo 
utilizado 

Bacillus subtillis 
Sarina lutea 
Bac. stearothermophílus 

Bac. stearothermophílus 

Strepl thermophílus 
+ 

Lactobacillos bulgaricus 

Strep. thermophílus 
Lact. bulgarícus 

Fonte: Ponce Ceballos [1 98-J; Bishop & White, 1 984. 

limite 
de detecção/ml 

0,05 U I  Pen G 
0,02 U I  Pen G 
0,005 U I  Pen G 

0,06 U I  Pen G 

0,02 U I  Pen G 
0,5 U I  Tetraciclina 

0,03 UI Pen G 
1 0- 1 5  U I Estreptomicina 

Dentre os testes microbiológicos, o método de difusão em ágar uti l izando discos de papel de filtro 
impregnados com as amostras de leite tem sido adotado oficialmente em muitos países. A bactéria Bacíllus 
stearothermophilus varo Calidolactis é usada e apresenta uma alta sensibil idade à penicil ina G (0,005 U/ml) 
e relativamente pouco tempo de incubação para a leitura (2,5 a 5 horas). 

Há um outro conjunto de métodos que são também funcionais, porém, mais dispendiosos: fotometria, 
eletroforese, cromatografia gasosa, polarografia e cromatografia de camada fina. A utilização de bactérias 
lácticas bioluminescentes também foi utilizada para detecção de 1 4  antimicrobianos diferentes, permitindo a 
obtenção do resultado em 60 minutos. Finalmente estão sendo usados métodos enzimáticos com uti l ização 
de substâncias radioativas e anticorpos monoclonais que apresentam a facilidade de ser empregados no 
campo e oferecer resultados entre 10 a 20 minutos (Ponce Ceballos, 1 98-; Bishop & White, 1 984) . 
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E GESTÃO DA QUALIDADE NA AGROINDÚSTRIA 
(SETOR DE LATiCíNIOS) 

Michel Thiol/ent " 

No presente trabalho, são apresentadas diversas inf - . _ 
desenvolvimento tecnológico e implantação de s iste d t�

rr�açoes . sobre as condlçoes de inovação, 

com exemplos no setor laticinista. Em matéria de t
�as 

I 
e �es �o 

d
� qua!ldade em empresas agroindustriais, 

de biotecnologia da melhoria das tecnolog'las . d 
c

t
n

? 
?9Ia, .sao Iscutldos alguns aspectos dos impactos 

. '  In us fiaiS eXistentes e das d' - d � . 
conheCimentos em colaboração com as un iversidades A , _ . con , lçoes e transferencla de 

mais amplo das inovações or anizacionais 
. gestao de qualidade e apresentada no contexto 

Total d� Produto e suas incidêQncias sobre o �:n�;�:�o
o seto�,. destacando �s condições da Qualidade 

formaçao contínua e a comunicação externa e interna. 
aos c lentes, a gestao de recursos humanos, a 

INTRODUÇÃO 

De acordo com recentes concepções gerenciais I 'd  d d 
por uma empresa depende do envolvimento ou da dedica' 

� qua I a e os pr�dut�� ou :e�iços oferecidos 

Mas existe também um requisito ao nível tecnológi N _ 
ç�� de todos os funclonano�, tecnlCos e gerentes. 

inadequadas, defeituosas, anti-higiênicas ou super:� � a .�:nta tr�balhar_bem com �e�nicas ou ferramentas 

__ 
. or "',,,,o, as Inovaçoes tecnologlcas e organizacionais 
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, , , A t " OS esforços de transformação não dariam resultados satlsfat6nos e devem ser slmultaneas, Caso con rano 

duráveisNa busca da ualidade, consideramos que dois tipos de fatores precisam, ser re�ni�os: _ 
I "  

q 
b fonna de aperfeiçoamento das técnicas existentes e de Irlovaçao (Implementaçao a) o fator tecno OgICO, so 

, ' d  es uisa biotecnoI6gica); :; ��������g
n;�::�:�::����n�� :: f����a: mu��nç�, participação dos funcionários para a melhoria 

da qualidade do 
,
prqd

l 
uto, 

" p  '1$ l 'lnhas de pesquisas tecnológicas aplicáveis à agroindústria, inclusive Internaclona mente, as pnncl a 
no setor de laticínios, são: 

- microbiologia da fermentação; 
- controle de bactérias lácticas; , " ' , _ engenharia genética para alterar características d� e,spécles anll�als �u vegetais, . vel a da indústria farmacêutica; _ concepção de fábricas de alimentos com lim?eza m�lma, c

,
ompara 

_ tecnologia de refrigeração e de conservaçao de alimentos, 
_ tecnologia de embalagem e acondicionamen

,
to.

, , 
' , _ , Em matéria de inovação organizacional, os pnnclpals Instrumentos aplicados sao. 

_ sistemas de controle de qualidade; 
- gestão participativa; _ 

' _ just-in-time: programação da produçao sem estoques e com prazos curtos, 
_ gestão previsional de recursos huma�os, e t,re�namento adequado; 
_ integração em redes de produção e dlstnbu�çao; 

, , _ , 
_ estão das relações com fornecedores de tipo tercelnzaçao, , , _ �formática de gestão, com uso de c6digo de barras para indentificação d� produtos e telematlca 

ara transmitir a informação computadorizada entre as filiais, os fornecedores e cII,entes. , p 
A un ião dos fatores tecnol6gicas e organizacionais cria novos de�aflos, p�ra as areas �e 

administração tecnologia de alimentos e engenharia de produção. A produção nao se limita a um7
, 
q�esta� 

de tempos e 
'
movimentos . A gestão de q ualidade abrange o conjunto dos aspectos tecn? oglcas 

organizacionais, internos e externos. 
,
Sua imp�ementaç�o s6 p�de acontecer por etapas sucessivas e com 

forte interação entre produção, expenmentaçao, pesqUisa e treinamento. 

