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"A bem da verdade, nenhuma estrutura viva existiria sem alguma forma de embalagem,  pois a 
membrana da célula viva nada mais é senão uma tosca - mas eficientíssima - forma de embalagem". 

Lincoln Seragini 

INTRODUÇÃO 

A indústria c ria produtos basicamente iguais. A lâmpada acende, o leite alimenta, o óleo 
lubrifica, o desodorante desodoriza. Em milhões de casos, o que realmente destaca um produto dos 
outros são as boas idéias, expressas em Marketing criativo, em propagandas criativas, em embalagens 
criativas! 

Um dos fatores de decisiva importância e determinante na venda de um produto é a sua 
embalagem. Ela deve ser atraente o bastante para chamar a atenção do consumidor. 

A embalagem, hoje, tem o seu lugar de destaque no mundo moderno, na medida em que ela 
comparece obrigatoriamente em quase todos os setores da produção. O· planejamento de uma 
embalagem é atividade complexa, que condiciona em um único processo os aspectos tecnológicos 
do produto com as consequências sócio-culturais da sua introdução no mercado. E o mercado está 
ávido de embalagens intel igentes e c riativas , que através de um princípio organizativo socia l ,  
promovem, protegem, qualificam, quantificam, transportam e distribuem bens de consumo em escala 
coletiva. 

1 - Decisões de Embalagem 

Philip Kotler define a embalagem como "as atividades de designing e produção de um recipiente 
ou invólucro". Podemos dizer também, que embalagem é uma função técnico-econômica, com o 
objetivo de proteger e distribuir produtos, ao menor custo possível , além de aumentar as vendas e 
consequentemente, os lucros. 

A embalagem abrange os níveis: 
a) Embalagem primária: é o recipiente que está mais próximo ao produto. 
b) Embalagem secundária: são os acessórios que se somam à embalagem primária, protegendo-a e 

são descartados quando o produto é uti l izado. 
c) Embalagem expositora: é a que, além de facilitar o transporte das mercadorias, favorece a sua 

exposição, contendo mensagem de venda. 
d) Embalagem de embarque: é a embalagem necessária para a estocagem, identificação, proteção e 

transporte dos produtos. 
Além das funções de proteção e promoção dos produtos, as embalagens devem exercer seu 

desempenho nos seguintes parâmetros: 

Técnica em Laticínios e Encarregada da Área de Difusão de Tecnologia do CEPEJILCT/EPAMIG 
e especialista em Marketing. 
Técnicos em Latic ínios formados pelo CEPEJI LCT/EPAMIG.  
Profissional da Área de Comunicação e Cursando de Pós-Graduação em 
Marketing na Fundação Machado Sobrinho. 
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1 - Mercado 
1 . 1 - Atrair a atenção do consumidor. 
1 .2 - Permiti r uma identificação rápida do produto. 
1 .3 - Permiti r uma boa identificação da marca. 
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1 .4 - Transmiti r uma mensagem motivadora sobre as características do produto. 
1 .5 - Criar confiança e ser de fácil manuseio. 
1 .6 - Demonstrar, principalmente, o aspecto higiênico. 

2 - Eficiência e Consumo 
2. 1  - Análise do tipo médio do consumidor. 
2.2 - Estudo das embalagens dos concorrentes. 
2.3 - Influência da embalagem nas vendas por si mesma ou em campanhas 

publicitárias. 
2.4 - Análise do mercado onde se tem vendido esse mesmo tipo de produto e de 
outros produtos potenciais 

3 - Aspecto e Visão 
3 . 1  - Conjunto linear e formativo. 
3.2 - Proporção. 
3.3 - Texto e letras. 
3.4 - Esquemas de cor. 
3.5 - Preferência de cor. 
3.6 - Visibil idade, legibi l idade e destaque. 
3.7 - Campo visual . 
3.8 - Perspectiva. 

4 - Atração e I nteresse 
4. 1 - Caráter do produto. 
4.2 - Sugestão. 
4.3 - I nstintos e desejos. 
4.4 - Aptidões dos segmentos do mercado consumidor. 
4.5 - Qualidade do produto. 
4.6 - Emprego da marca de família. 

5 - Qualidade e Forrria 
5.1  - Tamanho e forma. 
5.2 - Custo e preço de venda. 
5.3 - Determinação do peso. 
5.4 - Modificação de embalagens existentes. 

6 - Resolução e Economia 
6.1 - Natureza do produto e do recipiente uti l izado. 
6.2 - Proteção do produto. 
6.3 - Estabilidade. 
6.4 - Adaptação às l inhas de embalamento. 
6.5 - Provas de produção. 

2 - O universo das embalagens 

Segundo Raul Lody a embalagem pode ser definida como "representação da economia aliada 
aos padrões etnográficos do homem, situand?-o como criador e a embalagem como bem material 
que carrega em si o espaço de sua criação. E um caso antropológico que reúne elenco de formas, 
materiais, e intenções de usos que, unidos, buscam solucionar gostos, estéticas, transportes e 
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adornos, . . .  ". 
Baseado nesta definição de embalagem podemos ver o quão complexo é o universo que as 

rodeiam. Vimos então, que uma embalagem não pode ser feita visando apenas atender as necessidades 
de um país, e sim satisfazer por completo todas as vontades do consumidor, pois sem ele a indústria 
não existiria. Porém, o sucesso de uma embalagem não se detém, ao contrário do que muitos pensam, 
somente em inovações, mas principalmente na uti l ização criativa dos modelos já existentes, ou seja, 
a escolha da embalagem perfeita para um determinado produto. Estas colocações fazem jus a um 
país como o Brasi l ,  onde faltam recursos para investi r na criação, mesmo porque estes investimentos 
implicariam em aumentos substanciais no preço do produto final , sobre os quais o consumidor, 
principalmente agente da economia, sairia prejudicado. . 

Duas coisas existem para impulsionar o proveito das embalagens já vigentes em nosso 
mercado. O design aliado à qual idade total são fatores primordiais para o sucesso das vendas. 

O design é o que permite diferenciar um produto dos demais, já que uma forma bonita e 
perfeita exerce tamanha sedução aos olhos do consumidor. A parti r disso a embalagem deixa de ser 
apenas um veículo de proteção e comercialização de produtos, mas também, a sustentação da 
propaganda. 

Já a qualidade total , tendência do mercado nacional ,  i rá consagrar ainda mais o produto para 
o consumidor. 

As 1 0  l ições da Embalagem Popular 
1 - A forma deve imprimi r a cultura da comunidade de produtos/consumidores , sem introduzi r  valores, 

técnicas ou materiais al ienígenas. 
2 - A forma será s imples e despojada: essencial . Com elevada qualidade e estética. 
3 - O ornamento não será um simples meio para gerar atração visual. Além de agenciar um repertório 

de signos de alto significado cultural , objetivará a beleza. 
4 - A embalagem cumpri rá, perfeitamente, suas funções: proteger/armazenar, permiti r o transporte e 

a conservação e a honesta exposição/aval iação do produto. 
5 - Não haverá desperdício. A economia será objetivo maior, materiais serão naturais, renováveis e 

extraídos pelo próprio produtor, ou obtidos pela reciclagem de outras matérias-primas artificiais. 
A tecnologia será aquela conhecida e dominada pela comunidade. Os estoques, em todos os 
sentidos, serão mínimos, resultado da integração produção/distribuição/cônsumo. 

6 - Custos mínimos, performance máxima. 
7 - Entre projetos e produção não haverá solução de continuidade. O designer possuirá profundo 

conhecimento da produção, o produtor compreenderá o processo e a proposta do projeto: falarão 
uma mesma l inguagem. A forma será a função: um isomorfismo. . 8 - A pesquisa será permanente, visando otimizar a performance da embalagem. Máximo atendimento 
às necessidades de seus usuários. Novos materiais, novas técnicas, novas formas serão sempre 
investigadas. Sempre com muito cuidado para não violentar a cultura da comunidade. 

9 - O produto não se esconderá atrás de uma marca-escudo. Será uma pessoa que trata e respeita 
outras pessoas. A qualidade do produto e da embalagem será a qualidade do produtor. Seu 
compromisso com a comunidade estará sempre acima de qualquer outro valor. 

1 0  - A embalagem jamais será inútil ou prejudicial . Poderá ser reciclada, transformada em insumo 
para outra atividade. Jamais será poluente; nos casos mais críticos, será absoNida pela natureza, 
sem deixar restos. 

Fonte: "Embalagens, Arte e Técnica de um Povo - Um Estudo da Embalagem Brasi leira". Publicado 
em 1 985, pela Toga. I nd. de Papéis de Arte José Tscherkassky S.A. 

3 - O apelo sedutor das embalagens: a alma do negócio 

Com a crescente competitividade de mercado nos dias de hoje, faz-se necessário embutir às 
embalagens "algo mais" que não seja apenas proteção. 

Existem várias maneiras de proporcionar às embalagens aspectos que as diferenciam das 
demais, mas queremos aqui enfatizar a sedução primária que elas exercem no consumidor, que é 
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consequência di reta e imediata de todo um conjunto de cores, formas e mecanismos de abertura. 
A combinação perfeita destes elementos deve fulminar com a tradução l egítima da qualidade 

do produto através da embalagem, por um preço acessível ao consumidor. Desta forma a embalagem 
torna-se a "alma" do produto correlacionando imagem e marca, o que proporcionará a aceitação 
permanente do produto no mercado, já que o consumidor satisfeito em todos estes quesitos i rá 
sempre procurar aquele determinado produto. 

Vale  ressaltar ainda os mecanismos de abertura (desembalagem) no desenvolvimento de 
uma embalagem perfeita. Este mecanismo exerce tamanha sedução no inconsciente do consumidor, 
sedução esta ssociada a sensações de l iberdade e prazer, por isso, embalagens que ofereçam 
dificuldades de abertura podem ser marginalizadas no mercado contemporâneo, onde só há lugar 
para "O melhor' . 

Cabe-nos observar ainda mais um fator que na guerra da concorrência vigente, possibil itaria 
selecionar mais apuradamente as embalagens. Este fator relaciona-se à uti l idade que esta possa 
oferecer. 

Se depois de consumido um produto, sua embalagem puder oferecer alguma uti l idade ao 
consumidor, indubitavel mente, este produto será mais valorizado, já que i rá de encontro às 
necessidades humanas, principalmente de classe média que procura sempre a contenção de gastos. 
Um possível aumento do produto, decorrente de uma embalagem mais apurada será compensado 
pela uti l idade que esta irá oferecer ao consumidor, e este também i rá entender este processo, mesmo 
porque, sabemos que a diferenciação de preços não é tão substancial assim. 

Ao fim de tudo isso, basta bom senso e criatividade na criação de uma embalagem; o resto 
fica por conta da imaginação do consumidor. 

4 - Sistemas de agrupamento: um passo para o sucesso 

Hoje em dia, os sistemas de agrupamento de embalagens têm possbi l itado o aumento constante 
das vendas dos produtos por preços cada vez menores, que se devem à diminuição de custos em 
todas as etapas diferentes à venda; estes sistemas facilitam o transporte, a estocagem, o manuseio 
e a disposição nas prateleiras dos supermercados. 

Para os adeptos do agrupamento, estes sistemas têm por função básica reduzir  custos e 
promover um apelo promocional aos produtos, que despertam o consumidor para a economia nas 
compras, chegando até pagar mais caro devido à persuasão do apelo da venda. 

O exemplo do iogurte é bem significativo. O hábito do consumo foi consagrado quando da 
implantação do uso do "pack", que foi anexada à efíg ie do produto, sendo hoj e apresentado 
continuamente em agrupamentos de 6 unidades. 

Os apelos do tipo "leve 3, pague 2" são muito utilizados, assim como a anexação de brindes 
às embalagens, com o intuito de complementar o valor do produto; para o consumidor, o brinde é um 
presente. 

Economicamente, os apelos promocionais são mais acessíveis para a indústria do que a 
difusão na mídia. 

Os sistemas mais comuns de agrupamento de embalagens são: fi lmes plásticos encolhíveis 
(shrink), carriers plásticos ou de cartão (suportes que prendem o produto pelo gargalo), bandejas, 
fitas e blisters. 

No ext�rior aparece uma outra tendência: a troca dos sistemas de agrupamento por embalagens 
unitárias maiores, que são chamadas "king size" (geralmente 5 kg) ;  porém, isto não tem espaço no 
nosso mercado, devido à baixa renda per-capita dos brasi lei ros. 

5 - A história da embalagem no mundo 

A embalagem esteve, desde sempre, presente na história da humanidade. Das formas mais 
toscas às mais evoluídas embalagens atuais. Uma curiosidade é a história da evolução das embalagens 
no mundo ocidental . A cronologia que apresentamos nesta edição abrange cinco mil anos da história 
do homem e registra, com certeza, os principais marcos evolutivos da embalagem. 
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1 000 A.C. - Acredita-se que os egípicios util izavam frascos, potes de metal fundido e/ou vidro e uma 
especie de papel de papiro para embalagem. 

1 00 A.C. - Fabricava-se em Sidon, Fenícia, artigos de vidro e recipientes de madeira para embalagem. 
1 05 - O papel como conhecemos hoje, foi fabricado pela primeira vez em Liyang, na China, por Tsái 

Lun sob a forma de folhas finas. 
1 500 - Rolhas de cortiça eram comumente util izadas para tampar garrafas. 
1 690 - No ocidente, a primei ra folha de papel fabricada nos Estados Unidos por Wil ian Ritenhouse, 

perto de Fi ladélfia. 
Começo do século XVI I I  - Desenvolvimento de caixas de papelão na Europa. 
Final do século XVI I I  - É introduzido o uso de fibralata nos Estados Unidos. 
1 799 - É construída por Nicholas Louis Robert a primeira máquina de produção de papel em bobinas. 
Começo do século XIX - O alumínio é separado pela primeira vez de seus óxidos, obtendo-se o metal 

puro. Nesta época começa o emprego do papelão em embalagens. 
1 809 - Nicholas Appert inventa o processo de conservação de alimentos embalados em vidro ,  através 

de esterilização por calor. 
1 81 0  - Peter Durand inventa os recipientes de lata para alimentos esteri l izados por calor. 
1 81 7  - John Dickenson inventa a máquina de calandrar papel de impressão, tornando possível a 

. produção de papelão espesso e composto de fibras virgens e fibras recic ladas. 
1 835 - O nitrato de celulose é sintetizado por J. Pelouze. 
1 841 - A primei ra bisnaga de metal extrudado é feita por John Goffe Rand, um pintor norte-americano 

de retratos. 
1 844 - O coronel Andrew Denninson inicia, nos Estados Unidos, a fabricação manual de caixas 

rígidas de cartão em larga escala. 
1 856 - Epy patenteia uma tampa de rosca com disco de cortiça, para vedar frascos. 
1 858 - Frascos de cerâmica são patenteados por John L. Mason. 
1 860 - Cartuchos são utilizados para munição na Guerra Civil norte-americana. 
1 868/1 870 - John Weley Hyatt patenteia o celulóide, obtido em experiências l evadas a cabo com o 

objetivo de descobri r um substituto para o marfim uti l izado em bolas de bilhar. O celulóide foi o 
primei ro passo para chegar ao celofane. 

1 870 - É instalada a primei ra fábrica de bisnagas metálicas nos Estados Unidos. 
1 871 - A.L. Jones patenteia a fabricação de papelão ondulado nos Estados Unidos. 
1 879 - Desenvolve-se nos Estados Unidos o método de cortar e vincar caixas de papelão, manual ou 

mecanicamente. 
1 884 - Desenvolve-se a fabricação de garrafas de vidro para leite. 
1 886 - Charles Martin produz, pela primeira vez, o alumínio puro. 
1 892 - A solubil ização da celulose é obtida pela primeira vez, um segundo passo no desenvolvimento 

do celofane. 
1 895 - Pela primeira vez os dentifrícios são apresentados em bisnagas. 
1 896 - São util izadas pela primeira vez máquinas semi-automáticas na produção regular de potes de 

boca larga. 
. 