A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

A inovação tecnológica depende de investimentos em Pesquisas e Desen�ol,vimento, .É con�ecido 
o fato de que a agroindústria investe relativamente pouco. Mesmo nos países industnal�za

f
dOs, o Inv�stlme�t� 

em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da indústria agroalimentar é da ordem de 1 % o aturamen o, con r 4 ou 5% em indústrias químicas, 
t t r d No caso da França, a indústria agroalimentar ocupa um lugar importa�te � 40� em�resas o a Izan o 

f t t d ordem de US$ 1 1 0 bilhões ou 1 6% da Industna nacional), Entretanto, 400 000 pessoas com a uramen o o ' 
. d '  ' (V' t a P&D desta indústria é inferior a 1 % do valor agregado contra 2,8% para o restante da In ustna Incen , 1 992). Recentes esforços visam reverter a situação. A necessidade de pesquisa tecnológica se manifesta 

principalmente em matéria de: 
, " . d des _ microbiologia e bioquímica: um dos objetivos nesta área consiste em aumentar as �ro?n� a 

acid i ficantes , aromatizantes ou espessantes das bactéri�s I,áti�as e sobr�!udo sua reslstencla aos " e odem aralisar a produção de toda uma fabnca (Inra-Dossle, 1 992) . bacteno�o;:�p�:ntos de
P
produção (novas tecnologias de filtragem, altas temperaturas, controle da limpeza, 

etc); 
- técnicas de embalagem asséptica, 

r t Desde 1 980, está sendo aplicada um programa de pesquisa tecnológica para
,
o

,
s:tor agroa Imen ar, 

AI' t 2002" (V'lcent 1 992) Em 1 992 houve uma redeflnlçao de metas para chamado "Programme Imen s " , 
i ntensificar a pesquisa científica e tecnológica em seis campos: 

_ nutrição e comportamento alimentar; 
- higiene e segurança dos alimentos; 
- novas técnicas de embalagem; 
- engenharia de processos; , . 

, ' . "  . 
_ adaptação da produção agncola as eXigênCiaS da Industrla, 
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melhorar os mecanismos de transferências de tecnologia, especificamente na área de bactérias lácticas; 

- fortalecer centros de pesquisa e ensino superior do setor; - criar um centro tecnológico para a higiene alimentar. 
Este último ponto é justificado pelo fato que as condições de higiene dos alimentos estão se tornando um importante terreno de batalha comercial. A exportação de produtos alimentícios para os EUS e o Japão passa por um rigoroso controle bacteriológico, especialmente em matéria de queijos, 

O IMPACTO DA BIOTECNOlOGIA NA AGROINDÚSTRIA 

A biotecnologia constitui um amplo setor de pesquisa que abrange diversos conhecimentos biológicos, bioquimicos, microbiológicos e genéticos cuja aplicação em termos tecnológicos leva a transformar certas propriedades das espécies vegetais e animais e, também, modificar os processos industriais de produtos alimentícios a partir da ação de microorganismos. Nos países mais industrializados, os resultados da pesquisa biotecnológica começa a penetrar em todos os setores de atividades agrícola, pecuária e agroindustriais, no intuito de melhorar aspectos da qualidade dos produtos e em reduzir os custos de produção (Arroyo, 1 988). Para o setor de laticínios, no contexto da biotecnologia, a microbiologia das fermentações ocupa um lugar de destaque, De fato, vários tipos de bactérias lácticas, fungos e outros microorganismos intervêm na produção de latícinios. A manipulação biotecnológica desses microorganismos é objeto de importantes projetos de pesquisa e de experimentações. O objetivo consiste em melhorar a qualidade é facil itar a objetivo consiste em melhorar a qualidade e facilitar a exportação dos produtos (especialmente queijos), submetidos a normas muito estritas em matéria de controle sanitário, 
Tal controle constitui um instrumento da "guerra" comercial que existe entre Europa-EUA e Japão, No caso peculiar da França, famosos laticínios de tipo tradicional (com "gosto de fazenda"), às vezes produzidos a partir de leite cru , sofrem sérias. restrições nas exportações, inclusive por parte dos outros países da Comunidade Européia. Para tentar resolver este problema, existem vários projetos de pesquisa biotecnológica sobre a manipulação das bactérias lácticas de modo a manter o "gosto de fazenda" e respeitar as normas internacionais de higiene. 

APERFEiÇOAMENTO DA TECNOLOGIA EXISTENTE VS INTRODUÇÃO DE NOVA TECNOLOGIA 

Quando falamos de inovação tecnológica, em geral sempre pensamos no que há de mais adiantado 
a n lvel internacional (últimos recursos de biotecnologia, informática de última geração, etc), Nem sempre 
esta visão é adequada para o desenvolvimento de atividades industriais . Dentro de um dado estado tecnológico 
e organizacional das empresas agroindustriais, uma real inovação nem sempre consiste na adoção das 
últimas novidades, que podem ser apressadas, custosas ou arriscadas, e sim no aperfeiçoamento do que já 
existe. Isto constitui um tema de avaliação de projetos tecnológicos que é particularmente significativo no 
setor agroindustrial em países em desenvolvimento. 

Em matéria de biotecnologia, é necessário lembrar que existem opiniões inadequadas. A biotecnologia 
não consiste apenas em técnicas de engenharia genética, De acordo com Cerantola ( 1 992), existem um 
setor tradicional da biotecnolog ia, como por exemplo, as técnicas de fermentação básica, um setor 
mtermediário (fermentação descontínua) e um setor moderno centrado na engenharia genética, 

A modernização e a busca de qualidade na agroindústria não passam unicamente pela biotecnologia 
de ponta e sim por um esforço integrado em pesquisas biotecnológicas de vários setores, pesquisa sobre 
técnicas de produção e organização que sejam realmente aplicáveis às necessidades da indústria e à 
melhoria dos produtos , 

A nova biotecnologia dá margem a certos prognósticos apressados em termos de impactos sócio
econômicos. Tais impactos existem, mas somente a médio ou longo prazo. Além disso, pelo menos no setor 
de laticínios. a melhoria dos produtos não é apenas uma questão biológica e s im uma questão industrial: 
concepção dos equipamentos, condições de limpeza. técnicas de acondicionamento. técnicas de aquecimento 
e refrigeração, etc 
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PROBLEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

A nova tecnologia se desenvolve principalmente nos países industrializados, em centros de pesquisa 
vinculados ao setor público e em centros de P&D de grandes firmas multinacionais que investem em pesquisa. 

Green observou que, a nível internacional, existe uma tendência favorável à cooperação ao nível 
da pesquisa tecnológica entre grandes empresas, mesmo concorrentes no mercado de alimentos. O terreno 
de concorrência não se situaria essencialmente nas atividadesde P&D, muito caras e de tipo investimento 
de risco, e sim na I concepção e diferenciação de produtos, no marketing, formas de organização e de 
distribuição. (Green, 1 991 ) .  

No entanto, existem muitas dificuldades para empresas de países em desenvolvimento adquirirem 
a tecnologia sofisticada do setor de alimentos, dentro do atual sistema de propriedade industrial e no contexto 
de estagnação sócio-econômica da maioria da população. 

Em alguns casos, esta tecnologia é parcialmente introduzida nas filiais locais de multinacionais, 
sem real desenvolvimento ou adaptações. Em outros, a nova tecnologia é comercializada por empresas 
especializadas na concepção e no aperfeiçoamento de processos de produção baseados na aplicação de 
técnicas biotecnológicas. Tais empresas vendem seus serviços às empresas agropecuárias, agroindustriais 
e farmaceúticas. Os custos e os riscos sendo elevados, as empresas agroindustriais de pequeno ou médio 
porte não podem recorrer a este tipo de serviço. 