1 898 - É registrada a patente inglesa de fabricação de fibras e filmes viscose, um terceiro passo no 
desenvolvimento do celofane. 

1 898 - A Sal! Brothers uti l iza tampas de alumínio em seus frascos de cerâmica. Durante toda década 
de 1 880 é desenvolvido o fluorcarboneto. Final do século XIX - É introduzido um s istema mais 
higiênico de latas, com abertura na parte superior, o que redundou em processo de grande rapidez 
durante o enlatamento de produtos (lata sanitária). 

1 902 - A Standard Oil Company uti l iza barris de aço em substituição aos de madeira. 
1 903 - É uti l izado pela primeira vez ,  pelos produtores de cereais, o cartão duplex. 
1 904 - Surgem os primeiros tambores de fibras, uti l izados por um fabricante de queijos. 
1 906 - É selecionada nos Estados Unidos a primeira lei que dispõe sobre a pureza de al imentos e 

medicamentos. 
1 907 - Leo Hendrik Backland inventa o baquelite (fenol-formaldeído) e produz as primei ras peças de 

polímeros, material e processo que assumiram g rande papel no desenvolvimento de tampas. 
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1911 - Constrói-se a primeira máquina de produção de filme contínuo de celulose transparente, 
denominado celofane: contração de celulose e diaphane (transparente em francês). 

1912 - O acetato de celulose é uti lizado pela primei ra vez em filmes fotográficos, um passo para uso 
posterior em embalagens. 

1912 - Desenvolve-se o papel encerado, precursor do papel impermeável. 
1925 - O esti reno é utilizado como intermediário na fabricação de borracha sintética. 
1927 - O celofane é aperfeiçoado pelos químicos da DuPont americana. 
1927 - O vini l  é introduzido como produto comercial (cloreto de polivin i la - PVC). 
1927 - Tampas de plástico de baquelite fenólico se tornam de uso geral . 
1928 - P rimeiro produto em poliester, agora em fi lme resistente e em material para garrafas. 
Década de 1930 - Descoberto o poli etileno na I nglaterra, torna-se, a seguir, o mais importante fi lme 

para embalagens e confecção de frascos semi-rígidos nos Estados Unidos. 
1936 - O processo de terrno-moldagem para produção de chapas plásticas é pela primeira vez aplicado 

na França, para obtenção de fi l me termo encolhível para embalagem de carnes. 
1937 - O acríl ico é introduzido nos Estados Unidos e subsequentemente utilizado em caixas rígidas e 

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

moldados a sopro. 
1938 - A Drug & Cosmetic Law, que c riou a Food and Drug Adminstration, dá início à normalização de 

embalagens e rótulos para gêneros alimentícios. 
1938 - O naylon, uti l izado para fabricação de cerdas de escovas de dentes , introduzido pela DuPont, 

é empregado na confecção de embalagens e componentes moldados de válvula aerosol . 
1939 - O papel glassine encerado é introduzido como barreira e material de preservação de gêneros 

al imentícios embalados. 
1942 - O aerosol é desenvolvido nos laboratórios da USDA. 
1943 - Goodhue e Sull ivan registram patentes do aerosol .  
1945 - A espuma de poliuretano toma possível a fabricação de estruturas acolchoadas para embalagem. 
1946 - O cloreto de polivini l ideno é uti l izado como barreira e protetor de alimentos em embalagens, 

visando aumentar o shelf-l ife dos mesmos. 
1947 - A Continental Can Company produz os primeiros recipientes de metal para aerosol. 
1947 - Pela primeira vez são util izadas embalagens flexíveis de plástico para desodorantes. 
Por volta de 1950 - São uti l izadas fibras-latas recobertas internamente de alumínio para biscoitos e 

as bisnagas de plástico flexível são introduzidas nos Estados Unidos. 
1953 - Pela primeira vez se uti l iza o propelente hidorcaboneto no aerosol, no caso, para l impadores 

de vidro de janela. 
Durante a década de 50 o celofane tratado é uti l izado como barreira para aumentar mais ainda o 

shelf-life dos produtos embalados. 
1954 - É descoberto o polipropi l eno e adotado pela indústria de embalagens. 
1958 - O estireno é utilizado em fi lmes e laminados. 
1958 - A Food, Drug & Cometic Act sofre emendas sobre aditivos em produtos alimentícios, as quais 

dispõe que a responsabil idade sobre a embalagem é da indústria fabricante do produto. 
1959 - Fi lme encolhível orientado é desenvolvido pela Reynolds Metal Company para envolvimento 

de produtos individuais, de conjunto de produtos e pal lets. 
1962 - Emenda da Food, Drug & Cometic Act estabelece a responsabil idade da indústria pela segurança 

e eficiência dos medicamentos. 
1966 - Emenda do Packagins & Labeling Act determina que os rótulos devem conter informações 

especificadas. 

6 - A ineficiência das embalagens 

Numa época onde a informação está em alta, como é possível ter 2/3 das embalagens dos 
mais diversos produtos consideradas ineficientes? 

Quando você compra um produto, você leva para casa a informação positiva que ele transmite. 
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O produto exposto em uma pratele ira de supermercado, por exemplo, deve passar sua mensagem 
em 1/5 segundo, atraindo e prendendo a atenção do consumidor que fará sua escolha, . em 50% �os 
casos, por impulso, no próprio mercado. I sso significa dizer que um produto sem um deslgner atrativo 
já perde 50% dos consumidores que passam por ele no supermercado. . .  . Antigamente a função principal da embalagem era proteger e acondicionar, antigamente . . .  

Hoje, além disso, a embalagem deve proporcionar singularidade ao  produto, possibi l i tando 
sua diferenciação frente aos "companhei ros de pratelei ra". Esse apelo visual é a arma da mídia 
permanente que acompanha um produto: a embalagem. 

A embalagem pode ser considerada como o maior veículo de venda do produto, pois está 
vinculada à sua util idade e não ficando apenas na mente do consumidor, mas também, frente a seus 
olhos, da contemplação ao fim da vida úti l .  Isso vem reafi rmar que quem não pode fazer invest imentos 
maciços em propaganda tem que valorizar ao máximo o designer da embalagem do seu produto. 

É fundamental sal i entar que, apesar da necessidade da conscientização para o valo r  
mercadológico d a  embalagem, não podemos esquecer sua função d e  tornar mais prática a uti l ização 
dos produtos. 

No Brasi l ,  o baixo poder aquisitivo da população e sua pouca exigência pela embalagem, 
tornam o mercado menos competitivo. O consumidor acaba comprando o que for mais barato. M uitas 
vezes ignorando até mesmo os apelos visuais. 

Por outro lado, se você vê na pratelei ra do supermercado dois novos iogurte$ com o mesmo 
preço, com certeza, o que tiver um designe r criativo ou cores e formas inovadoras superará o 
concorrente pela embalagem. I sto pode garantir o sucesso do seu produto. Se você tem um bom 
produto e uma embalagem sem graça ou não funciona l ,  seu sucesso estará comprometido à 
decadência, antes mesmo de conquistar o mercado. 

7 - O corredor dos supermercados a O poder das embalagens criativas 

O informativo americano "Adweek's Marketing Week" , de 21 de janei ro de 1991, cita :  "Os 
últimos cinco segundos do marketing - o corredor do supermercado - é a mídia quente hoje em dia. 
Para ti rar o máximo das impressões da prateleira, os gerentes de marca estão preocupados em 
designers para transformar suas embalagens em anúncios permanentes de prateleira". 

O colunista publicitário Kim Foltz, publica no New York Times de 03 de janei ro de 1991: "Para 
muitos comerciantes, especialmente aqueles com orçamentos limitados, transformar suas embalagens 
em anúncios elaborados pode ser a melhor manei ra de destacar-se no aglomerado de propagandas 
em supermercados". . 

Na real idade, a embalagem tem que contar a história do pro',. ItO da mesma manei ra que um 
anúncio o faria. Ela deve explicar ao consumidor o que é o produto e qual a sua uti l idade. Estudos 
mostram que 2/3 dos consumidores esperam até entrar numa loja para decidirem quais os produtos 
i rão comprar. O próprio Foltz diz ainda: "E alguns consultores de marketing dizem que, conforme a 
recessão incentiva a busca de barganhas, mais consumidores tomarão decisões no último minuto". 

Resumindo, o design, a forma e a função da embalagem podem ser quase tão importantes 
quanto o seu conteúdo. Estas embalagens, na sua aparência, impacto e praticabi l idade, deveriam 
gritar nas pratel ei ras: "Comprem-me!" 

QUADRO 1 - As combinações preferidas (duas cores) 

Homens Casados 

Vermelho + Azul 
Azul + Amarelo 
Verde + Laranja 
Amarelo + Preto 
Vermelho + Amarelo 
Azul + Cinza 
Laranja + Azul 

Mulheres Casadas 

Laranja + Azul 
Vermelho + Azul 
Verde + Azul 
Azul Marinho + Azul Claro 
Amarelo + Roxo 
Laranja + Verde 
Verde + Cinza 
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Homens Solteiros 

Laranja + Verde 
Laranja + Roxo 
Amarelo + Azul 
Vermelho + Azul 
Verde + Azul 
Branco + Preto 
Amarelo + Preto 
Amarelo + Violeta 
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Mulheres Solteiras 

Vermelho + Azul 
Branco + Azul Marinho 
Azul + Amarelo 
Laranja + Azul 
Verde + Azul 
Vermelho + Laranja 
Amarelo + Cinza 
Marron + Bege 

QUADRO 2 - As Combinações Preferidas (Três Cores) 

Homens Casados 

Vermelho + amarelo + azul 
Azul + amarelo + verde 
Verde + laranja + azul 
Vermelho + verde + laranja 
Vermelho + amarelo + preto 

Mulheres Casadas 

Azul + amarelo + preto 
Azul + vermelho + branco 
Azul + verde + laranja 
Azul + verde + preto 
Azul turquesa + verde + rosa 

QUADRO 3 a As Cores que se Mostram Mais 

Homens Solteiros 

Azul + amarelo + verde 
Azul + vermelho + amarelo 
Verde + roxo + laranja 
Azul + amarelo + preto 
Preto + vermelho + amarelo 
Violeta + verde + preto 
Amarelo + roxo + preto 
Verde + azul + laranja 

Mulheres Solteiras 

Azul + vermelho + amarelo 
Laranja + amarelo + preto 
Azul + amarelo + preto 
Azul + vermelho + branco 
Marrom + bege + amarelo 
Preto + vermelho + amarelo 
Púrpura + violeta + azul marinho 
Vermelho + verde + preto 

01 . Preto sobre amarelo 
02 - Verde sobre branco 
03 - Vermelho sobre branco 
04 - Azul sobre branco 
05 - Branco sobre azul 
06 - Preto sobre azul 
07 - Amarelo sobre preto 
08 - Branco sobre vermelho 
09 - Branco sobre verde 
1 0  - Branco sobre preto 
11 - Vermelho sobre amarelo 
1 2  - Verde sobre amarelo 
1 3  - Vermelho sobre verde 
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QUADRO 4 - O Sabor e o Cheiro das Cores 

Sabor 

Ácido 
Doce 
Adocicado 
Amargo 
Salgado 

Odor 

Picante 
Perfumado 
Repousante 
Silvestre 

Cores 

Amarelo, verde ou verde-amarelado 
Amarelo, laranja até o vermelho 
Rosa 
Azul-marinho, marrom, verde-oliva 
Cinza, azul-céu, verde-claro 

Cores 

Laranja e vermelho 
Violeta, l i lás ou de acordo com a naturaza do perfume 
Cores sombrias, de preferência frias 
Azul , verde 
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E FíSICO-QuíMICA 
DE LEITE TIPO "A" A 4ºC E 8ºC 

Cristina Thielmann* 
Magdala Alencar Teixeira** 
Maria Cristina A. V. Mosquim*** 
Regina Célia Santos Mendonça**** 

RESUMO 

Amostras de l eite tipo "A" foram coletadas em quatro granjas e incubadas a 4ºC e 8ºC. 
Avaliaram-se as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos produtores e as características 
enzimáticás, microbiológicas e físico-químicas do leite, observando-se sua conformidade com as 
normas estabelecidas pela legislação. As amostras de uma das granjas apresentaram fosfatase 
alcalina positiva e suspeita de presença de inibidores; as demais satisfizeram aos padrões da SI PAI 
MA, não sendo detectada nas mesmas presença de inibidores. Uma das granjas apresentou problemas 
na l inha de processamento e as demais apresentaram boas condições higiênico-sanitárias para a 
produção e beneficamento do leite tipo "A". Os resultados das anál ises microbiológicas estavam 
dentro dos padrões estabelecidos pela SI PAlMA e DINAUMS. Duas granjas, em uma das repetições, 
não atenderam ao padrão da SI PAlMA no que se refere a um dos seguintes parâmetros - contagem 
de mesófilos e número mais provável de coliformes totais. 

INTRODUÇÃO 

No Brasi l ,  o leite tipo "A" deve ser produzido sob condições rigorosamente controladas, 
obedecendo as normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para produção e beneficiamento em um 
mesmo estabelecimento c lassificado como Granja Leiteira. Operando segundo a portaria nº 17 de 29 
de outubro de 1 984 da Secretaria de I nspeção de Produto Animal do Ministério da Agricultura SI PAI 
MA (Ministério da Agricultura, 1 984), esses estabelecimentos devem colocar no mercado um produto 
de excelente qualidade. 

Sob o aspecto de l egis lação podemos notar diferenças marcantes entre os padrões 
microbiológicos para l ei te pasteurizado, entre alguns países e o Brasi l .  Nos Estados Unidos, a 
Organização de Saúde Pública estabelece, para leite pasteurizado grau A, uma contagem padrão em 
placas não excedente a 30.000 UFC/ml (NELSON and TROUT, 1 951 ; WI LSTER, 1 965) . A legislação 
da Alemanha, segundo HAHN (1 987), adotou desde 1 989 como padrão para leite tipo I, o l imite de 
30.000 UFC/ml para contagem padrão e menos que 1 /ml para coliformes. O padrão suiço para o leite 
classe I, para contagem padrão, é de menos que 80.000 UFC/ml (HOSTETILER et ali i ,  1 979) . A 
legislação francesa estabelece para contagem padrão, menos que 30.000 UFC/ml e para contagem 
de coliformes, menos que I/ml .  A legislação brasi lei ra, é muito mais exigente para o leite tipo "A". 
Estabelece, pelo Ministério da Agricultura, uma contagem padrão em placa de 500 UFC/ml e ausência 
de coliformes e pelo Ministério da Saúde, uma contagem padrão em placa máxima de 2000 UFC/ml 
e coliformes totais no máximo de 1/ml (NMP/ML) .  

Trabalho realizado no Laboratório de Microbiologia do DTAlUFV 

Aluna do Curso de Pós graduação - DTAlUFV 
Professora Titular - DTAlUFV 
Professora Adjunto 11 - DTAlUFV 
Professora Assistente I - DTAlUFV 
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SILVEIRA et ali i (1 988) , trabalhando com o leite pasteurizado consumido n a  c idade de São 
Paulo demonstraram que de 51 amostras de leite t ipo "A" 82.35% apresentaram-se fora dos padrões 
microbiológicos estabelecidos pela legislação e 66,70% apresentaram características físico-químicas 
fora dos padrões. Os autores, baseados nestes resultados, sugerem que se faça uma adequação na 
legislação brasi le ira permitindo que o leite possa se enquadrar aos padrões dessa legislação. 

A qualidade e durabi l idade do leite dependem da qualidade da matéria prima, assim como 
das condições das instalações, controle sanitário do rebanho, higienização dos equipamentos e a 
manutenção do produto final sob refrigeração durante o transporte, distribuição e armazenamento, 
portanto, para que se faça qualquer modificação na legislação, há necessidade de verificar os 
parâmetros relacionados a produção, beneficiamento e comercialização do leite. 

O objetivo destre trabalho foi verificar as condições higiênico-sanitárias dos estabelelecimentos 
produtores de l eite tipo "A" e aval iar sua características enzimáticas, físico-químicas e microbiológicas 
verificando sua conformidade com as normas da SI  PAlMA e DINAUMS. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletadas amostras de leite tipo "A" recém-pasteurizado de quatro granjas leiteiras. 
Durante as visitas foram verificadas as condições higiênico-sanitárias de cada estabelecimento e 
sua adequação às exigências da SI PAlMA através de um questionário elaborado com base nessas 
normas. 

As amostras, acondicionadas em frascos de polietileno de alta densidade ou em sacos plásticos 
de poli eti leno de baixa densidade, dependendo da g ranja, contendo um volume de 1 l i tro, foram 
transportadas em caixa de isopor contendo gelo, diretamente da unidade industrial para o laboratório, 
onde foram incubadas a 4ºC (refrigerção industrial) e 8C (refrigeração de distribuição e doméstica) 
por 24 horas. 

De cada temperatura foram retiradas três unidades nas quais foram conduzidas análises 
enzimáticas, microbiológicas, físico-químicas e pesquisa de inibidores, verificando sua conformidade 
com os padrões vigentes. 

1 - Análises Enzimáticas e Pesquisa de Inibidores 

Foram conduzidos testes de fosfatase alcalina e peroxidase. 
A pesquisa de in ibidores foi conduzida pelo método CTI descrito por Neal e Calbert ( 1 965). 

2 - Análises Microbiológicas 

Foram conduzidas anál ises das bactérias que constam dos padrões estabelecidos pela SIPAI 
MA e DI NAUMS assim como daqueles grupos capazes de promover a deterioração do produto. As 
contagens de bactérias mesófi las ,  termodúricas, termófi las, psicrotróficas e proteolíticas foram 
realizadas seguindo metodologia do "Standard M ethods for the Examination of Dairy Products" 
(MARTH, 1 978). A enumeração dos microorganismos acidificantes e l ipolíticos (Método Sulfato Azul 
de Nilo) foi conduzida segundo HAMM ER e BABEL (1 957). Determinou-se do Número Mais Provável 
de Coliformes segundo SPECK (1 984) e o Teste de Salmonella segundo LANARA (1 981 ) .  

3. Análises Físico-químicas 

Determinaram-se o teor de gordura, acidez t itulável ,  densidade ,  extrato seco total e 
desengordurado segundo as Normas Analíticas do I nstituto Adolfo Lutz (1 985). O índice c rioscópico 
foi obtido através do Crioscópio Eletrônico LACKTRON (AOAC, 1 975). 

Os graus de proteól ise e l ipólise foram determinados pelos Métodos de Hul l  (HULL, 1 947) e 
Dole, descrito por MAH IEU (1 983), respectivamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As granjas leiteiras visitadas possuem dependências bem definidas e todos os equipamentos 
necessários para obtenção e beneficiamento de l eite tipo "A", obedecendo às normas da SI PAlMA. O 
rebanho, na maioria, gado holandês, está sob rigoroso controle veterinário. A alimentação dos animais 
é variada, porém balanceada, o que jusitifica as variações na composição centesimal apresentadas 
por algumas amostras. Durante a ordenha os animais são submetidos a rigorosa higiene. São utilizados 
como agentes sanificantes, p rinc ipa lmente, compostos de c loro e iodo. A. h ig ienização dos 
equipamentos é feita antes e após o processamento sendo as ordenhadel ras desmontadas 
s emanalmente para uma higienização mais completa. . . 

Uma das granjas apresentou problemas nas l inhas de processamento, ou seja, ocorna 
contaminação pós-pateurização com l eite cru, devido a planeja�ento i��dequado. �s amostr�s 
coletadas na granja em questão apresentaram teste de fosfatase alcalina poSitiVO. Houve ainda suspeita 
de presença de inibidores. Decidiu-se pela exclusão desta granja do experimento. As dem�is granjas 
apresentaram fosfatase alcalina negativa e peroxidase positiva e em nenhuma amostra fOI detectada 
presença de inibidores. 

QUADRO 1: Qualidade microbiológica de leite tipo "A" após 24 horas de estocagem a 

42C e 82C 

Granjas Leite i ras 
C A B 

Microorl1anismol 4!lC a!!C 4!!C a!!C 4!!C a!!C 
Repetiçao 

1,1x1011,8x101 1 ,4x1 01 1 ,2x1 01 3,7x1014.6x101 
Mesófilos 7,9x102 1 ,2x1 03 1,1x1014,Ox100 3,4x1 01 5,7x1 01 (UFC/ml) 2 

1 ,0x1 0° 3,Ox1 00 <1 1,Ox101 2,4x1 01 2,4x1 01 
Termodúricos 2,1x1013,6x101 3,Ox1 00 4,Ox1 0° 4,Ox100 5,Ox100 (UFC/ml) 2 

1 ,0x1 0° <1 <1 <1 7,Ox100 3,Ox1 0° 
Termófilos 
(UFC/ml) 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

3,Ox1 0° 3,Ox1 00 4,Ox1 0° 3,Ox100 2,Ox1 00 5,Ox100 
Pslcotróficos 
(UFC/ml) 2 <1 <1 <1 <1 1,1x1015,Ox100 

1 1 ,0x1 0° 4,Ox1 00 8,Ox1 00 3,Ox100 <1 <1 
Aci difi cantes 

1 ,0x1 0° <1 3,Ox100 1 ,0x1 0° <1 <1 (UFC/ml) 2 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 

Proteolíticos <1 <1 <1 <1 (UFC/ml) 2 <1 <1 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 

LmolíticoS 
( FC/ml) 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

aus aus 3,Ox1 0-14,Ox1 O-I aus aus 
Coliformes 
totais 2 aus aus aus aus aus aus 

(NMP/m l) 
aus aus aus aus aus aus 

Salmonella aus aus (em 25 ml) 2 aus aus aus aus 

Valores médios de três unidades 
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Os resultados das análises microbiológicas do  leite tipo "A" são apresentados no  quadro 1. O 
número de mesófi los foram satisfatórios e estão dentro dos l imites estabelecidos pela SI PAlMA (5x1 02 
ufc/ml) e DINAUMS (2x1 0 3  ufc/ml) ,  para leite tipo "A". No entanto, a granja A, na segunda repetição, 
atendeu somente ao padrão da DI NAUMS, indicando uma possível falha no processamento. 

As amostras da granja B apresentaram número mais provável de coliformes totais acima do 
padrão, na primeira repetição, não sendo de origem fecal . Neste caso, as amostras atenderam somente 
ao padrão da DI NAUMS. Não houve c rescimento significativo de microrganismos acidificantes, 
proteolíticos ou l ipol íticos. 

Observando o quadro 2 nota-se que o leite da Granja A apresentou teor de gordura baixo, em 
média 3%, contribuindo consequentemente para os baixos valores do extrato seco total. Sabe-se, no 
entanto, que fatores como a raça do gado leiteiro, a qualidade e quantidadE:! de al imento, estágio de 
lactação e a estação do ano afetam na quantidade e qualidade da gordura e, consequentemente, no 
teor de matéria seca (WEBB et al i i ,  1 974). Outros parâmetros, tais como, acidez, densidade, extrato 
seco desengordurado e índice crioscópico se encontraram dentro dos padrões oficiais. 

Os valores de proteól ise encontrados variaram de 0 ,044 a 0, 1 01 8  mg de ti rosina/ml) sendo 
bastante inferiores aos encontrados por J UFFS (1 973) em leite c ru (em média 0 ,475 mg de ti rosina/ 
ml). 

Os valores de l i pó l ise  varia ra m  de 0 ,220 a 1 .320 m eq/I . Suhren (198.1) c i tado por 
WOLFSCHOON-POMBO (1986) encontrou valores médios de 0,71 0 e 0,860 meq/I em leite c ru obtido 
de ordenhadeira mecânica com tubulação dupla e simples, respectivamente. 

QUADRO 2 - Qualidade físico-química do leite tipo 11 Ali após 24 horas de estocagem a 
42C e 82C 

Granjas leiteiras 
A B C 

Característica 
Físico Repetição Temperatura 
Química 4!!C aºc 4ºC aºc 4ºC aºc 

Acidez 1 15 16 15 15 16 16 
Títulável(eD) 2 15 15 15 15 16 16 

Densidade 1 1.031,9 1.031,9 1.031,7 1.031,4 1.032,4 1.032,7 
a 15eC 2 1.032,2 1.032,2 1.032,2 1.032,7 1.032,7 1.032,7 

Gordura(%) 1 3,03 2,9 3,47 3,4 3,7 3,7 
2 3,0 3,0 3,47 3,3 3,87 3,87 

E.S.l (%) 1 11,91 11,71 12,35 12,18 12,80 12,84 
2 12,03 11,94 12,47 12,27 13,15 13,15 

E.S.D. (%) 1 8,85 8,78 8,89 8,78 9,10 9,14 
2 9,03 8,94 9,0 8,97 9,28 9,28 

Crioscopia 1 -0,545 -O ,546 -O ,534 -0,534 -0,546 -0,548 
(eC) 2 -0,548 -0,544 -0,545 -0,550 -0,543 -0,547 

Proteólise 1 0,220 0,220 0,418 0,509 0,322 0,459 
(mg/5ml) 2 0,354 0,354 0,390 0,399 0,333 0,393 

Lipólise 1 0,230 0,220 0,953 1,320 0,525 0,392 
(meq/I) 2 0,448 0,514 0,425 0,404 0,358 0,442 

Valores méd io s  de três un idades 
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CONCLUSÃO 

Pelos resultados obtidos pode-se conclui r que obedecendo-se com rigor as normas higiênico
sanitárias estabelecidas pela legislação, granjas produtoras de leite tipo "A" têm condições de oferecer 
ao mercado um produto cuja qual idade microbiológica e físico-química atenda aos padrões 
estabelecidos por esta legislação, mesmo sendo mais exigente. O comércio e o consumidor também 
são responsáveis pela qualidade do leite. A sua qualidade pode ser mantida por tempo considerável 
quando estocado sob refrigeração adequada. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIATI ON OF OFFI C IAL ANALYTI CAL CHEM I STS - Official M ethods of Analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists. 12 ed. Washongton, D. C . ,  AOAC, 1 975, 1 094 p.  

HAMMER, R. W. ; BABEL, F. J .  Dai ry Bacteriology. 4 ed, John - Wiley e Sons ,  Inc. 1 957, 61 4 p. 
HOLTETTLER, H.; ROTHERNBUH LER, E. ;  SCHWAB, H .  Le lait. Manuel officiel de la Societé suisse 

d'industrie laitiérie pour écoles profissionel les des fromages et laitiers.  Societé suisse d' industrie 
laitieré, 1 979, 1 53 p. 

HULL, M .  E.  Studies on milk proteins. 11. Colorimetric determination of the partial hydrolysis of the 
proteins in milk. Journal Dairy Science 30 (11 ) :  881 -884, 1 947. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz v. 1 - Métodos Químicos e 
Físicos para Análise de Al imentos. 4 ed. São Paulo, 1 985,533 p. 

JUFFS, H. S. Proteolysis detection in milk. I . Interpretation of tyrosine value data for raw milk supplies 
in relation to natural variation, bacterial counts and other factors. Journal of Dairv Research,  
40:371 -381 , 1 973. 

MAHI EU, H. Methods rapids de dosage des acides gras l ibres dans de lait. Methods de l ipolyse 
rapide - Metodo Lipo R. La Technique Laitiére, 978 (7/8):21 -25, 1 983. 

MARTH, E. H. Standard Methods for the Examination of Dairv Products . 1 4  ed., APHA, I nc. Copryrigth, 
1 978, 41 6 p. 

M INISTÉR IO DA AGRICULTURA. Secretaria de I nspeção de Produto animal . Normas Higiênico
sanitárias para Produção e Beneficiamento de Leite npo A. Portaria nº 17 de 20/1 0/84. Brasília, 
DF, 1 984. 

NEAL, C. E. and CALBERT, H. E. The use of 2, 3, 5 tripheniltetrazol ium chloride as a test for antibiotic 
substances in milk. Journal of Dairy Science , 38:629-633, 1 955. 

NELSON, J. A. and TROUT, G. M. Judginq Dairv Products . 3 ed. The Olsen Publ . Co. Milwuakee, 58-
1 28, 1 a 480, 1 951 . 

S ILVEI RA, N. V. V. ; SAKUMA, H . ;  DUARTE, M . ;  RODAS, M. A. de B. ; SARUWATARI ,  J. A.; 
CH I COU REL, E.  L. Aval iação das condições físico-químicas e micorbiológicas do l eite 
pasteurizado consumido na cidade de São Paulo. Rev. I nst. Lat. Cândido Tostes, 43 (260): 40-
45, 1 988. 

WEBB, B. H. ;  JOHNSON, A. H . ;  ALFORD, J. A. Fundamentais of Dai ry Chemistry. Second Edition. 
The Avi Publishing Company, I nc .  Westport, Connecticut, 1 974. 

WI LSTER, G. H. Dairy Testing and Standards . 6 ed. ,  O. S. U. Book Stores, I nc. Corval l is ,  Oregon, 
1 965, 31 2 p. 

WOLFSCHOON-POMBO, A. F. ; CARVALHO, F. A.; FISCHER, C. Ácidos Graxos Livres no Leite de 
Plataforma. Rev. Inst. Lat. Cândido Tostes , 41 (244) : 8-1 2 , 1 986. 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes Pág. 17 

AVALIACÃO DA EFiCÁCIA DO PROCESSO DE 
FILAGEM NA DESTRUiÇÃO DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM QUEIJO MUSSARELA 

Rosana Cristina Minussi ,.. 
Múcio Mansur Furtado ,..,.. 

RESUMO 

Cultura de Staphylococcus aureus foi inocu lada em leite pasteurizado empregado na fabricação 
tradicional do queijo Mussarela. Após inoculação o leite apresentou, em média, cerca de 1 ,3x1 0 6  
células d e  S .  aureus / ml .  Na maioria dos casos houve u m  aumento expressivo d a  contagem de S. 
aureus na massa antes da fermentação, em relação aos números observados inicialmente no leite. A 
mesma tendência foi observada na massa após uma fermentação média de 1 6  horas, em que o pH 
abaixou para cerca de 5,4. Entretanto, após a filagem houve uma redução na contagem de S. aureus. 
Constatou-se que o binômio tempo-temperatura observado (47 e 56DC, por um tempo total de 7 
minutos) não foi suficiente para el iminar completamente o microorganismo patogênico presente na 
massa. O queijo foi mantido por 60 dias a 8-10DC, e ao final deste período não foi constatada a 
presença de S. aureus no produto. 

i. INTRODUÇÃO 

O queijo Mussarela é um dos mais populares do Brasil , sendo que a produção nacional em 
1 990, em fábricas sob I nspeção Federal, foi de mais de 84 mi l toneladas, o que corresponde a 
aproximadamente 24% da produção total de queijos no país , de acordo com dados do M inistério da 
Agricultura. Sabe-se, entretanto, que a produção real deste queijo é bem superior aos números oficiais 
já que é elaborado largamente em pequenas fábricas do interior do país, onde não existe Inspeção 
Federal ou Estadual . 