Além disso, em escala de produção destinada ao mercado local, nem sempre há uma viabilização 
das altas tecnologias. I novações de forte impacto sobre a qualidade dos produtos são justificadas no exterior 
pelo acirramento da concorrência entre firmas e o forte poder aquisitivo da população, o que requer a 
diversificação e a sofisticação dos produtos. 

Nos países em desenvolvimento, o mercado intemo é muito l imitado devido ao baixo poder aquisitivo 
da população. A competição entre as firmas não passa prioritariamente pela diferenciação dos produtos e a 
melhoria da qualidade. Mas é claro que esta tendência está se revertendo, principalmente no que diz respeito 
aos produtos destinados aos mercados de classe média urbana. 

Os conhecimentos tecnológicos relacionados com biotecnologia que são realmente aplicáveis na 
agroindústria estão concentrados em poucos centros de pesquisa e empresas. Por  parte dos países 
industrializados, existe uma política mais ou menos explícita que consiste em não deixar os países de 
grande potencial industrial (como o Brasil) adquirirem autonomia tecnológica. 

O uso de novas tecnologias não pode se limitar à compra de "pacotes" ou de patentes . Qualquer 
esforço de desenvolvimento tecnológico deve ser pensado a médio prazo com a formação de recursos 
humanos e o desenvolvimento de pesquisa consorciada com a participação de universidades e centros de 
pesquisa nacionais e estrangeiros. 

A transferência de conhecimentos úteis para melhorar os produtos pode ser pensada a um nível de 
sistematicidade inferior ao dos conhecimentos embutidos em técnicas patenteadas. Ta! tipo de transferência 
pode ser obtida no seio da interação entre empresas nacionais, instituições de pesquisa e universidades 
nacionais . Estas podem inclusive estabelecer convênios com universidades estrangeiras e centros de 
pesquisa consorciadas em agropólos que existem no exterior. 

Além de projetos tecnológicos específicos, a interação entre Universidades e agroindústria pode 
responder à necessidade de informação tecnológica e econômica. Para ci atual desenvolvimento industrial, 
não bastam equipamentos e insumos. Há uma necessidade crescente de informação; informação técnica 
sobre novos produtos e procedimentos, tendências internacionais da tecnologia, informação econômica 
sobre a evolução dos mercados, o perfil, os gostos e comportamentos dos consumidores em vários segmentos 
do mercado interno e as eventuais oportun idades nos mercados externos . Também nesse setor, as 
Universidades poderiam dar uma contribuição. 

INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E MELHORIA DA QUALIDADE 

Atualmente, muitas das inovações organizacionais são relacionadas com a busca de qualidade dos 
produtos, a flexibilização da produção em função das variações do mercado e a maior interação entre 
produção e distribuição. Há uma convergência entre gestão da qualidade, gestão participativa, forma de 
organização flexível ,  etc. Tais mudanças se estendem ao nível do relacionamento com fornecedores e 
clientes, levando ao desenvolvimento da terceirização e à agilização dos sistemas de transportes. 

Segundo R. Green ( 1 99 1 ) ,  na Europa, o grande capital está investindo nas redes de distribuição, 
em empresas de tipo super e hipermercados e pontos de venda menores. Tais empresas adotam conceitos 
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fornecedores. Consequentemente elas se to ' d  . '  r conexoes telematizadas com seus , rnam ca a vez maiS poderosas nas . 1 -empresas produtoras do setor agroalimentar e de o t b d 
suas re açoes com as 

formas de organização compatíveis Tal tQndêncl. 
u .ros ens e consumo. Estas são obrigadas e adotarem . f ' - • - a cria novas exigências em termos d t- d In ormatlzaçao, telematização técnicas de embalagem f . _ e ges ao a qualidade. 

. . �s repercussões desta tendência sobre a indú��� ngeraç�o e siste�as d� transporte . . . 
Industnallzados e começam a crescer no Brasil Ne 

a agroallmentar
. 
s
.
ao mUito profundas nos países 

Na década de 70, segundo Pires e Bi�lsCh�;��ntexto, a pr�blematlca da qualidade está evolu.indo. 
produtos lácteos estava sobretudo relacionad 

Y (
�
�78). a Ja destacada questão da qualidade dos 

qualidade e quantidade permaneciam l imitada: p
com �s, con lç.ões de higiene. Os esforços de melhoria em 

_ o atraso d ' "  . or varlos motivos: 
. . a pecuana leiteira, em termos econômicos e tecnológicos. - a dlflculd?de em aumentar as escalas de produção na indústria de I '  f . .  . - o fr��o nlvel de qualificação de recursos humanos; 

a IClnJOS, 
- a dificuldade de inserção de técnicos e e h . 

. . 
considerado. ngen elros espeCializados nas empresas do setor 

Hoje, na década de 90, esses problemas ainda existem m - . p�eocupação mais abrangente para a qual os instrumentos d 
' �s a g:stao.da qUahdad� se tornou uma 

decadas anteriores. e gestao estao mais desenvolVidos do que nas 
Existem diversas definições da qualidade total Se d de qual idade consiste essencialmente em 

:
, �

un o R.S. Andrade ( 1 99 1 ) , um plano de melhoria 
necessidades do cliente e sobre a organiZaça��

a
t 
sene

d 
e ações sobre o produto para adequá-lo às . o In ema a empresa para que isto t T. I requer pesquisas aprofundadas sobre as nec ·d d d . acon eça. Ia proposta 

pelos produtos e as melhorias que a empresa e:�:
l
e� �s 

d�
s
_ 
cl

:
nt

�
s, os nív�is de satisfação propiciados 

melhoria sobre os procedimentos e a organiz _ 
on Iça0 e o �recer. A Implementação das ações de 

produção. açao requerem um treinamento das pessoas envolvidas na 
Outras definições extrapolam as delimita õ d nível da empresa como um todo. Segundo Pé i 

ç 
��"A

o pro�uto para estender a ,gestão da qualidade ao 
métodos organizados em estratégia global vi 

r gO
d
r , 

I
q
h
ualldade total é um conjunto de princípios e de 

t' f - , , san o me orar toda a empresa p I sa IS açao �o cliente ao menor custo" (Périgord, 1 987, p.72) . 
ara a cançar uma maior 