A fabricação de Mussarela oferece diversas vantagens já que se trata de um queijo de bom 
rendimento na fabricação, não requer maturação, é de fabricação simples e pode ser elaborado com 
leite apresentando índices de acidez superiores ao índice máximo normalmente admitido pelas fábricas 
(0, 1 8% de ácido lático) para recepção de leite. É comum elaborar-se a Mussarela com lei te dito 
"ácido", apresentando até 0,25% de ácido lático. A razão para tal procedimento é o fato de que 
durante sua elaboração, a massa da Mussarela passa por um processo de fermentação imprescind ível 
à execução do processo posterior de fi lagem (moldagem da massa em água quente). Assim sendo, 
um leite com teor de ácido lático acima do normal não chega a ser um inconveniente e, pelo contrário, 
pode até facilitar o processo de fermentação da massa. 

Por outro lado, quando o leite apresenta acidez superior a 0, 1 8% de ácido lático, não pode 
ser pasteurizado, sob pena de se precipitar dentro do aparelho de pasteurização, causando uma 
série de inconvenientes (ALAIS, 1 984). Decorre daí que quando a Mussarela é elaborada com leite 
"ácido", este será necessariamente leite cru.  Ora, a Legislação Brasileira prescreve que somente 
queijos com maturação superior a 60 dias podem ser elaborados com leite c ru, já que neste período 
microrganismos patogênicos even�ualmente presentes seriam eliminados naturalmente do produto. 
Conforme indicado anteriormente, a Mussarela é um produto de consumo imediato, sem nenhum 
período de maturação, o que exigiria, em princípio, que fosse elaborado com l eite pasteurizado. 

Engenheira de Alimentos. M. S. - U FV. 
Professor-Adjunto do Dept. de Tecnologia de Al imentos da Universidade Federal de Viçosa _ 

MG. (atualmente Gerente de Tecnologia da Ha-La do Brasil I nd. e Com.) .  
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Entretanto, este queijo é elaborado frequentemente com leite ácido e cru. 
O que se alega por parte de diversas indústrias de laticínios do país é que o processo de 

fi lagem agiria como um substituto à pasteurização do l eit.e e permiti�ia  assi� a d:struição de 
microorganismos patogênicos eventualmente presentes. A fl lagem c�n�lst� na

, 
lO�ersao da m�ssa 

em água a 70-80oC seguida de agitação até que se obtenha uma conslstencla elastlca que permita a 
moldagem do queijo. Normalmente o processo dura menos de 1 O minu�o� e a temp�ratura da mas

_
sa 

propriamente dita g ira por volta de 60°C (FURTADO, 1 991 ) ,  sob condlçoes nor�al� de �I�boraçao. 
Como é fato comprovado, a pasteurização do leite (730C/1 5 sego ou 650C/30 mln.) e suficiente para 
el iminação de todos patogênicos susceptíveis de contaminarem o leite (ALAIS, 1 984). ��tretant?, 
não se pode afirmar que o processo de fi lagem, com seu binômio tempo-temperatura vanavel, seja 
suficiente para a eliminação de microorganismos patogênicos no l eite e na massa da Mussarela. 

Uma das mais frequentes causas de intoxicação alimentar por ingestão de queijo, é a presença 
no produto da enterotoxina produzida por Staphilococcus aureus, microorganismo causador da mastite 
bovina (I DF, 1 980). Existe uma considerável prevalência de mastite causada por S. aureus no rebanho 
bovino brasileiro e considerando que raramente o l eite é refrigerado na fazenda, o crescimento deste 
microorganismo no leite cru não é incomum (SANTOS e GENIGEORGIS ,  1 981 ) .  Amostras de leite 
c ru coletadas de 78 produtores na região de Juiz de Fora, MG, apresentaram S. aureus em 46, 9% 
dos casos com uma contagem média do microorganismo em torno de 4,9x1 04 ufc/ml (SANTOS et al . ,  
1 981) .  O microorganismo foi observado em diversas amostras de queijo M inas elaborado �om leite 
c ru,  tendo sido constatado que era significativamente ini bido pelo abaixamento do pH (ate 5.22) e 
pelo tempo de maturação do queijo (SANTOS e GENIGEORGIS, 1 981 a) . Na fabricação da Mussarela 
não se pode contar com estes fatores inibitórios, já que o produto não é maturado (FURTADO, 1 991 ) 
e o pH da massa gira por volta de 5,4 no momento da fi lagem (KOSI KOWSKI , 1 977; REI NBOLD, 
1 963) . 

Estes dados da literatura parecem confi rmar o risco potencial de intoxicação alimentar causada 
pela presença eventual de S. aureus no queijo Mussarela elaborado com leite cru. De acordo com 
AUCLAI R et ai . ( 1 981 ) ,  S. aureus passa a apresentar um sério risco de intoxicação alimentar quando 
seu número no queijo ultrapassa 1 x1 0 6  ufc/g, situação na qual o acúmulo da enteroxina passa a 
representar um real perigo de intoxicação. De acordo com os mesmos autores, um número entre 
1x102 e 1 x1 04 microorganismos/ml de leite e uma temperatura entre 20-30oC nas horas que seguem 
ao início da fabricação do queijo, são dois fatores que favorecem consideravelmente a multiplicação 
de S. aureus na coalhada. Tais fatores parecem ocorrer com frequência no l ei te cru e no processo de 
fabricação da Mussarela, cuja fase de fermentação ocorre quese sempre a 25-30oC, por cerca de 1 8  
horas (REI N BOLD) ,  1 963). 

Tais considerações indicam que há de fato um risco considerável envolvendo a fabricação de 
M ussarela com leite cru,  já que não existem estudos que demonstrem que o processo de fi lagem á 
definitivamente suficiente para el iminação de bactérias patogênicas em geral e particularmente S. 
aureus, responsável por g rande parte de intoxicações al imentares causadas por consumo de queijos 
contaminados. 

Este trabalho foi realizado com os objetivos de se avaliar a eficácia do processo de fermentação 
e fi lagem da massa para Mussarela na destruição de S. aureus, assim como os efeitos do período de 
estocagem por 60 dias na eventual sobrevivência do mesmo microorganismo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 . Elaboração da Mussarela 

O queijo Mussarela foi elaborado à parti r de 50 I de leite pasteurizado, inoculado com 1 ,5% 
de fermento lático mesofílico ( Lactococcus lactis sub sp lactis e Lactococcus lactis sub sp cremoris) , 
de acordo com a técnica descrita por KOSIKOWSKI (1 977) e adaptada de acordo com o método 
usual de elaboração, fermentação e fi lagem adotado nos laticínios brasi lei ros. A fermentação foi feita 
à temperatura ambiente (23-25°C) por cerca de 1 6  horas, até a massa atingir pH em torno de 5,4. A 
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fi lagem foi feita manualmente, com duas porções d e  água a 80°C. A massa foi moldada e m  porções 
de ap:.oxi�adamente 700g e. salgadaAem salmoura (20% de sal , 1 0-1 2°C) por 5 horas. Após a salga 
o queiJo fOI embalado e mantido em camara a 8-1 00C por 60 dias. O experimento foi realizado com 5 
repetições. 

2.2. Inóculo de Staphylococcus aureus 

O microorganismo S. aureus (ATCC 25293) foi obtido do banco de culturas Fundação Tropical 
de Pesquisa e Tecnologia "André ToseI/o" e foi mantido em um tubo de ensaio em agar indinado até o 
momento da inoculação em BHI  (Caldo de I nfusão de Cérebro e Coração). Uti l izou-se 1 00 ml de BH I ,  
que após a inoculação, foi incubado a 37° C  por  24 horas, para a plena ativação e desenvolvimento do 
S. aureus. Este volume de BHI  foi inoculado em 50 I de leite pasteurizado, util izado na fabricação da 
Mussarela, logo após a adição do fermento lático mesofílico. 

2.3. Coleta das amostras para anál ise 

As seguintes amostras foram coletadas, em condições assépticas: - Leite no tanque, antes da adição do coalho e logo após a inoculação da cultura de S. aureus; - Massa logo após o término da fabricação e antes da fermentação; - Massa após a fermentação, com pH de cerca de 5,4; 
- Massa imediatamente após a filagem; 
- Queijo após estocagem a 8-1 00C por 60 dias. 

2.4. Análises microbiológicas 

De cada amostra coletada, 25g foram pesadas assepticamente em recipientes estéreis e 
adicionadas de 225 ml de água peptonada 0,1 %, seguido de homogeneização. A massa fluida resultante 
(diluição 1 : 1 0) foi então di luída serial mente até 1 0-7 em água peptonada 0, 1 % estéril . De cada diluição, 
0 , 1 ml foi semeado, com o auxílio de uma alça de Drigalsk em uma placa contendo o meio seletivo 
Agar Bai rd-Parker, conforme recomendado por RATTO (1 982) e SANTOS e GENIGEORGIS (1 981 
b). As placas foram incubadas, invertidas, a 37°C, por 48 horas. Das placas apresentando entre 20 e 
200 colônias , foram contadas aquelas apresentando características dássicas de S. aureus, ou seja, 
colônias pretas, brilhantes, com anel b ranco, opaco, rodeado com um halo transparente destacando
se sobre a opacidade do meio. 

. . 
�e cada placa, 3-5 colônias típicas foram selecionadas para esfregaços em lâminas para 

venflcaçao da presença de cocos Gram +. As colônias típicas confirmadas como Gram + foram 
ativadas através de inoculação em BHI  e incubação a 37°C por 24 horas. Deste caldo, 0,3 ml foi 
inoculado em tubos contendo 0,5 ml de plasma de coelho oxalatado, para a realização do tesie 
cO�fi rn;ativo da .coagulase. A presença de coágulo após 4 horas confirmava a presença de S. aureus , 
cUJo numero fOI expresso por mi ou g de amostra. Colônias apresentando resultado negativo na 
coagulase após 4 horas de incubação foram reincubadas por mais 24 horas para confirmacão. Todas 
as análises microbiológicas foram realizadas em dupl icata. 

' 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O período de fermentação necessário para que a massa atingisse pH de 5,4 foi de cerca de 1 6  horas. Após este período, o soro que escorria da massa apresentava, em média, cerca de 700D (o� 0,70% de ácido lático) , uma evolução considerável levando-se em conta a acidez do soro logo apos o corte da coalhada (cerca de 1 2°D ou 0, 1 2% de ácido lático) . De acordo com NORTHOLT ( 1 984) , o baixo pH observado na maioria dos produtos lácteos teria uma contribuição decisiva na inibição do crescimento do S. aureus e outros patogênicos em queijos. Entretanto, neste estudo, observou-se resultados contraditórios, conforme pode ser visto no Quadro Oi . Nos lotes 1 e 5 houve 
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um 'Igeiro decréscimo no número de S. aureus, enquanto que nos lotes 2, 3 e 4 houve um aumento 
expressivo da contagem entre a inoculação no leite e a massa antes da fermentação. Neste período 
a produção de ácido lático é normalmente pequena e permite expl icar os dados obtidos, já que segundo 
AUCLAI R et aI . (1 981 ) se o processo de acidificação for diminuido, S. aureus pode sofrer de 6 a 8 
divisões celulares rapidamente. 

Durante a fermentação da massa até pH 5,4 o número de S. aureus continuou aumentando, 
na maioria das vezes, o que indica que o grau de acidificação normalmente requerido para a adequada 
fi lagem da Mussarela parece não ser suficiente para inibi r o desenvolvimento deste microorganismo 
patogênico. A filagem foi realizada em 2 etapas consecutivas em água a 80°C, por um período médio 
de 7 minutos. Na primeira etapa a massa atingiu uma temperatura média de 47°C e começou a fi lar. 
El iminada a prim;;,ira água de filagem, a massa atingiu uma temperatura média de 56°C ao término do 
processo de filagem e moldagem. 

Conforme pode ainda ser observado no Quadro 01 , houve uma redução no número de células 
de S. aureus na massa da Mussarela entre o término da fermentação e o final do processo de filagem. 
Este fato pode ser explicado pela baixa resistência térmica do microorganismo que é destruído, no 
leite, por um aquecimento a 65°C por 1 ,9 minutos (ARRUDA, 1 982) . Entretanto, observou-se neste 
estudo que, em nenhum dos experimentos realizados, houve destruição total do microorganismo, 
que chegou a estar presente em níveis de até 1 ,6x1 05 microorganismos/g. Esta constatação permite 
conduir que os binômios tempo-temperatura observados no processo de fi lagem e moldagem da 
Mussarela (47 a 56°C, em tempo total de 7 minutos) não foram suficientes para a redução total do 
número de S. aureus eventualmente presente na massa. 

QUADRO 1 � Enumeração de Staphy/ococcus aureus (UFC/g ou ml) em Amostras Coletadas 
em Diferentes Fases da Elaboração e Estocagem do Queijo Mussarela. 

Amostra 

Leite (inoculado) 
Massa (antes ferm.) 
Massa (após ferm.) 
Massa (após filagem) 
Queijo (após 60 dias) 

- : ausência em 25g de queijo 

2,5x1 06 
9,8x1 05 
3,2x1 06 
1 ,Ox1 05 

Lote ou Repetição 

2 

6,8x1 0 5  
2,9x1 0 7  
8,8x107 
9, 1 x10 4  

3 

5,8x105 
1 ,  1 x1 07 
7, 1 x1 06 
2,8x1 04 

4 5 

1 ,6x1 06 1 , 1x 10 6  
7, 1 x106  3,2x1 05  
3 ,9x1 07 1 ,6x1 06 
1 ,6x1 05 9,Ox103 

Finalmente observou-se que após 60 dias de estocagem o microorganismo patogênico foi 
completamente eliminado do queijo, conforme apresentado no Quadro 01 . Tal fenômeno tem sido 
observado por outros autores em relação à diversos tipos de bactérias patogênicas. De acordo com 
NORTHOLT (1 984) quase todos os patogênicos são inativados durante a maturação do queijo, com 
intensidade d iferente, dependendo do pH do queijo, teor de  sal e temperatura de maturação. 
STADHOUDERS et aI . (1 978) demonstraram que S. aureus é completamente inibido durante a 
maturação do queijo Gouda, devido à produção de ácido lático e abaixamento do potencial de oxi
redução. 

4. CONCLUSÕES 

Pelos dados apresentados, condui-se que o processo de filagem e moldagem da massa de 
Mussarela conforme adotado pela maioria dos laticínios brasi lei ros não leva à destruição completa 
de microorganismos como o S. aureus que podem eventualmente estar presentes . Tal se deve 
provavelmente ao fato de que a massa pode não atingi r, como muitas vezes acontece, temperaturas 
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superior�s
_ 
a 57°C e assim me:mo por poucos minutos, o que, em princípio, não seria suficiente para 

a de�t�Ulçao total da populaçao de S. aureus. Estes dados tem grande relevância para a indústria 
brasi le ira, onde comumente se elabora Mussarela a partir de leite c ru condenado como ácido na 
plataforma de recepção. Conforme já citado, há reais possibi l idades de se encontrar elevadas taxas 
de S. aureus em tais leites, devido à considerável inicidência de mamite c l ínica e sub-cl ínica no 
rebanho bovino brasi le iro. Há uma crença general izada de que o processo de f i lagem seria intenso o 
bast�nt� para destruir patogênicos em geral que estivessem presentes no lei te c ru .  Verifica-se que 
tal n�o e verdade no caso de S. aureus. A inexistência de S. aureus no produto após a estocagem de 
60 dias tampouco é garantia de qual idade. I n ic ia lmente, deve-se ressalta r  que a Mussare la 
normalmente não é estocada por períodos tão prolongados. Além disso, e principalmente, o queijo 
P?�e conter enterotoxinas produzidas por S. aureus no leite e que permanecem com alto poder 
tOXICO no proudto por prolongados períodos. Estas toxinas suportam ebulição por até 1 hora e só 
podem ser detectadas no queijo através de testes específicos. 
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BÚ FALA E SUA IMPORTÂNCIA: REVISÃO * 

Buffalo's milk and its importance: a review 

Verruma, M. R. ** 
Salgado, J. M. *** 
Oliveira, A. J. **** 

RESUMO 

As estimativas mostram que nas principais regiões criadoras, deve existir cerca de 1 40.000.000 
de cabeças de búfalos domésticos e que no Brasi l ,  os búfalos somam um total de 2.000.000 de 
cabeças, representando cerca de 1 ,5% do rebanho nacional . São animais dóceis e adaptáveis a uma 
grande amplitude de condições cl imáticas. . 

Pesquisas realizadas mostram que a produção média de lactação é de 1 .583 l itros de leite, 
com produção máxima registrada de 3.599 l itros. 

O leite de búfala, apresenta maiores teores de gordura (5,5 a 8,5%), quando comparado com 
l eite de vaca, tendo índice de saponificação e temperatura de fusão mais elevado. , . 

O teor de sólidos totais do leite de búfala é maior que o de leite bovino (1 2%) , com media de 
1 6%. 

Desta forma, o seu valor calórico será também mais elevado, 1 00-1 1 4  Kcal/1 00g. 
Segundo a FAO (1 991 ) ,  as proteínas do leite de búfala s�o similares �s do leite d� vaca, 

porém apresentam uma variação de 3,63 a 5,26%. A caseína esta na !orma mlcelar, com dlam�tro 
variando entre 1 1 0  a 1 50 nm, sendo que do total de proteína, 75 a 80% e representado pela casema. 

O leite de búfala tem ainda elevados teores de cálcio e fósforo, o que faz com que este 
possua pequena estabil idade a elevadas temperaturas e tensão da coalhada e coagulação superiores 
ao l eite de vaca. O teor médio de água no leite de búfala está em torno de 82%. 

A utilização do l eite de búfala na preparação de derivados tem sido muito pesquisada, em 
diferentes regiões do mundo. 

No Brasi l ,  o produto se destaca é o queijo tipo mozzarel la. Porém outros produtos podem ser 
elaborados do leite de búfala, com elevado rendimento de fabricação como: produtos fermentados, 
l eite em pó, manteiga, doce de leite, sorvete, etc. . . . 

Com os conhecimentos atuais dos índices de produtividade e do valor nutntlvo do leite de 
búfala, é evidente a existência de uma pecuária alternativa, tornando o leite de búfala valioso para o 
consumo "in natura" e na elaboração de derivados. 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos 1 0  anos , pensava-se que existissem cerca de 70 a 80.000.000 cabeças de búfalos 
domésticos (Bubalus bubalis) no mundo, hoje, sabe-se que esta estimativa é bastante baixa, havendo 
diversos fatores que contribuem para esta avaliação inadequada (FAO, 1 991 ) .  

Em alguns recenseamentos, os búfalos são incluídos c�mo bovinos, já e� outr�s ár�as os 
proprietários fornecem dados inferiores por questões fiscai� ou na� le�am em 

,
conslderaç�o o numero 

anual dos plantéis (FAO, 1 991 ) ,  contribuindo para uma baixa avahaçao do numero de bufalos. 

Revisão da dissertação Avaliação Química Biológica e Sensorial do Leite de Búfala e Seus 
P rodutos em Comparação Àqueles de Leite de Vaca. 
Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos - ESALQ/USP. 
Setor de Nutrição Humana - ESALQ/USP, C. P. 9, CEP:  1 341 8-900-Piracicaba, SP. 
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial - ESALQ/USP, C. P. 9, CEP: 1 341 8-
900, Piracicaba, SP. 
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Os estudos de levantamentos feitos nas principais regiões produtoras de búfalos, mostram 
que hoje deve existir cerca de 1 40.000.000 cabeças de búfalos domésticos (FAO, 1 991 ) .  

No Brasil ,  nos últimos 10 anos houve um aumento considerável da população de búfalos, 
chegando a um total de 2.000.000 de cabeças, representando 1 ,5% do rebanho nacional (FAO, 1 991 ) ,  
com uma previsão de aumento da população em 1 2,7% ao ano (MANO, 1 99 1 ) .  

Características do  búfalo 

Os búfalos são animais dóceis e adptáveis a uma grande amplitude de condições c l imáticas. 
De uma maneira geral são encontradas c riações desses animais em países localizados nas zonas 
temperadas, subtropicais e tropicais do mundo. No entanto, a quase totalidade do efetivo mundial de 
búfalos ocorre nos cl imas tropicais e subtropicais (NASCIMENTO et a I . ,  1 981 ) .  

Apesar de apresentar adptabilidade satisfatória às mais diversas condições de ambiente, o 
meio altamente favorável para o búfalo é aquele constituido de pastagem de terra firme localizada às 
proximidades de matas e de fontes de água para banhos, ou em pastagens em terrenos inundáveis 
(NASCI M ENTO et al . ,  1 981 ) .  

Os  búfalos possuem maior capacidade de aceitação de forragens grossei ras, sendo que 
pesquisas realizadas demonstraram que os bubalinos em comparação com os bovinos uti l izam mais 
eficientemente a fibra crua, a proteína, o extrato etéreo e minerais, apresentando maior capacidade 
em consegui r nutrientes que necessitam à parti r de alimentação de baixa qualidade nutricional. Por 
isso sem dúvida, é uma fonte econômica para a produção de l eite e seus derivados, visto que uma 
al imentação de baixa qualidade não altera as características nutricionais do l eite e da carne (ZAVA, 
1 984). No entanto para que a produção leiteira possa aumentar é necessário que se obtenha uma 
alimentação adequada em concentrados e suplementos nutricionais (FAO, 1 991 ) .  

Os búfalos atingem sua idade biológica em uma idade mais avançada do que os bovinos, 
chegando a viver por mais de 40 anos, sendo que sua longevidade produtiva também é maior, dando 
como consequência maior número de lactações e maior quantidade de crias (NASCI M ENTO et a I . ,  
1 981 ) .  

Quanto a produção leitei ra das búfalas , pesquisas realizadas mostraram que a produção 
média de lactação é de 1 .583 1itros de leite, com produção máxima registrada de 3.599 l itros (MOURA 
& CORSI N I ,  1 981 ) .  Segundo FAO (1 991 ) a produção de leite por animal pode variar de 4 a 1 0  l itros 
dependendo do tipo de manejo. 

Com estas vantagens apresentadas pelo búfalo, este animal possui importância considerável 
na produção de leite em muitos países em desenvolvimento, como na índia, onde 55% de todo leite 
produzido é de búfala (GANGULI ,  1 979) . O rebanho bubalino desta região representa cerca de 24% 
do rebanho total de bovinos e bubalinos (NASCI MENTO et a I . ,  1 981 ) .  

Fatores que afetam o prdução e composição do leite 

Para comparar a produção e a composição do leite é necessário que leve em consideração 
alguns fatores que p0gem influenciar em diferentes graus. 

Segundo STEHLl NG (1 988), dentre estes fatores a raça é um fator muito importante na 
produção e na composição do leite, sendo que dentre as raças existentes de búfalo as que mais se 
destacam no Brasil são as Jafarabadi, Murrah, Mediterrâneo e Cabaraó. COCKRI LL ( 1 981 ) relatou 
que a raça Jafarabadi e Murrah são as raças que possuem dupla aptidão tanto para produção de 
carne como de leite. 

A alimentação é um outro fator que pode interferir principalmente na produção e em estudos 
realizados pela FAO (1 991 ) ,  foram mostrados que aumentando a al imentação de 2 para 4 vezes ao 
dia resultou em produções mais elevadas de leite. 

Em relação ao número de lactações, a produção diária aumenta até a terceira lactação e 
permanece aproximadamente até a nona lactação (FAO, 1 991 ) .  

Segundo DOMI NGUES (1 969) da primei ra a quinta lactação verifica-se um grande aumento 
no teor de gordura, e em seguida nas próximas lactações ocorre uma l igei ra estabilização. 
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Para o período de lactação, FURTADO (1 980 a) , demonstrou que após seu início e antes do 
término em dezembro houve influência principalmente na composição química do leite, como segue 
o Quadro 1 .  

QUADRO 1 Evolução da composição química média do leite de búfala em diferentes 
períodos da lactação*. 

meses considerados 
Componentes 

Jun Jul Ago Sel Out 

Gordura (%) 5,60 5,55 6,23 6,70 7,99 
Ext. seco total (%) 1 6, 1 9  1 5,57 1 6,90 1 7,01 1 8,57 
Proteínas (%) 4,35 4,50 4,85 5,1 3  5,08 
Caseína (%) 3,67 3,61 3,93 4,1 0  4,22 
Cinzas (%) 0,66 0,74 0,75 0,77 0,73 
Lactose (%) 5,71 5,65 5,50 5,34 
Cálcio (%) 0, 1 83 0, 1 88 0, 1 84 
Ext. seco 1 0,59 1 0,08 1 0, 66 1 0,31 1 0,58 
desengordurado (%) 

Média de 1 7  amostras. 
Fonte: FURTADO (1 980 a) . 

FURTADO (1 980 a) relatou que houve um aumento progressivo do teor de gordura em 5 
meses de lactação passando de 5 ,60% para 7, 99%, concordando com a afirmação de FERRARA & 
I NTRI ERI (1 975), de que a porcentagem de gordura é influenciada de rllodo altamente específico 
pelo estágio de lactação. Estudos realizados demonstram que quanto maior frequência de ordenhas 
diárias, maior é a porcentagem de gordura e a produção de leite (FERRARA & I NTRIER I ,  1 975; 
GAMBI N I  et al o ,  1 980 e CHAWLA et al o ,  1 985). Segundo NASCIMENTO & CARVALHO (1 973), em 2 
ordenhas as búfalas obtiveram 24, 1 %  mais leite que em uma ordenha diária apenas. 

O local onde está sendo manejado o animal , também é um fator importante na composição 
do leite, como mostra os dados do Quadro 2. 

QUADRO 2 - Composição química média de leite de búfala em diferentes países. 

País Água Gordura Sólidos totais 
(%) (%) (%) 

índia 83,64 7,05 9 ,49 
I tália 82, 1 6  7,99 9,85 
Egito 82,28 7,96 9,80 
China 76,80 1 2,60 1 0,60 
Fil ipinas 78,25 1 0,35 1 1 ,40 

Fonte: PH ILLl PS (1 953). 

Outros fatores tais como tamanho e peso corporal , temperatura ambiente, estímulo do úbere, 
doenças, individualidade, estações do ano, também podem ter um efeito maior ou menor sobre a 
produção e composição do leite (STEHLl NG, 1 988). 
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Composição química do leite de búfala 

Quanto à composição do l eite de búfala, este possui um alto valor nutritivo e é uma excelente 
matéria-prima para o preparo de produtos lácteos. É também val ioso na dieta dos povos em muitos 
países, onde a deficiência de proteínas nas dietas tem tendência a ocorrer (FAO, 1 991 ) .  

Segundo N EVES (1 985) os  dados encontrados sobre a composição química do lei te de búfala 
são muito variados, uma vez que é normal considerando os diversos fatores que agem sobre ele, 
conforme já citado. E todos estes fatores devem ser considerados num estudo comparativo da 
composição química do lei te de búfala. 

Entre os compostos do leite de búfula, a gordura apresenta a maior variação percentural .  Os 
valores mais frequentemente encontrados osci lam entre 5,5 e 8,5% (FERRARA & I NTRI ERI , 1 975), 
valores altos quando comparados com a média para o leite de vaca integral de 3 ,4% e para o leite de 
vaca tipo C de 3,2% (SI LVEI RA et a l o ,  1 989) .  

O glóbulo de gordura do leite de búfala possui maior diâmetro que o do l eite de vaca, os quais 
variam entre 4, 1 - 4,8 e 3,6 - 4,0 J..l respectivamente (NEVES, 1 985) . Segundo FERRARA & I NTRI ERI  
(1 975) o tamanho dos glóbulos de gordura do leite de búfala oscilaram de 3 ,5 a 7,5 J..l relatando que 
os glóbulos adquirem menores dimensões nos estágios avançados de lactação e maiores durante a 
estação quente. 

Segundo FONSECA (1 986) o teor de gordura e de sólidos totais varia inversamente com o 
volume produzido, assim as grandes produtoras de leite apresentam um menor teor de gordura no 
leite, fazendo com que ocorra uma diminuição da sua densidade aproximando-se aos valores do leite 
de vaca. 

Os glóbulos de gordura do leite de búfala são maiores e possuem densidade, temperatura de 
fusão e índice de saponificação mais elevados no lei te de vaca, enquanto que o índice de iodo é 
inferior (GANGULI , 1 979) . 

GANGULI (1 979) e GALVANO (1 982) demonstraram que a gordura do lei te de búfala é mais 
rica em ácido butírico e ácidos graxos de cadeia longa como o esteárico, palmítico e mi rístico. 

MARTI NS et alo (1 979), com dados obtidos na anál ise de ácidos graxos, mostraram que a 
gordura do l eite de búfala deveria apresentar uma consistência mais macia ,  uma vez que esta 
apresentou teores de ácidos graxos insaturados superior em comparação com a gordura do l ei te de 
vaca. 

Em termos tecnológicos, a compos}ção da gordura do l eite possui influência na plasticidade, 
na conservação e aroma dos produtos obtidos do leite, verificando que quanto maior  o teor de ácidos 
graxos saturados de baixo peso molecular e de ácidos graxos insaturados do C 9 - eis ao C 20, mais 
macia é a consistência da gordura (MARTI NS et al o ,  1 979) . 

O teor de sólidos totais do I eite de búfala é bem maior que o de vaca, com uma média de 1 6% 
para o leite de búfala e por volta de 1 2% para o leite de vaca (SHALASH, 1 989) . Para NEVES (1 985), 
hourve uma variação de 1 8  a 20%, que se devem principalmente ao elevado teor de gordura no leite 
de búfala. 

Devido ao notável conteúdo de sólidos totais e gordura o valor calórico do leite de búfala 
variou de 1 00 - 1 1 4,4 kcall1 00 g (FERRARA & I NTRI ERI ,  1 975). 

Segundo FAO (1 991 ) o colesterol está presente em quantidades pequenas e variáveis no 
leite de vaca e de búfala, havendo aumento marcante no final de lactação de ambas as espécies. 

Os trabalhos realizados por FEELEY et al o  (1 972), mostraram valores de 1 3,6  mg de colesterol 
em 1 00 ml de leite de vaca, já em estudos realizados por PRASAD & PANDITA (1 990), os resultados 
apresentados foram 20 mg e 1 6  mg de colesterol em 1 00 m l l eite de búfala e vaca,  respectivamente. 
Esses valores são considerados baixos quando comparados com outras proteínas animais como 
carne bovina que contém em média 94, 1  mg em cada 1 00 g de carne. 

Segundo FAO (1 991 ) ,  as proteínas do leite de búfala são similares as do l eite de vaca, porém 
não são idênticas nem estão nas mesmas proporções, com uma variação de 3, 63 a 5,26% e para o 
leite de vaca de 3 ,25 a 3,90%. 

Para os teores de proteína, ALBÓN I CO & MI NCIONE (1 974) , relataram que a proteína do 
leite de búfala está presente em teores variados, com média de 4%, sendo que 75 a 80% é constitu ído 
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de caseína, e este conteúdo de caseína é influenciado pela época de lactação. A caseína do lei te de 
búfala possui maior dimensão, com diâmetro variando de 1 1 0  a 1 50 nm por micela em comparação 
com as micelas de caseína do leite de vaca que possuem 70 a 1 1 0  nm por micela. 