O sistema COTE (Controle de Oualidade de Toda E da gestão da qualidade. É um "sistema no qual d
a mpresa) corresponde a uma visão mais ampla 

de uma organização cooperam em promover e :
s pe�so�s e todos os setores em todos os níveis hierárquicos 

por toda a organização". (Cheng, L.C. et ali i , 1 9�i.
ar vigorosamente nas atividades do controle de qualidade 

1 99 1 ) :  
Na concepção da qualidade total do produto, vários aspectos são considerados (Almeidarroledo, 
a) satisfação do consumidor· 
b) prop�edades intrínsecas d� produto (composição, qualidade do pro·eto ou �)) qUa

�
ldade �o processo de produção e das matérias primas ou in�umos . 

concepção do produto); 

V 
con ormaçao aos padrões de normas vigentes. ' 

a)
a
�

os 
I
�;�

entar esses aspecto�, tentando contextualizá-Ios no setor de interesse. ua I a e em termos de satrsfação do consu ·d li d 
. 

consideram que a melhoria dos produtos re uer o atendi 
ml oro - .0 AOS .os especialistas em qualidade 

do gosto e de formas de apresentação dos �odut d.f 
men�o d

_
as eXlgenc�as dos consumidores (evolução 

consumidores) e das exigências das redes�e di f�b .1 :re
(
nclaçao e� funçao da segmentação dos públicos 

etc). s n Ulçao preços, tipOS de embalagem, prazos de entrega, 
, No que toca aos aspectos de qualidade relacionados co ' . . . pesquisas socio-econômicas sobre a evoluçã d d . m o consumidor, e necessano desenvolver 

d d ' o os pro utos alimentares no mercad b t d A ' o gosto os consumidores e a aceitabilidade de d 
o, so re as en enclas novos pro utos Segundo Green ( 1 990) na Europa e em parte B ·1 • . 

mais exigentes, valorizam os �limentos que s 
no ra�1 e na Argentina, os consumidores se tornam 

frescos, naturais, etc. A industrialização de ��o:�t�� �
�a I

�
a�em de produtos :radicionais, saudáveis, 

mercado. Os produtos tradicionais têm uma ima e 
a Ir:':m ICIOS encontra. obstaculos de aceitação no 

poder aquisitivo. Isto explicaria o fraco desempen�o �
POS

�
IV
t 

e
��re cons�r:'ldores sofisticados, de maior 

hoje (G!een, 1 990) .  Para valorizar seus produtos indu�;r�al��� 
lotecnologlcos na produção alimentar até 

produçao em pequena quantidade de produtos trad. ' .  �
s modernos, certas empresas mantêm a 

Ainda segundo o mesmo autor além do 
IClonalS co� �magem de qualidade superior. 

sens ível à apresentação, embalagem, 'conserva::�e�to)�a�CIOnal do pr�duto, o consumidor está mais .., , aC1 1 a s de uso e Informação d isponível sobre a 
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embalagem.  A melhoria de qualidade nestes aspectos supõe pesquisas sobre a psicologia social dos 

consumidores e um marketing adequado. . . ' 
A tecnologia do acondicionamento de produtos alimentares esta e�o!ulndo em ntm� acelera�� nos 

últimos anos , Mas também existem limites psicológicos relacionados com a Imagem de qualidade tradicional 

do produto alimentar. A embalagem desempenha um papel fundamental �a ,image,m do produ�o. para o 

consumidor, U m  bom "Camemberf' não pode ser vendido em embalagem plastlca: a Imagem tradicional do 

produto requer caixp de madeira e rótulo de papel. , - -
b) Qualidade intrínseca do produto. - Relacionada com questões d

.
e comp�lç.ao ou de c?ncepçao, 

a qualidade intrínseca dos produtos depende da tecnologia utilizada. A pe�q�\Sa tecnologlca é então In;p0:,tante 

para contribuir quanto para melhorar a qualidade a partir da recomp�s�ça� dos prod
.
u�os, da a�pltaçao de 

suas propriedades nutritivas, de seu aspecto físico (coloração, conslstencla) : condlçoes de �Ig�ene. 
, 

Mas a escolha da composição do produto não é uma questão exclusivamente tecnologlca. POIS o 

conceito de qualidade total do produto leva em conta a satisfação do consumidor. �a faixa de renda sup�rior 

o gosto do consumidor de produtos latícinios é afetado pela evolução dos mo�� de Vida urbana. O consumidor 

é mais preocupado pela sua própria saúde e pelo controle de seu propno peso do que no passado. 

Consequentemente, os produtos correspondentes devem ter uma composição menos gordurosa. . . 
. 

c) Qualidade do processo de produção e das matérias primas ou �nsum�s. - A montante da Industna 

de laticínios a melhoria da produtividade e da qualidade passa pela melhona do leite dos produtores. Segundo 

Pires e Biel�chowsky ( 1978) , este problema é muito importante no B rasil. Hoje é objeto de diversas pesquisas. 

° CNPGL, por exemplo, desenvolve pesquisas sobre melhoramento genético, nutrição animal, sanidade e 

manejo de rebanhos (Araújo et alii, 1 993). � .  . . ,
-

' 

. 
Na indústria agroalimentar existe uma tendencla que consiste na subs

,
tttUl?ao de Insumos 

,
de, ongem 

vegetal e animal por insumos de síntese, de origem não agrícola, o que fOI Obj�t� �e controversl�s ��s 

décadas de 70 e 80 (Arroyo, 1 983). Embora justificável por razão de custos, tal substltUlçao pode ser prejudiCial 

em termos de imagem de qualidade. - ' 
d) Qualidade do produto em termos de conformação aos padroes e normas vigentes. - . �� setor 

agroalimentar, aspectos fundamentais na higiene nas 
.
condiçõe,s ?e produção e o a�pecto santtan� das 

matérias primas e dos produtos são controlados por orgãos publlcos. No mercado Interno, � pa��ao de 

higiene impõe a indicação da data de validade. Em alguns casos , com��a a se: usado um d�SposltlVO de 

controle das variações de temperatura de produtos refrigerados. Como ja menCionados antenor
,
mente,_ os 

padrões se tornam cada vez mais exigentes no contexto do comércio internacional e requerem Inovaçoes 

tecnológicas para serem alcançados. . . 
No seu conjunto, a gestão da qualidade permite o crescimento do faturamento, e COnsti�1 um poderoso 

instrumento de competitividade, devido à distinção dos produtos em comparação aos dos demaiS concorr�ntes 

no mercado. É conhecido o fato de que, na ocasião do lançamento de novos produtos, o aspecto de qualldad� 

é fundamental. Em pesquisa sobre as causas de sucesso de novos produtos, real�zada po� Dabem e
.
t all l  

( 1 987), a partir de uma amostra aleatória de empresas d� I�ticínios, massas e biSCOitos �,e RIO de Ja�elr� e 

São Paulo, o item "Boa qualidade do produto/ caractenstlcas do produto que agradam vem em pnmelro 

lugar com 70,2% das respostas espontâneas. . 
-

É interessante procurar esclarecer os motivos das empresas e as fontes de tnformaç�o que 

condicionam a adoção de sistemas de gestão da qualidade. Segundo Fleury e Humphrey ( 1 992), anahsando 

os resu ltados de uma pesquisa por amostra (em empresas brasileiras q�e não perte�cem ao setor 

agroalimentar) , os principais fatores de influência são: a indução da 
.
matnz, a . emulaçao da empr�sa 

licenciadora de tecnologia a imposição do cliente, a disseminação de conceitos e técniCas de autores (Oemlng, 

Juran , Ishikawa, Crosby
' 
e outros), o uso de empresas de consultoria ou de consultores individuais, as 

visitas a empresas e a troca de experiências. . 
Em termos práticos, a gestão de qualidade consiste na aplicação de métodos e técniCas para levantar 

todos os itens do produto ou do processo de produção passíveis de uma melhoria. Entre esses métodos, 

destacam-se o Método PDCA aplicado em ciclos contínuos (PLAN : planejamento - DO:, ex�cução - C
.
�ECK: 

verificação _ ACTION: ação corretiva), diversos métodos de resolução de problemas, tecnlcas de anahs� de 

causas e efeitos, diagramas e recursos visuais de apresentação dos dados (SouzalNormand, 1 99�). M
_
ultas 

des.sas técnicas possuem um caráter participativo. São utilizados em grupos dentro de uma organlzaça
,
o d,e 

Círculos de Controle de Qualidade. A extensão da gestão de qualidade abrange todos os setores e os nlvelS 

hierárquicos da empresa, dentro de uma visão de gestão participativa. 
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RECURSOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Complementarmente aos aspectos anteriormente abordados a gestão da I'd d d . 
é . d . � .  b - , qua I a e esencadela 

uma s ne e eXlgenclas so re a gestao de recursos humanos a educação e f - • 
comunicação externa e interna. 

" ormaçao contmua e a 

a) Gestão de Recursos H umanos - A GRH não é mais vista como uma s' I -
O rt d P . . . . 

Imp es questao de 
epa amento e essoal (atiVidade de rotina). Esta adquirindo uma dimensão estratég' . 
. t d f - d I - . . 

- . . Ica, prospectiva 
orten a a em unçao a evo uçao das qualtflcaçoes eXigidas pelas mudanças tecnolo' gl'cas e o g . . . ' 
J t h . - r antzaclonals. 
un o com a engen arta de produçao, a GRH encontra novos desafios na implementação de sistem d 

controle e melhoramento da qualidade dos produtos (Thiollent, 1 992). as e 

, ,b! Ne�es7idade de educação : formação contínua. - A educação e a formação contínua dos 
funclo�artos, tecnlcas e gerentes ?onstltuem uma condição importante para a perfomance da empresa, 
�speclalmente em termos de qualidade. A formação tende a ser considerada com um investiment t-
Importante quanto os outros tipos de investimento. 

o ao 

c) Dispositivo de comunicação externa e interna. - Inovações e adoção de novos padrões de qual'd d 
reforçam a necessidade de um dispositivo de comunicação externa e interna. 

I a e 

, A inovação
, 
oc�rrida na conservação na conservação e embalagem do leite de tipo "longa vida" na 

dec�da de 1 970 (Tecnlca U�T - Ultra High Temperature - e embalagem Tetra Pak) não foi adequadamente 
:xpllcada. Segundo,M .L. ZUlzke (.1 99 1 ), faltou comunicação com o público consumidor, o que acarretou à 
epoca u

.
m grande numero de pedidos de esclarecimento por parte de consumidores e de associações de 

cons umldores. 

, .Hoje, considera-�.e que o sucesso do lançamento de inovações ou de novos produtos está 
acon�I?lonado a uma polttlca de comunicação externa para esclarecer o público consumidor e dar-lhe a 
posslblh.dade de expresssar suas queixas ou observações. Zulzke sublinhou a importância do retorno do 
consuml�or, qu� pode ser f��malizado pela criação de um DSC (Departamento de Serviços a Consumidores). 

E tambem necessarto um esforço de articulação entre comunidades externas e comunicação interna 
para melhorar os produtos e sua im�gem pública. Se não houver comunicação interna, entre os vários 
depart�mentos da empresa, o apr?veltamento da informação de retorno dos consumidores não poderá ser 
aprov�ltado para mel�orar a qualidade dos produtos. A importância da comunicação interna foi também 
menCionada na pesqUisa de Dabem et alii ( 1 987). 

. _ O entrosamento das áreas de comunicação, educação e recursos humanos constitui uma importante 
condlçao para o sucesso das inovações tecnológicas e organizacionais. 

CONCLUSÃO 

, 
No ,set�r agroalimentar, espe?ialmente. laticinista, o acompanhamento das inovações tecnológicas 

e organtzaclo�als voltad,:s pela mel�on� da qualidade requer maiores estudos, pesquisas e experimentações. 
Tal empr�ndlment� supoe uma efetiva Interação entre empresas do setor, universidades e outras instituições 
de pesquisa e tretname�to. Nesse contexto, p rojetos pluridiscipl inares possibi litariam, de um lado, um 
levantamento de necessldade� em termos de conhecimento técnico-científicos e informações econômicas 
e, por  outro lado, o amadureCimento das competências gerenciais voltadas para a melhoria da qualidade 
dos produtos. 
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UTILIZAÇÃO D E  KITS PARA CONTAGEM E IDEN]'IFICAÇÃO DE BACTÉRIAS 
EM PLATAFORMAS DE RECEPÇAO DE LEITE 

1 - INTRODUÇÃO 

Marlice Teixeira Ribeiro • 
Vânia Maria de Oliveira Veiga * 
Heloisa Maria de Souza •• 
Marcus Cordeiro Durães * 

A qualidade higiênica do leite depende basicamente do estado de saúde da glãndula mamária e da 
conservação do produto. A Organização Panamericana de Saúde determina alguns fatores mais importantes 
para leite de qualidade. São eles: Baixa carga microbiana e ausência de substâncias inibidoras. A dificuldade 
de métodos simples e eficientes que qualifiquem o produto nas indústrias de laticínios são evidentes. Portanto, 
cresce a necessidade de buscar alternativas. de técnicas eficazes para resolver o problema. 