GANGULI (1 979) relatou que a caseína do leite de búfala encontra-se principalmente na 
forma micelar. A caseína solúvel encontrada no leite de  vaca quase não existe no leite de búfala. Em 
exame ao microscópio eletrônico o autor demonstrou que as micelas da caseína láctea de búfala 
possuem maior tamanho que as de vaca e são mais opacas, contendo menos nitrogênio e mais 
cálcio e fósforo. 

No quadro a seguir, pode ser observado os valores da composição da caseína do ieite de 
búfala e de vaca. 

QUADRO 3 - Composição dia micela de caseína do leite de búfala e de vaca. 

Parâmetros avaliados 

Caseína micelar (g/1 00 ml) 
Caseína solúvel (g/1 00 ml) 
Tamanho da partícula (nm) 
Micelas grandes (%) 
M icelas médias (%) 
M icelas pequenas (%) 
Nitrogênio (%) 
Cálcio (%) 
Fósforo (%) 
Opacidade (600 nm) 

Fonte: GANGULI (1 979). 

Vaca 

2,25 
0, 1 1  
90 
32,8 
53,8 
1 3,3 
1 2,7 
2,8 
3,7 
0,06 

Leite 
Búfala 

2,82 
0,03 
1 35 
81 ,7 
1 6,6 
1 ,7 
1 2,0 
3,5 
4,6 
0, 17  

Os  estudos relatados mostraram que a caseína do  leite de búfala possui 22% de  aminoácidos 
essenciais ,  a mais que a do leite de vaca e sendo que a distância entre as ordenhas pode aumentar 
esses teores de aminoácidos (FERRARA & INTRI ERI ,  1 975) . 

O leite de búfala apresenta pH próximo ao l ei te de vaca, porém devido ao elevado teor de 
caseína, estas possuem um efeito tampão na titulação acidimétrica no leite de búfala (FU RTADO, 
1 980c; NEVES, 1 985 e TANEZINE  et al o ,  1 990). 

No quadro 4 abaixo é mostrada a interferência da caseína na acidez do leite de búfala e de 
vaca. 

QUADRO 4 - Determinação da caseína, acidez e pH do leite dle búfala e dle vaca 

Leite 

Búfala 
Vaca 

Caseína 

3,8 
2,9 

Fonte: N EVES (1 985) 

Acidez(2D) 

1 9  
1 7  

p H  

6,65 
6,65 

Devido a este fato, muitas vezes, o leite de búfala é rejeitado na plataforma de recepção, pois 
o Serviço de Inspeção de Produtos Animais possui parâmetros fixados para controle de acidez titulável, 
admitindo uma acidez máxima de 20ºD para recepção e aproveitamento na industrialização. Uma 
vez que não há uma legislação específica para o lei te de búfala, os parâmetros empregados paf'� o 
l eite de vaca são os mesmos para o leite de búfala (FURTADO, 1 980 c) ,  por esse fato o Serviço de 
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I nspeção de Produtos Animais ,  autorizou a mistura de 30% de leite de vaca para que ocorra a 
normalização de acidez do leite. 

Quanto aos minerais ,  o leite de búfala possui um alto teor de cálcio quando compara:.:o com 
o leite de vaca. 

No quadro 5 são apresentados valores de cálcio, fósforo e outros minerais presentes no leite 
de búfala e de vaca. 

QUADRO 5 - Teores de minerais no leite de búfala e de vaca. 

leite 

Mineral Búfala Vaca Vaca Referências 
(%) tipo C 

Cálcio 1 ,85 FURTADO (1 980 b) 
Cálcio 2,03 1 , 1 4  1 ,23 FRANCO (1 992) 
Cálcio 1 ,88 NEVES (1 985) 
Cálcio 2,40 ANTUNES et alo (1 988) 
Cálcio 1 ,80 1 ,20 FAO (1 991 ) 
Fósforo 0,90 FERRARA & I NTRI ERI(1 975) 
Fósforo 0,92 CHITOLl NA (1 983) 
Fósforo 0, 1 2  0, 1 0  FAO (1 991 ) 
Potássio 0,09-0, 1 4  FERRARA & I NTRIERI(1 975) 
Magnésio 0,01 3 FERRARA & I NTRI ERI (1 975) 

Devido ao elevado teor de cálcio no leite de búfala, este possui pequena estabi l idade a 
temperaturas elevadas. E em comparação com o leite de vaca o leite de búfala possui a tensão da 
coalhada e a coagulação do coalho superiores (GANGULI ,  1 979 e FAO, 1 991 ) .  

Dentre a s  vitaminas presentes n o  leite de búfala a vitamina A é a q u e  mais se destaca não 
pela quantidade mas pela caracterítisca marcante existente no l eite de búfala, que é sua coloração 
acentuadamente branca, devido a falta de pigmentos carotenóides (NEVES, 1 985 e FAO, 1 991 ) .  

FONSECA (1 986) demonstrou mesmo que a búfala consuma altas doses d e  caroteno não 
ocorre mudança na cor do leite, sendo que os valores de vitamina A no leite de búfala pode ser igual' 
ou levemente superior ao leite de vaca. 

Segundo PANN ETA (1 975) 0 teor de vitamina A no leite pode ser aumentado com uma 
al imentação balanceada. 

Os trabalhos de pesquisa mostram que a vitamina A d iminui com a padronização do teor de 
gordura (OLlVEI RA & BORGES, 1 984). 

O teor de c inzas do leite de búfala varia geralmente dentro de estreitos l imites (0,75 - 0,85%) , 
há porém na l iteratura c itações de osci lações mais amplas, compreendidas entre 0,55 e 1 ,35%, 
sendo que a porcentagem de cinza diminui com o avanço da lactação (FERRARA & I NTRI ERI ,  1 975). 
Em trabalhos realizados por BONASSI et al o (1 979), observaram uma variação entre 0,42 - 0,82%, e 
FURTADO (1 980 b) obteve um valor médio de 0,70%. Para o l eite de vaca in natura, MARTINS et aI .  
(1 981 ) obtiveram uma variação de 0,72 - 0,75%. 

O teor médio de água do leite de búfala está em torno de 82%, variando de acordo com a 
raça, individuali dade, produções diárias , estágio de lactação e a estação do ano, sendo que a 
quantidade de água é mais elevada quando a produção diária é mais alta (FAO, 1 991 ) .  

Segundo FAO (1 991 ) ,  o teor de lactose pode variar de  4,40 a 5 ,07%, sendo que ROSSI 
(1 977) cita que o teor de lactose do leite de búfala está em torno de 4,60% e NEVES (1 985) relata 
que o teor de lactose do leite de búfala é de 5,66%. 

Dentre os produtos elaborados no Brasi l ,  o que mais se destaca é o queijo tipo mozzarel la 
que tem como característica uma superfície branca, crosta fina e consistência levemente ácida com 
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rendimento de 20-25% (ROSSI , 1 977) , devido ao seu elevado teor em extrato seco total (NEVES, 
1985). 

A utilização do leite para a preparação de derivados tem sido muito pesquisada, em diferentes 
regiões do mundo (LAXMINARAYANA & DASTUR, 1 968), por possuir em sua composição elevados 

. teores de gordura, sólidos totais, proteína, cálcio e fósforo, consequentemente elevando os rendimentos 
na fabricação de queijos, produtos fermentados, leite em pó, manteiga, l eite matinizado, doce de l eite 
e sorvete (FAO, 1 991). 

Com os conhecimentos atuais dos índices de produtividade e do valor nutritivo do l eite de 
búfala, é evidente a existência de uma pecuária alternativa, tornando o l eite de  búfala valioso para o 
seu consumo in natura e na elaboração de derivados. . 

SUMMARY 

The buffalo's herd in the whole world is stmate in 1 40 mi ll ions animais and in Brazil it accounts 
for 1 .5% oi the national herds, totalizing 2 mil lions animais. 

The average milk production by animal is 1 .583 I per lactation and 3.599 l i tters as a maximum. 
The total 1at content is higher in buffalo's mi lk (5.5 - 8.5%) then in caw's milk, having also 

h igher poinl and saponification indexo 
Total solids in buffalo's mi lk average is around 1 6,6% whi le in cow's mi lk is about 1 2,0% 

(SHALASH, 1 988). 
As discribed by FAO (1 991 ) ,  the buffalo's milk proteins are very simi lar to those of cow's milk, 

although with higher content (3.63 - 5.26%) . The caseins micells have diameter varing between 1 1 0  
and 1 50 nrn, and represent 75 t080% of the total proteins. Buffalo's mi lk has also higher calcium and 
phosphorous contents. Due to heat treatments and shows a higher curd tension and coagulation. The 
average water content is 82.0%. 

Dairy productions from buffalo's mi lk ha been researched in many regions in the world. In 
Brzil lhe most popular dairy product from buffalo's mi lk is mozzarella cheese. 

However, other dairy products may be produced from buffalo's mi lk such as:  fermented mi lks ,  
powder milk,doce de  leite, i ce  cream, etc. 

Doing to the actual knoVlAedges of producitivity and nutritional value of buffalo's milk, it i s  
evident, the existence of an  alternative countries, for the  consumption and industrial ization of buffalo's 
milk. 
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RESUMO 

Em uma amostra de leite da região de Governador Valadares - MG que apresentou crioscopia 
instável , foi determinada a Depressão do Ponto de Congelamento (amostra e fi ltrado) antes e após 
tratamento térmico (42ºC/2 min) , que eliminou a instabil idade. Determinou-se também os teores de 
proteína, gordura, ES, cinzas, Ca, P, Mg, K e Na, sendo que os valores encontrados foram normais .  
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Possivelmente, a causa da instabilidade seja de origem microbiológica. Recomenda-se, para amostras 
com esse comportamento, apl icar o tratamento térmico de 42ºC por 2 m inutos para correta 
determinação da DPC. 

INTRODUÇÃO 

A legislação brasi lei ra (BRASIL, 1 952) estabelece parâmetros para a comercial ização do leite 
pasteurizado. A determinação da depressão do ponto de congelamento do leite (DPC) é um desses 
parâmetros, uti l izado para se verificar a ocorrência de fraude por adição de água. 

Uma variação entre 0,520 a 0 ,560 ºH na DPC pode ocorrer e o leite ainda ser considerado 
normal . 

A medição da DPC se baseia, sob o aspecto termodinâmico, no estudo das propriedades 
coligativas das soluções ideais e na l ei de Raoult. O lei te contém aproximadamente 87,5% de água e 
1 2,5% de extrato seco. 

Em função da proporção dos constituintes do leite, a DPC média, considerada normal, é de  
0,550 ºH (WOLFSCHOON-POMBO et  al l i ,  1 986). Segundo CARVALHO (1 977), entre as características 
do leite, o ponto de congelamento é a menos variável , e de interesse tanto do ponto de vista teórico, 
quanto prático. A adição de água ao l eite se revela pelo aumento do ponto de congelamento. 

Nos laticínios, o emprego da c rioscopia (técnica que determina o ponto de congelamento) 
serve para detectar fraudes nos leites entregues nas plataformas de recepção. 

SARGENT et al l i  (1 961 ) ,  citado por CARVALHO (1 977) , relataram entretanto que algumas 
amostras de leite c ru apresentaram anormalidades durante o fenômeno de congelamento. 

Foram verificados casos semelhantes no Brasi l  e a identificação das causas foi um dos 
objetivos do presente trabalho. Esta anormalidade pode impedi r a determinação do índice c rioscópico 
ou DPC. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Uma amostra de l eite que apresentou crioscopia i nstável, foi identificada e coletada em 
I tanhomi ,  região de Governador Valadares - MG e ficou armazenada no treezer durante um período 
de 495 dias. Decorrido este tempo, a amostra foi transferida para a geladei ra ,  para descongelamento 
lento. Após o descongelamento, verificou-se que a amostra havia precipitado. 

Da amostra, foram removidas três porções de 1 00 ml. O restante foi recongelado, juntamente 
com uma das três porções de 1 00 ml .  

De uma das porções de 1 00 ml ,  após agitação, foram retiradas quatro subporções. Uma foi 
analisada imediatamente, sem nenhum tratamento, outra foi previamente aquecida a 42 ºC por 2 
minutos e analisada, enquanto as duas subporções restantes foram mantidas em geladeira, para 
anál ise no dia seguinte. Após remoção das quatro subporções, o restante da porção foi f i ltrado em 
papel Whatman Nº 1 .  Os primeiros 1 0  ml do fi ltrado (I) foram coletados separadamente do restante 
(Filtrado 1 1) .  Cada fi ltrado foi outra vez dividido em duas porções; uma foi analisada imediatamente, 
enquanto a outra foi previamente aquecida a 42 ºC por 2 minutos. 

A segunda porção de 1 00  ml foi fi ltrada (Filtrado 1 1 1) .  Do filtrado, foram removidas duas porções. 
Uma foi analisada imediatamente e a outra previamente aquecida a 42 ºC por 2 minutos. 

A Figura 1 i lustra estas etapas, a partir da amostra até às análises.  
As análises crioscópicas das al íquotas foram efetuadas utilizando-se um crioscópio eletrônico, 

marca Lactron, modelo 51 5-1 , seguindo recomendações técnicas do fabricante. Como referência 
empregou-se leite com c rioscopia normal , proveniente da Usina Piloto do Departamento de Tecnologia 
de Alimentos (DTA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Adicionou-se leite anormal ao leite normal em diversas proporções: 0% (controle) , 1 %, 2%, 
3% e 5% para verificar a transmissão do efeito. As misturas foram mantidas a 42 ºC por 3 horas e 30 
minutos. As anál ises crioscópicas das amostras foram realizadas antes e após o tratamento térmico. 
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SubcUvisões e tratamentos da amostra de leite com crioscopia anormal, até o 
momento das análises. 

Na porção ·de 1 00 ml reservada para análise físico-química determinou-se proteína total 
(método micro-Kjeldahl) ;  gordura (métódo Gerber); cinzas e extrato seco (método gravimétricO); 
minerais - Ca e Mg (digestão por via seca e leitura em espectrofotômetro de absorção atômica, 
marca CG, modelo CG AA 7000 ABC) - p, (digestão por via seca e, leitura em espectrofotômetro, 
marca BAUSCH-LOMB, modelo Specfronic 20) - Na e K (digestão por via seca e l eitura em fotômetro 
de chama, marca ÇORN ING, modelo 400). Como controle uti l izou-se o leite com DPC normal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

o descongelamento da amostra foi efetuado na geladeira com o objetivo de evitar alterações 
mais profundas na amostra, visto que esta já se encontrava congelada por um longo período. Como 
esperado, houve precipitação das proteínas e separação de fases .  

O Quadro t apresenta o comportamento crioscópico da amostra de leite em estudo. 
Verificou,:,se que a amostra de reite não aquecido apresentou, no primeiro e segundo dia, 

instabil idade criosc6pica, não permitindo determinar a DPC, o que se tornou possível após tratamento 
térmico da amostra. 

Os filtrados l I e 1 1 1 ,  não aquecidos, se comportaram de manei ra semelhante à amostra de 
l eite anormal que só recuperaram a normalidade após tratamento térmico. 

Com o filtrado I, sem aquecimento, observou-se resultado não esperado, ou seja, a estabil idade 
crioscópica. Após o tratamento térmico a estabilidade se manteve. Observou-se que, no tubo usado 
para a medição da DPC para este filtrado, ocorria a formação de espuma antes e após o tratamento 
a 42 ºC/2min. Este fato não foi observado com os outros filtrados e com a amostra de leite. 

Esta instabi l idade do aparelho que ocorreu nas diferentes formas em que a amostra foi tratada 
e analisada consistiu, basicamente, de: 
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- O ponto de supercongelamento (leitura digital do aparelho l igeiramente superior a 3000) não foi 
alcançado. 