Nas p lataformas de recepção, o leite é analisado por métodos convencionais , que além de 
dispendiosos e demorados são trabalhosos. . . , _  Tendo em vista que as informações disponíveis ao nível de usina de benefiCiamento do leite. nao 
são totalmente adequadas ao serviço de inspeção. por demandar tempo e mão de obra, realizou-se o presente 
trabalho com o objetivo de comparar os métodos tradicionais à possibil idade de utilização dos Kits, os quais 

EMBRAPA - CNPGL 
EPAMIG - CEPE I I LCT 
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foram importandos pela INPAL S. A. Indústrias Químicas, no Brasil . 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas 90 amo�tras de leite por métodos bacteriológicos convencionais e pelo Kit. Estas 
amostras represent�vam 1 5  propne�ades produtoras de leite B, em seis repetições semanais. 

Foram colhidos 1 50 ml d.e leite em tubos :�téreis, de ca�a propriedade na plataforma de recepção. 
Estas a.m,ostr�s foram conduzIdas ao laboratorlo. para avaliação qualitativa e quantitativa. Após a 
homogelnlzaçao. foram testados, empregando-se os seguintes meios: 

2.1 ) Método Convencional: 

- �gar padrão (PCA-DIFCO). para acontagem total de mesófilos no leite; - Agar batata e dextrose (PDA-OXOID) ,  para o crescimento de fungos ou leveduras' - �aird Parker (OXOID) .  para o crscimento de estafilococos; 
• 

- Agar esculina, sulfato de tálio. cristal violeta e toxina � estafilocócica (TKT-BBL), para o crescimento de estreptococos; 
- Ágar Mac Conkey. para o crescimento de bactéiras gram negativas. 

A contagem de coliformes. foi realizada de acordo com o método do número mais provável (NPM) 
de coliformes. descrito pelo LANARA. 

. ,  
As a�ostras de leite foram plaqueadas e incubadas à temperatura de 372C para contagem total de 

mesofllos, collforme� , estafil
,
ococos e �streptococos; enquanto que, para o isolamento de fungos e leveduras, 

as pl
.
a�as foram deixadas a t�mperatura ambiente. A leitura foi feita em 48 horas para contagem total de 

mesofllos, 24 horas para estafllococos. estreptococos e coliformes e 72 horas, para fungos e leveduras. 

2.2) Método do Kit: Empregaram-se três tipos de Kits, sendo: 

TIpo 1 :  contagem total de mesófilos no leite em uma face do Kit, enquanto na outra possibil itava o isolamento de coliformes e sua respectiva contagem total. 
TIpo 2: propiciava o isolamento e contagem total de fungos e leveduras. 
TIpo 3: ,identificação de Staphylococcus sp e contagem total em uma face do Kit. enquanto na outra caracterizavam os Streptococcus sp. bem como sua respectiva contagem. 

, ,
Após a imersão dos Kits nas amostras de leite , estes foram incubados a 372C, exceto aquele 

espeCifiCO para fungos e leveduras, cuja incubação se deu a 30QC. A leitura efetuou-se após 18 horas 
confirmando os resultados após 24 e 48 horas. 

' 

Foram realizados coloração de Gram e teste de catalase de bactérias isoladas nos Kits de 
est�filococos e estreptococos. Para as bactéria isoladas nos Kits correspondente às leveduras e os coliformes. 
realizou-se apenas a coloração de Gram. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 90 amostras , o i to foram descartadas . por problemas de contaminação nas placas 
correspondentes ao método convencional. 

_ , Os Kits evidenciaram melhor crescimento após 24 horas para todos os três tipos testados. O mesmo 
nao fOI comprovado no método convencional. que exige um tempo maior em relação à contagem total de 
mesófilos, fungos e leveduras. 

Nos Kits de estafilococos foi evidenciado crescimento de cocos Gram positivos em cachos e catalase 
posi�ivo. A morfol?gia, �os estrep!ococos. cocos Gram positivos em cadeias, teste de catalase negativo. 
confirmaram a aplicabilidade do Klt correspondente. Através da coloração de Gram foi possível confirmar a 
especificidade dos Kits de coliformes e leveduras. 

Os resultados foram analisados determinando-se o coeficiente de correlação entre a contagem 
total pel? ,método convenciona.l .  e. através do Kit, resultando uma proporção de 0.57. para a contagem total 
de mesofl los ; 0 ,64, para os collformes; 0.73. para as leveduras; 0.59, para os estreptococos; e 0 ,52 para os 
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estafilococos. O nível de correlação entre o método convencional e o Kit (contagem total , coliformes, leveduras, 
esteptococos e estafilococos) foi altamente significativo pela correlação de Pearson. 

4 - CONCLUSÃO 

Pelos resultados obtidos conclui-se que: 

1 - O método simplificado que empregou um Kit diagnóstico foi equivalente quantitativa e qualitativamente 
am método convencional para avaliação microbiológica do leite. 
2 - Adicionalmente observou-se as seguintes vantagens do Kit sobre o método convencional: 

a) mais fácil para semear; 
b) mais rápido para fornecer diagnóstico; 
c) mais s imples para interpretar os resultados; 
d) pode ser empregado em laboratórios com infraestrutura mínima. 

PRODUÇÃO DE ENTEROTOXINAS POR STAPHYLOCOCCUS 
ISOLADOS DE MASTITE SUBClÍNICA BOVINA 

1 - INTRODUÇÃO 

Leda Eunice Aroni Me/chiades • 
Vânia Maria de Oliveira Veiga ..  
Mar/ice Teixeira Ribeiro **  
/vera/do Santos Dutra *** 

A mastite acarreta grandes perdas econômicas pela queda na produção de leite , gastos com 
tratamento entre oputros, provocando também problemas de saúde pública pelo produto de má qualidade, 
que pode veicular microrganismos patogênicos , capazes de produzir enterotoxinas . O processo de 
pasteurização do leite assegura normalmente a destruição das cepas presentes, sem no entanto, eliminar 
as enterotoxinas pré-formadas. 

Microrganismos do gênero Staphylococcus spp. , presentes no leite cru, podem representar um 
risco à saúde dos consumidores, pelo fato de algumas cepas destas bactérias produzirem enterotoxinas 
termoestáveis capazes de provocar intoxicação alimentar. Esta intoxicação pode ocorrer após a ingestão 
de leite e derivados crus ou pasteurizados, nos quais a cepas enterotoxigênicas, encontrando condições 
favoráveis à multi pl icação, produzem enterotoxinas capazes de desencadear severos processos de 
gastroenterite , principalmente em crianças e idosos. 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a presença de cepas enterotoxigênicas de 
S taphylococcus spp., isolados de leite de vacas com mastite subclínica. 

2 - MATERIAL E M ÉTODOS 

O trabalho foi realizado no laboratório de Sanidade Animal do Centro Nacional de Pesquisa de 
Gado Leiteiro de Leite da EMBRAPA, em Coronel Pacheco, MG. 