- Decorrido o tempo normal para leitura, o cabeçote se ergueu e o aparelho indicou o valor zero. Este 
comportamento não é observado para amostras normais. ' 

- As amostras com resultados anormais, após conclusão da anál ise pelo aparelho, não estavam 
congeladas. 

Os resultados da mistura de leite com o anormal foram estáveis.  Não se verificou a transferência 
do efeito anormal para o leite normal ,  nas condições estudadas. 

QUADRO 1 - Comportamento crioscõpico da amostra de leite anormal e dos filtrados obtidos. 

Tratamento Leite 

12 dia 22 dia 

Temperatura 
ambiente instável instável 

42 ºC/2min estável estável 
(-O,525ºH) (-,0525ºH) 

Filtrado I 

estável 

estável 
(-O,530ºH) 

Filtrado 11 Filtrado lU 

12 dia 12  dia 

instável instável 

estável estável 
(O,530ºH) (-O,533ºH) 

O Quadro 2 mostra os resultados obtidos nas determinações físico-químicas e dados 
encontrados na l iteratura. 

QUADRO 2 Resultados das análises físico-químicas de leite anormal, leite normal (controle) 
e dados de duas referências bibliográficas. 

ANÁLISE LEITE LEITE REFERÊNCIA REFERÊNCIA 
ANORMAL N ORMAL 1 2 

Prot. total (% P/P 3 , 15 3,23 3,30 
Gordura (% PN) 2,8 3,7 4,0 
Cinzas (% P/P) 0,71 0,78 0,70 0,71 
Cálcio (% P/P) 0, 1 39 0, 1 47 0, 1 1 2  0, 1 1 3  
Fósforo (% P/P) 0,084 0 , 1 02 0,095 
Magnésio (% P/P) 0,011 0,0 13  0,013  
Potássio (% P/P) 0, 1 27 0, 1 20 0, 1 38  0, 1 40 
Sódio (% P/P) 0,042 0,053 0,059 0,047 
ES (% P/P) 1 1 ,24 1 2,70 1 3,00 
ESD (% P/P) 8,44 9,00 9 ,00 
Umidade (% P/P) 88,76 87,30 87,00 

Referência 1 :  ATH ERTON e N EWLANDER (1 977) 
Referência 2: CERQUEIRA et all i (1 990) 

Os resultados observados no Quadro 2 não indicam diferenças expressivas que justifiquem a 
anormalidade, uma vez que coincidem com os da l iteratura. . É importante ressaltar que amostras, por algum motivo previamente congeladas, necessItam 
ser completamente descongeladas e bem uniformizadas antes de se retirar al íquotas para análise, 
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caso contrário, os resultados obtidos estarão incorretos. 
De acordo com a FI L (1 986), é possível que algumas amostras apresentem comportamento 

anormal no crioscópio, por não sofrer um super-resfriamento. Normalmente, durante a determinação 
do ponto de congelamento, as amostras são congeladas repentinamente a -3QC. No leite que não 
cong e la ,  observa-se  pequenos c ri s ta i s  q u e  agem c omo núc leos de conge lamento e o 
sup:rcongel�men.to não é atingido. Foi demonstrado, por Man (1 961 ) ,  citado pela F IL  (1 986) que 
partlc�las mineraiS podem criar problema. Para tais situações, a filtração da amostra pode ser a 
soluça0: A fi ltr�ção também visa remover proteínas desnaturadas, gordura livre, sedimentos, etc que 
podem I�terfenr, causando anormalidade na medição da DPC. A amostra em estudo apresentou a 
anor�ah�ade me�mo antes de ser congelada, o que descarta a possibilidade da presença de núcleos 
d: cnstals. pro�enlentes do c�ngelamentoldescongelamento. Porém, não se descarta a presença de 
nudeos cnstahnos de outra origem que poderiam estar presentes nas amostras quando da sua coleta. 

SARGENT et a l l i  ( 1 961 ) ,  c i tado por CARVALHO (1 977) , consegu i ra m  transmiti r esta 
�nor:nalidade, inoculando leite desnatado esterilizado com 2% de leite anormal, ou seja, com crioscopia 
mstav�1 .  Pode-.se então supor qu.e esta anormalidade seja causada por microrganismos capazes de 
produzir, a partir de seus metabol ismos, algum tipo de substância com características crio-protetoras. 
Es�a substância dev7 ser semelhante ou apresentar as m es mas funções das g l icoproteínas 
anticongelantes descntas por FEENEY e YEH, 1 993. A FI L (1 986), fazendo também referência a 
SARGENT et al l i  (1 961 ) ,  c ita que, em alguns casos raros, bactérias formadoras de cápsulas podem 
ser a causa da anormalidade crioscópica do leite, sugerindo que o aquecimento das amostras a 45 
QC por 1 5  minutos, antes da determinação do ponto crioscópico, pode solucionar o problema. 

A tentativa realizada para transferir a anormalidade para o leite normal não apresentou os 
m es mos resul tados descr i tos por SARGENT et a l l i  ( 1 96 1 ) ,  c i tado por CARVALHO (1 977) . 
Provavelme�te, o longo período de congelamento teria causado a morte desses microrganismos. A 
conc.entraçao do produto metaból ico, produzido no leite antes do congelamento da amostra, 
p�sslv:l�ente tenha sido di l uída, o suficiente para que a anormalidade não fosse percebida no 
cnoscoplo. O fato de o tratamento térmico aplicado (42 QC/2 minutos) ter sido capaz de reverter a 
situação, ou seja, permit ir a determinação da DPC e se a causa dessa anormalidade for a presença 
do produto do metabólico, ele deve ser termicamente sensível, sendo inativado pelo tratamento térmico 
aplicado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela pouca ocorrência do fenômeno de leites CE::>m crioscopia indefinida, dispunha-se de apenas 
uma amostra, não permitindo que se fizessem inferências estatísticas que conduzissem a uma dara 
c�ndusã� do fa.

to. A necessidade que houve de se congelar a amostra é uma fonte de variação que 
nao se pode eVitar. 

. É necessário estudos posteriores sobre anormalidade crioscópica de leites. Ou seja, procurar 
reunir uma quantidade de amostras que possibi l item o tratamento estatístico dos dados. Como não 
foi observado variações consideráveis nas análises físico-químicas efetuadas, seria conveniente 
que fossem réalizadas anál ises para determinar o equi l íbrio sal ino de leites com este tipo de 
comportamento e pesquisas microbiológicas que pudessem contribuir para o esdarecimento de tal 
anormalidade. 

Recomenda-se, para amostras com crioscopia indefinida, aplicar o tratamento térmico de 42 
QC por 2 minutos, utilizando o próprio tubo de ensaio do crioscópio eletrônico, para correta determinação 
da DPC. 

SUMMARY 

. The Freezing Point Depression of mi lk sample that had presented unstable cryoscopy was 
determmated in this study. Sample origin was Governador Valadares - MG. Determinations were 
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done in the sample and in the filtrate before and after the heat treatment (42 QC/2 min) . This  heat 
treatment el iminated the instabi l ity. Analysis of Protein, Fat, Dry Extract, Ash, Ca, P, Mg, K and Na 
were inside normal ranges.The cause of  the instabi l i ty was probably trom microbiological origino I n  
order to  obtain a correct determination of the  Freezing Point Depression in sample with such behavior, 
it is suggested the application of heat treatment of 42 QC mino 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Sra. Maria Helena Diogo Sampaio, Téc. Responsável pelo Laboratório 
de Cont. de Qualidade da Usina de Beneficiamento de Leite da FUNARBE - UFV; ao Sr. Geraldo Neri 
Ferreira, Téc. de Laboratório do Departamento de Solos/UFV; ao Sr. Aloísio de Castro Cardoso, Téc. 
de Laboratório do Laboratório de Nutrição Animal - Departamento de ZootecnialUFV pelo apoio durante 
a execução das análises ;  e aos Professores e Pesquisadores da EPAMIG/CEPElI LCT Otacílio Lopes 
Vargas e Paulo Henrique Fonseca da Silva pela revisão e sugestões apresentadas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ATHERTON, H.V. & NEWLAN DER, J .A.  Chemistry and testing of dairy products, 4ª ed. ,  Avi Publishing 
Company, Inc. ,  Westport, Connecticut, 1 977, 396 p. 

Brasi l ,  Leis e Decretos, etc . . .  Decreto nQ 30691 , de 29/03/52, alterado pelo Decreto nQ 1 255, de 25/ 
06162, cria o Regulamento de I nspeção I ndustrial Sanitária de Produtos de Origem Animal . D.O.U. ,  
Rio de Janei ro, 07107/1 952 (não paginado) . 

CARVALHO, I .C.  Crioscopia do leite 1 ª parte Q Revisão do assunto. Rev. do Inst. Lat. "Cândido Tostes", 
32 (1 93): 9-1 9, 1 977. . 

CERQUE I RA, M .B.S. ;  ROCHA, J .M . ;  D'ALESSANDRO, W.T.; COSTA, F.M.A. ;  TANEZI NE,  C.A.; 
LABOISSIERE, A.C.; PONTES, I .E .  Levantamento da variação dos componentes minerais: Na, 
K, Ca e cinzas, no leite bovino cru da bacia leiteira de Goiânia. Ciênc. Tecnol . Aliment. , 10 (1 ) :  
23-42, 1 990. 

FEENEY, R.E. & YEH, Y. Antifreeze proteins: properties mechanism of action and possible application. 
Food Technology, 47 ( 1 ) :  82-90, 1 993. 

FI L - Federação I nternacional de Laticínios, Documento nº 1 54/1 983. Tradução por José Mauro de 
Moraes, 1 986, 25 p. 

PEREI RA, D.B.C.; OLIVEI RA, L.L.; VALl M ,  M .B.R. ;  SI LVA, P.H .F . Curso sobre crioscopia do leite. 
EPAMI G/CEPE/I LCT, Juiz de Fora, MG, 1 993, 32 p. 

P I NKERTON , F. & PETERS, 1 . 1 . The influence of composition and treatment of milk upon its freezing 
point. J. Dairy Sci, 39: 91 6, 1 956. 

SH IPE, W.F .  The freezing point of milk - a review. J. Dai ry Sci . ,  42: 1 945, 1 959. 
WOLFSCHOON-POMBO, A.F. ;  KLOSTERM EYER, H . ;  BUCBERGER, J. Sobre a crioscopia do leite. 

Rev. do I nst. Lat. "Cândido Tostes", 41 (246): 3-7, 1 986. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 36 Rev. I nst. Latic. Cândido Tostes 

TESTES ESTATíSTICOS PARA COMPARAÇÃO 
ENTRE MÉTODOS ANÁLISES 

Statistical Tests to Compare Different Analytical Methods 

Paulo Henrique Fonseca da Silva * 

José Roberto Ferreira ** 

Edna de Cássia Carmélio *** 

Francisco Xavier Ribeiro do Vale * * * *  

RESUMO 

Foi realizado um levantamento dos trabalhos sobre comparação entre métodos de anál ises, 
publicados na Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes Ganei ro/1 977 a dezembro/1 992) . 
Foram discutidos testes estatísticos paramétricos (teste t, anál ise de variância, coeficiente de 
correlação, coefic iente de variação das diferenças entre duplicatas e regressão l i near) e não
paramétricos (teste de Wi lcoxon) . Os testes colaborativos interlaboratoriais foram, também, 
considerados. O trabalho procurou apresentar uma contribuição para uma correta análise estatística 
(paramétrica e não-paramétrica) para comparação entre métodos de análises. 

INTRODUÇÃO 

o método científico baseia-se na organização de dados, anál ise e tomada de decisões em 
condições de incerteza (Vieira, 1 991 ) .  Os testes estatísticos são freqüentemente uti l izados pelos 
pesquisadores como uma ferramenta que permite obter resultados confiáveis no estudo de fenômenos 
aos quais se atribui uma ou mais hipóteses. 

Uma questão relevante é o fato de que a correta escolha dos testes estatísticos nem sempre 
é possível com apenas uma consulta aos textos dássicos da área. Esses textos, muitas vezes , dão 
um enfoque privi l egiado aos "porquês" dos métodos, com uma extensa seqüência de demonstrações 
de fórmulas e teoremas, sem um adequado esdarecimento de "Como", "quando" e "para quê" uti l izar
se os recursos da Estatística (Boni l la, 1 981 ) .  Seria, portanto, melhor para os pesquisadores não 
especialistas na área estatística, entender e resolver as situações de uma maneira mais intuitiva do 
que demonstrativa, orientando-se na aplicabi l idade e l imitações dos métodos estatísticos . 

A pesquisa voltada para a anál ise de al imentos depara-se, comumente, com a necessidade 
de desenvolver e adaptar métodos analíticos de rotina mais rápidos, menos onerosos e mais simples 
do que os métodos de referência, sem, contudo, perder em precisão e exatidão. Entretanto, essa 
substituição de métodos precisa ser assegurada através de uma comparação entre os resultados 
obtidos com ambos os métodos, por meio de procedimentos estatísticos. 

Professor e Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Centro de 
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A escolha do método a ser aplicado, muitas vezes, não considera as l imitações a ele relacionadas, 
conduzindo a resultados duvidosos ou mesmo errôneos. 

Este trabalho destina-se a apresentar um estudo sobre os testes estatísticos empregados 
para a comparação entre dois métodos de anál ise, normalmente, um método de referência e um 
método alternativo. 

1 .  COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DE ANÁLISE 

A fim de se  demonstrar a uti l ização de diferentes técnicas estatísticas , obj etivando a 
comparação entre dois métodos de anál ise, procedeu-se a um levantamento dos trabalhos publicados 
na Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (Juiz de Fora, MG), no período de janeiro de 
1 977 a dezembro de 1 992. Encontram-se 13 trabalhos nesse período, onde observou-se uma 
desuniformidade no tratamento estatístico dos dados, conforme apresentado no Quadro 1 (Wolfschoon 
& Vargas, 1 977; Wolfschoon & Leite, 1 977; Wolfschoon, 1 978; Wolfschoon & Carvalho, 1 978; Clemente 
dos Santos & Souza, 1 979; Furtado & Wolfschoon-Pombo, 1 979; Wolfschoon, 1 979; Wolfschoon
Pombo, 1 979; Wolfschoon-Pombo & Furtado, 1 980; Lourenço & Wolfschoon, 1 982; Wolfschoon et 
aI . ,  1 983; Clemente dos Santos, E. et a I . ,  1 984; Rodrigues, L. H. ,  et aI . ,  1 992) . 

QUADRO 1 Número de trabalhos publ icados (*) para comparação entre dois métodos de 
anál ises por testes estatísticos uti l izados. 

Teste estatístico 

Anál ise de variância 
Regressão l inear 
Coeficiente de correlação 
Teste t 

N2 trabalhos 

7 
4 
2 
2 

Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, de janei ro de 1 977 a dezembro de 1 992. 

Nos trabalhos consultados, invariavelmente aplicou-se testes estatísticos paramétricos, em 
alguns casos, mais de um teste, sem ter sido mencionado o fato de que os dados atendiam às 
pressuposições básicas para a anál i s e  paramétrica (homogeneidade de variância  dos erros 
experimentais,  normal idade na distribuição dos erros experi mentais ,  independência dos erros 
experimentais e aditividade dos efeitos) .  

Em seqüência, será discutida a aplicabilidade de testes paramétricos e não paramétricos 
para o caso em questão. 