Foram examinadas pelo "California Mastitis Tesf' (CMT) , 1 53 vacas em lactação, pertencentes a 
quatro rebanhos localizados na Zona da Mata MG . As amostras de leite dos quartos reagentes foram 
submetidas a exames laboratoriais para isolamento e identificação dos microrganismos. 

Destas , 48 amostras identificadas como Staphylococcus, foram submetidas à produção e detecção 

UFRJ 
EMBRAPA - CNPGL 
UNESP 
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de enterotoxinas estafilocócicas. 

2.1 .  Detecção de enterotoxinas estafilocóclcas 

As amostras selecionadas foram cultivadas para produção de enterotoxinas e submetidas ao teste 
de detecção, através da técnica de imunodifusão, onde foram uti l izadas enterotoxinas padrão A, B e D e 
seus respectivos soros antienterotoxinas. Após a incubação a 372C popr 24 horas em camada úmida, 
procedeu-se a leitura observando a formação de linhas de precipitação que indicavam a presença da 
enterotoxina. ' 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em 13 1  das amostras de leite isolou-se Sataphylococcus spp • .  Destas, 48 produziram enzimas 
tais como: lipase, TOA e Dnase, sendo classificadas como: S. aureus ( 1 2  amostras); S. epidermidis ( 1 1 ); 
S. intermedius (6); S. hyicus subsp. hyicus 6; S. hyicus subsp. chromogenes (4); S. sciuri (4); S. simulans 
(3) ; e S. haemolyticus (2) . 

A verificação da capacidade produtora de enterotoxinas dos tipos A e O, efetuadas nestas cepas, 
evidenciou que 8,3% dos S. aureus produziram enterotoxinas do tipo A e 25% do tipo O; 6.6% dos S. 
intermedius do tipo O, 1 6,6% dos S. hyicus subsp. hyicus do tipo A. a produção de enterotoxinas dos tipos 
C e E não foi observada, devido à não disponibilidade de antisoro correspondente'. 

4 - CONCLUSÃO 

De acordo com as análises realizadas no presente trabalho pode-se concluir: 

1 - Das 48 amostras de Staphylococcus sp isoladas, 10 produziram enterotoxinas ,  sendo 7 do tipo A e 3 
do tipo O. 

2 • Somente cepas de Staphylococcus coagulase positiva isoladas dos casos de mastite subclín ica 
produziram enterotoxinas dos tipos A e O. 

3 - Todas as cepas de S. intermedius e S. hyicus subsp. hyicus que foram lipase e Onase positivos 
produziram enterotoxinas .  

FERMENTAÇÃO SEMICONTíNUA DE SORO DE LEITE PARA 
PRODUÇÃO DE U M  CONCENTRADO NITROGENADO 

Pablo A.  S.  Pod/ech .. 
Paulo R. Jerke .. 
Marce/o F. Luna .. 
Ozaír Souza .. 

Carlos A. C. de Souza Neto .. 
Rogério F. dos Passos * 
Walter Borzaní .. 

O presente trabalho realizado a nível de laboratório e em escala piloto, tem por objetivo correlacionar 
a produtividade do ácido lático com a fração de inóculo em fermentação semicontínua de soro de leite por 
Lactobacíllus bulgaricus. O volume de inóculo variou de 20 a 60 % do volume total do trabalho. A otimização 
do processo teve como base a seleção do microrganismo e seleção de nutrientes de baixo custo. 

• Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Biotecnolégico, Rod. SC 280 km O, Distrito de Pirabeiraba, 
Joinville, SC. 
• •  Biofill Produtos Biotecnológicos S.A. ,  Curitiba. PRo 
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REVISTA DO INSTITUTO DE LATiCíNIOS "CÂNDIDO TOSTES" (*) 
(i) A Revista do Instituto de Laticfnios "Cândido 

Tostes" ( R EVILCT) publjcada em Juiz de Fora apresenta
se no tamanho de 230 mm por 1 60 mm e é órgão do 
Centro de Pesquisa e . Ensino do Instituto de Laticfnios 
"Cândido Tostes" da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
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veicular artigos d e  revisão bibliográfica e notícias de 
interesse geral. 

( i i)  Aos autores poderá ser solicitada a provisão 
institucional de recursos financeiros para publicação de 
trabalhos originais e impressão de separatas, de acordo 
co m a d i s po n i bi l idade de cobert u ra f inance i ra da 
REVILCT no período em questão. Neste caso a REVILCT 
poderá orie ntar os professores e pesquisadores na 
procura i n stitucional de apoio f inanceiro como por 
exemplo, para pagamento de fotolitos à cores. 

( i i i )  Os a rt igos d e v e m  s e r  re d i g i dos e m  
português. O �  autores devem a presentar o traba lho 
i nduindo título e resumo redigidos em português e em 
i nglês. A bibliografia e as normas complementares de 
citação devem estar de acordo com a última publicação 
da Revista da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT (NB-66 revisada). Dar-se-á preferência à forma 
sem destaq ue; onde o nome dos autores são escritos 
com apenas as primeiras letras maiúsculas. 

(iv) Os manuscritos, em cópias originais, devem 
ser enviados datilografados em papel branco, ofício l i ,  
2 1 6  mm x 330 mm d e  75g1m2 reservando-se as seguintes 
marginações: 1 )  margem esquerda de 40 mm, 2) margem 
direita d e  25 mm, 3) margem superior de 25 mm, 4) 
margem inferior de 25 mm. Os manuscritos devem ser 
dat i log rafados em e s p aç o  d u p l o  em pág i nas de 
aproximadamente 30 l inhas (no máximo 34 l inhas e 80 
espaços o u  caracte res por l i n ha ) .  A Coorde nação 
Editorial poderá fazer alterações de pequeno porte aos 
man uscritos. As alte rações de g rande porte serão 
sugeridas aos autores juntamente com a devolução dos 
manuscritos a serem reajustados. As correções e os 
acréscimos encaminhados pelos autores após protocolo 
de registro da entrada dos man uscritos, poderão ser 
recusados a critério da Coordenação Editorial. 

(v) Todos os manuscritos prete nde ntes ao 
espaço na R EVILCT dentro d o  subtítulo "C iê ncias e 
Técnica" deverão apresentar um resumo em português 
no início do trabalho e em "Summary" em inglês antes 
da listagem da bibliografia. 

(vi) A bi bliografia deve ser listada em ordem 
alfabética p e l o  últ imo n o m e  do pr imeiro autor. As 
referências bibliográficas devem ser citadas no texto em 
uma das seguintes formas opcionais: Silva ( 1 980); Silva, 
1 980; (Silva 1 980); ou Silva, ( 1 980:35). As abreviaturas 
de nomes de periódicos devem seguir as normas da 
"World List of Scientific Periodicals". 

(vii) As ilustrações devem ser feitas em nanquim 

preto e branco e em tintas de desenho ( Rotrings ou 
equivalentes) de cores variadas para reproduções em 
cores. As i lustrações deverão ser planejadas em função 
das seguintes reduções opcionais: 1 .  1 ,5 X; 2. 2,0 X;  3. 
2 ,5 X; 4. 3,0 X ;  ou 5. n X; sempre calculadas com base na 
d iagonal d e  um retâ n g ulo.  Dar-se-á preferência aos 
tamanhos impressos d e  1. 1 20 mm por 90 mm; 2. 60 mm 
por 45 m m ;  3. 1 70 m m  por 1 27,5 m m. As bases das 
i lustrações deverão ser consideradas como: 1.  1 20 mm: 
2 . 60 mm: 3. 1 70 mm. Os gráficos e as tabelas devem ser 
reduzidas ao m ínimo i ndispensáveis, apenas de acordo 
com as exigências de um tratamento estatísco formal. As 
i lustrações e tabelas devem vir separadamente em relação 
ao texto e devem estar de acordo com as noemas usuais 
de tratamento e processamento de dados. As fotografias 
não deverão ser recortadas;  as formas fotográficas 
originais devem ser mantidas em tamanhos retangulares 
para espaços i mpressos preferenciais i n dicados acima 
( l a d o  m e n o r  d i v i d i d o  p e l o  lado m a i o r  i g u a l  a 
a proxi madam ente 0,7) .  O cálculo para a previsão da 
redução das i lustrações deve ser feito de acordo com a 
o ri e ntação de Pa pavero & Ma rti n s  ( 1 983 : 1 09) .  As 
i l us trações e as t a b e l a s  d everão s e r  mo ntadas 
separadamente do texto, deverão conter indicações da 
sua localização defin itiva em relação à paginação do 
trabalho, devendo constar uma chamada no texto. Na 
montagem deverá ser obedecido um rigoroso critério de 
economia de espaço através da divisão da página em 
lauda esquerda e lauda d ireita. Para possibi l itar este 
aproveitame nto de espaço, a mag n itude da redução 
poderá ser ajustada. A Coordenação Editorial outorga-se 
o direito de proceder as alterações na montagem dos 
dichês e das pranchas ou de solicitá-Ias aos autores: As 
lege ndas e os t ít u l o s  d as i l ustrações d eve rão ser  
dati lografados à p a rte do texto e das p ra nchas. As 
i lustrações enviadas pelo correio deverão ser  protegidas 
em forma de pranchas de cartolina, com uma proteção 
externa em cartão duro ou em madeira, de forma a deixá
las sempre planas , n unca encontrá-Ias. A CE não pode 
responsabilizar-se pelas perdas e danos de transporte. 

(vi i i )  Em n e n h u m  caso (subtítu lo ,  nomes de 
autores, etc) deverão ser usadas palavras escritas só com 
maiúsculas. No corpo do texto serão g rifados apenas 
nomes g e n é ri cos e e s pecif i cos e o utras p a lavras 
estrangeiras eventualme nte usadas ; nas refe rências 
b i bl iográfica s ,  g ri far some nte os nomes de l i vros e 
periódicos e seus respectivos volumes. 

(ix) Para simplificar, use nota de rodapé apenas 
na prime ira pág i n a  d o  tra bal ho,  com as crede nciais 
previstas pela PAB, visto que o emprego correto da nota 
de rodapé deve considerar regras específicas. 

(x) Todos os artigos pullicados dentro do subtítulo 
"Ciência 'e Técnica" serão reproduzidos em separatas, sem 
capa, em número fixo de 1 0. As separatas acima desse 
número serão cobradas dos autores a preço de custo. Os 
autores não receberão provas para exame e correção; os 
originais serão considerados definitivos. 

(*) Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos; composto e impresso em 1 0/04/92. 
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o Filtro Rotativo BV FR 1 .001 
separa liquidos de sólidos em 
suspensão, com capacidade de 
5.000 a 20.000 litros/hora. 
Todas as partes deste filtro em 
contato com o produto 
filtrado, são em aço inox. 
Na indústria de laticínios, 
ganha-se tempo utilizando o 
BV f R 1 ;001  a ntes de desnatar 
o soro. Com isso, além de 
separarmos o soro das 
partículas de queijo, haverá 
uma grande redução na 
necessidade de l impeza da 
desnatadeirao 
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ADMINISTRAÇÃO, VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
R. Conselheiro Cotegipe, 872 - Belenzinho - São Paulo - SP - CEP 03058 
Telex: 1 1  60641 TCRC - Fone:  (01 1 )  291 -591 1 - FAX : 01 1 - 292-4322 
B.V. MáGluinas e Equipamentos ltda. 
FÁBRICA: R. Valdir Roberto Camargo, 519 - Distrito Industrial 
I ndaiatuba - São Paulo - Cepo 01330 - Te.l . :  (0192) 75-6259 
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IS 
HIGIENE PROGRAMADA NA INDÚSTRIA ALI 

PRESENÇA DA LEVER INDUSTRIAL NO MUNDO. 
� lifl n ,I � -) h} "J J' j "" f::t'" "'X " 5-, �." � ,;d  Kliase (los 'Drogrâm� , �i?�' 

. 'Be: ÍirD� � Higieriê': *i ��;:}� 
j ,� f' fr � ;- � f I � ;;{. " t : 5 �� 1 "1 � � rL �:� 

A Lever Industrial põe à sua disposição toda a experiência adquirida em mais 
de 50 país�s, com o objetivo de aumentar seus récursos e, principalmente, 

_ . P9ssibiUtar maior segurança para a sua indústria, nas áreas de limpeza e' 
higienização. 

Aproveite tudo isto: 
• Uma linha de produtos de qualidade. 

, • Sistemas programados de limpeza e 
desinfecção, que combinam produtos 
com equipamentos. 

.. Treinamento programado da 
mão-de-obra. 

• Assistência de nol:õSOS departamen'tos de 
apoio. 

. '  

• Visitas programadas de pós-vendas. 
• Uma equipe dirigida e treinada para . 

estudar e recomendar os sistemas mais 
econômicos e funcionais. 

' 

Lever -Industrial 
Sistemas para a higiene _ 

, ; Divisãd-ae H lgieneProflssionàl das Indústrias Gessy Levar Ltda, 
Av. de Pinedo, 401 - Socorro--Sto; Amaro --São Paulo - SP -'Te1;-:-fOttt548'-4322. 

... 
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