2. TESTES ESTATÍSTICOS PARAMÉTRiCaS 

A utilização da Estatística Paramétrica é frequentemente empregada em trabalhos científicos, 
devido ao seu alto poder de resolução, além da disponibi l idade de programas de computador que 
fac i l i tam a aná l i se.  Deve-se sal i entar a necessidade do atendi mento p révio às s egui ntes 
pressuposições: 

_ homogeneidade de variância dos erros experimentais: as variâncias dos erros experimentais devem 
poder ser estimadas por uma variância comum, sendo considerada a pressuposição mais importante; 

_ normalidade na distribuição dos erros experimentais :  os erros experimentais devem seguir uma 
distribuição normal , com maior número de erros pequenos e reduzido número de erros grandes; 

_ aditividade do modelo: os efeitos de tratamento e os efeitos do erro experimental devem ser aditivos, 
ou seja, não haver interação entre os termos, para a discriminação dos efeitos devidos aos 
tratamentos; - independência dos erros experimentais :  a probabi l idade de que o erro de uma 
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observacão assuma determinado valor deve ser independente dos valores dos erros de outras 
observações. 

Os testes paramétricos usualmente aplicados serão tratados a seguir. 

2.1 .  Análise de Regressão 

A utilização da regressão l inear é indicada quando se estuda uma variável dependente Y, em 
função de uma variável independente X (Vieira, 1 991 ) ,  expressando uma relação de causa e efeito 
entre ambas. Alterações na variável dependente estão l igadas, proporcionalmente, à alterações na 
variável independente. A análise de regressão permite estimar uma l inha que, ajustada mediante os 
pontos referentes aos resultados do experimento, torna mínima a soma dos quadrados dos desvios . 

Na comparação entre dois métodos de análises, não se tem uma relação de causa e efeito 
entre os resultados obtidos com ambos os métodos. Não existe uma variável dependente e uma 
variável independente, pois os resultados obtidos com um método não são inf luenciados pelos 
resultados obtidos com o outro método. Portanto, a anál ise de regressão não se apresenta como 
sendo alternativa adequada para o tratamento desse tipo de dados. 

2.2. Análise de Variância 

A análise de variância (ANOVA) corresponde à decomposição da variação total de um material 
heterogêneo em partes devidas a causas conhecidas e independentes, e uma fração residual de 
origem desconhecida e de natureza aleatória (VALE, s. d.). A ANOVA aplica-se à comparação entre 
duas ou mais estimativas de variâncias populacionais ,  fixando-se um nível de significância. 

Recomenda-se a adoção da ANOVA quando serão comparados três ou mais grupos de 
resultados, provenientes de três ou mais métodos anal íticos (Mi l ler & Mil ler, 1 988) , pois assim tem
se, pelo menos, dois graus de l iberdade para os métodos. 

2.3. Teste t 

O teste t é usado para testar uma hipótese estatística de que não há diferença entre duas 
médias amostrais (hipótese de nulidade ou Ho) ' contra uma hipótese de que há diferença entre elas 
(hipótese alternativa ou Ha) ' a um determinado nível de significância (Steel & Torrie, 1 980) . 

Na comparação entre dois métodos de análises, o procedimento estatístico mais adequado é 
o teste t (MiUer & Ml l ler, 1 988 e Bonil la, 1 981 ). Nesse, a hipótese de nulidade corresponde à inexistência 
de diferença estatisticamente significativa entre as médias dos resultados obtidos com os dois métodos. 
Se a hipótese de nul idade for verdadeira ao nível de significância estabelecido, pode-se recomendar 
a adoção do método alternativo em lugar do método de referência, nos casos em que tal substituição 
seja viável técnica, econômica e legalmente. 

Para a aplicação po teste t, deve-se proceder, de antemão, à anál ise de homogeneidade de 
variância pelo teste F (Steel & Torrie, 1 980; Mi l ler & Mil ler, 1 988 e Viei ra, 1 991 ) .  Vale ressaltar a 
importância de se empregar amostras com uma ampla faixa de variação da concentração do 
componente a ser analisado, a fim de se testar, com maior segurança, o desempenho dos dois 
métodos. 

2.4. Coeficiente de correlação 

A anál ise de correlação mede o grau de associação entre duas variáveis a leatórias 
quantitativas, descrevendo o comportamento conjunto de ambas. Numa situação de comparação 
entre dois métodos de análises, é desejável um coeficiente de correlação positivo e o mais próximo 
possível do valor 1 .  I sto demonstra que os dois métodos apresentam comportamento semelhante, 
facilitando a aceitação de que eles fornecem respostas equivalentes. 
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2.5. Coeficiente de variação das diferenças entre duplicatas 

O coeficiente de variação das diferenças entre duplicatas pode ser usado como uma estimativa 
da precisão de métodos analíticos. Quanto menor este coeficinete, maior será a repetibi l idade dos 
resultados experimentais obtidos. 

2.6. Exemplos de aplicação 

Segue-se uma simulação de um experimento demonstrando a uti l ização do t�ste t, anál i�e de 
correlação e coeficiente de variação das diferenças entre duplicatas para comparaçao de um m etodo 
alternativo A com um método de referência B. Consideram-se as amostras como pareadas, como 
geralmente se observa neste tipo de trabalho. O Quadro 2 apresenta os resultados hipotéticos das 
determinações realizadas. 

QUADRO 2. Resultados obtidos com os métodos A (referência) e B (alternativo)(*). 

Método A 

2.07 
2.42 
2.81 
3.03 
3.30 
3.34 
3.55 
3.79 
4.05 
4.42 

(*) Dados hipotéticos 

Método B 

2.05 
2.43 
2.85 
2.98 
3.26 
3.37 
3.50 
3.81 
4.01 
4.38 

a) Teste F para homogeneidade de variâncias (Stool & Torrie, 1 980) 

* Hipóteses: 

- Hipótese de nulidade: variância do método A é igual à variância do método B.  

- H ipótese Alternativa: variância do método A é diferente da variância do método B.  

* Nível de significância: a = 0.05 

0.524 1 .027 
F =  

0.51 0 

Ftab = 3. 1 8  (GL = 9) 
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Conclusão: aceitação de Ho' as variâncias não diferem entre s i ,  estatisticamente, ao n ível de 
s ignificância de 5%. 

b) Teste t (Steel & Torrie, 1 980) 

* Hipótese: 

- Hipótese de nulidade: não há diferença entre as médias. 

- Hipótese alternativa: há diferença entre as médias. 

* N ível de significância: a = 0.05 

sendo, 

D= L ( A - B )  
n 

[ L  ( A - B ) ] 2 - [ L  ( A - B ) ] 2 
s2 = --------------------------

n
-

_
-

1
�-----�n�------

t = 1-f 
S2 
n 

0.01 6 
= � = 1 .35 

0.001 4 
1 0  

tmb = 2.26 ( GL = 9 ) 

Conclusão: aceitação de Ho as médias dos resultados obtidos com os dois métodos não diferem 
estatisticamente entre si, ao nível de significância de 5%. I sto possibil ita a substituição do método de 
referência pelo método alternativo. 
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c) Coeficiente de correlação (Vieira, 1 991 ) 

A medida do grau de correlação entre duas variáveis pode ser obtida por meio do coeficiente 
de correlação de Pearson, representado por r e calculado pela seguinte fórmula: 

l: xy - l: x l: y -----n------
r - -,====================== - -V [ k x ' - ( k X )

' / n ] [  k Y' - ( k Y )' I n 1 

1 1 1 .64 - 32.78 x 32.64 
1 0  

r - -,====================== - -V[ 1 1 2. 1 7  a 1 07.45 ] [ 1 1 1 . 1 2  - 1 06.54 ] 

r = 0.99 

o coeficiente de correlação encontrado expressa um alto grau de associação entre os métodos 
em estudo. A correlação é mostrada, visualmente, na Figura 1 .  

I
-.. '"·_· .. ·------·········--.. ······_�-_· ·· ··:· ·· · · ·_ ·  .. _··· ·  ..... --........ .......... ...... ..... ..... -

Ff}jl.KB 1. Corretaçáo mire os métodos Ae B 
(d<tclos tlipotétic��) f :;:;  0.99 

1 
I 0\: 11 as 

m ',f 

§ z; I- 2 

� 1,S t 
1 + 
Q& j (1 ··-. .  - · · - �· . .  · · · · -+· · · · ·  . .  · · · + · · · · · ·  .. · · l • • • • • . . . . •• ; .. .... ... .. ; ........ -+------;...........--+-------i 
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MÊiOOOA 

t .................................. ................ ................. ............................ .... ........................ � .... .............. _. __ ......... _ ............. ... ;, ........................... .................... .. .. 
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d) Coeficiente de variação das diferenças entre dupl icatas (Kramer & Twigg, 1 982) 

Calcula-se as diferenças entre as duplicatas e os quadrados das diferenças. O somatório dos 
quadrados das diferenças, dividido por duas vezes o número de amostras, fornece o desvio padrão 
das diferenças (ad) . O coeficiente de variação é, então, obtido pela razão entre o desvio padrão das 
diferenças e a média, expressa em porcentagem. 

QUADRO 3 Resultados das duplicatas obtidas com o método A e cálculo das diferenças e 
do quadrado das diferenças entre as duplicatas (*). 

Amostra Duplicata 1 Duplicata 2 Diferença entre Quadrado das Média 
duplicatas diferenças 

1 2,06 2,08 -0,02 0,0004 2,07 
2 2,42 2,41 0,01 0,0001 2,42 
3 2,79 2,83 -0,04 0,001 6 2,81 
4 3,06 3,00 0,06 0,0036 3,03 
5 3,30 3,30 0,00 0,0000 3,30 
6 3,33 3,34 -0,01 0,0001 3,34 
7 3,52 3,57 -0,05 0,0025 3,55 
8 3,79 3,79 0,00 0,0000 3,79 
9 4,06 4,03 0,03 0,0009 4,05 

1 0  4,40 4,43 -0,03 0,0009 4,42 

Soma 0,01 01 

Média 3,28 

0,01 01 
= 0,0225 

2 n  2x1 0 

0,0225 
x 1 00 = 0,69 

3,28 

O coeficiente de variação das diferenças entre duplicatas encontrado para o método A foi de 
0,69%, conforme calculado acima, enquanto que para o método B foi de 1 ,01 %, calculado de forma 
semelhante. Os dois métodos apresentaram, portanto, baixos coeficientes de variação, indicando 
boa repetibilidade (precisão) dos resultados. 
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3. TESTES ESTATÍSTICOS NÃO-PARAMÉTRiCaS 

Os testes estatísticos não-paramétricos dispensam o conhecimento da forma e dos parâmetros 
da função de distribuição da população (Rodrigues, 1 970; citado por Gomes, 1 990). A aplicação 
destes testes é indicada quando os dados não atenderem às pressuposições para a anál ise 
paramétrica, em particular, a normalidade na distribuição dos erros. É,  portanto, necessário que as 
observações sejam independentes e que a variável em estudo tenha continuidade básica. Deve-se 
sal ientar que a util ização de testes não-paramétricos, em casos onde a estatística paramétrica possa 
ser convenientemente aplicada, pode levar à perda do poder do teste (Mi l ler & Mi l ler, 1 988) . 

3.1 . Teste de Wilcoxon 

Na comparação entre dois métodos anal íticos, um teste não-paramétrico adequado, 
considerando-se amostras relacionadas, é a P rova de Wilcoxon (Mi l ler & Mi l ler, 1 988) , que equivale 
ao teste t (paramétrico). Nessa prova, é atribuída maior ponderação a um par que acusa grande 
diferença entre as condições experimentais (métodos, no caso em questão), do que a um par em que 
essa diferença seja pequena (Siegel , 1 985) . 

3.2. Exemplo de aplicação 

Calcu la-se a diferença relat iva a cada par  dos dois m étodos e at ribu i -se  postos , 
independentemente do sinal . Em seguida, passa-se a considerar o sinal , para definição da menor 
soma (postos positivos ou postos negativos) ,  a qual será utilizada no cálculo de z (Siegel ,  1 975). 

Segue-se uma simulação da aplicação da P rova de Wilcoxon aos mesmos grupos de dados 
do item 2.6. 

QUADRO 4 Resultados obtidos com os métodos A (referência) e B (alternativo) (*), 

respectivos desvios e postos. 

Método A Métdo B Desvios 

2.07 2.05 +0.02 
2.42 2.43 -0.01 
2.81 2.85 -0.04 
3.03 2.98 +0.05 
3.30 3.26 +0.04 
3.34 3.37 - 0.03 
3.55 3.50 +0.05 
3.79 3.81 - 0.02 
4.05 4.01 +0.04 
4.42 4.38 +0,06 

(*)  Dados hipotéticos 

Postos com mesmo sinal : (+) 2 + 8.5 + 6 + 8.5 + 6 + 1 0  = 41 
(-) 1 + 6 + 4 + 2 = 1 3 

T - N [ N + 1 ] / 4  
z = � N [ N + 1 ] [ 2 N + 1 ] / 24 

, sendo: 

Postos 

+2 
-1 
-6 

+8.5 
+6 
- 4  
+8.5 
- 2  
+6 
+1 0 
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T : menor soma de postos com mesmo sinal 

N: número de pares (exceto aqueles cuja diferença seja zero) 

1 3 - 1 0 [ 1 1 ] / 4  
z = � 1 0  [ 1 1  ] [  21 ] / 24 

= - 1 .478 

Z tab = 0.1 020 

Conclusão: os resultados obtidos com os dois métodos não diferem estatistica�e�te entre :i ,  ao 
nível de significãncia de 5%. Isto possibi l i ta a substituição do método de referencla pelo metodo 
alternativo. 

4. TESTES COLABORA TI VOS INTERLABORATORIAIS 

Ao longo do tempo tem-se demonstrado que um grupo de result�dos de diferentes laborató��s 
mostra maior variação do que um igual número de resultados quando obtidos em apenas u� I�boratono 
(AOAC, 1 975). Uma questão pertinente é se diferentes laboratórios têm ?iferentes precl:oes;. cas? 
afirmativo, isto determinaria a maior variabil idade dos dados? Para elucidar �ssa questao e Infem 
sobre a ocorrência de erros sistemáticos, os métodos analíticos, após terem sido testados dentro do 
laboratório frente aos métodos de referência (como descrito nas seções anteriores) ,  podem ser 
avaliados em programas colaborativos entre laboratórios simil

_
a�es. . . , 

Nos testes colaborativos interlaboratoriais, os laboratonos envolvidos aplicam o metodo em 
estudo às mesmas amostras. Os resultados são tabulados e comparados entre si .  A Association of 

Officia/ Ana/ytica/ Chemists (AOAC) publicou, em 1 975, um manual estatístico que descreve os 
procedimentos para se planejar e executar e�ses test7s.  . 

Para que se possa considerar um metodo satisfatóno para todas as amostra:: o er!o a ele 
associado deve ser devido ao acaso, ocorrendo em experimentos dentro do labor�tono. Nao deve 
haver erro ou interação entre os laboratórios. Segundo a ISOITC 69, Dec. 1 966, citada por AOAC, 
1 975, tem-se que: 

1: Repetibil idade é a proximidade entre resultados sucessi�os obtidos com � .mesmo método, no 
m esmo material e sob as mesmas condições (operador, equipamento, laboratono e tempo). 

* Reprodutibilidade é a proximidade entre resultados individu�is obtidos com o 
,�

esmo método, no 
mesmo material ,  mas sob diferentes condições (operador, equipamento, laboratono e/ou tempo). 

O erro dentro do l aboratório corresponde à rep etib ilidade do método; enquanto que a 
reprodutibilidade é obtida pela soma do erro dentro do laboratório com o erro e a interação entre os 
laboratórios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A uti l ização de testes estatísticos deve ser adequada � cada situação em particular. Não é 
possível indicar-se um procedimento padrão a ser adotado universalmente. A escolha c�rr�ta �os 
p rocedimentos estatísticos deve considera r  tanto a natureza dos dados quanto as I Imltaçoes 
associadas a cada método estatístico. , . , . O presente trabalho procurou apresentar um� contribuiç?o para uma c:�rreta analise estatlstlca 
(paramétrica ou não-paramétrica) para a comparaçao entre metodos de anal ises. 
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SUMMARY 

I t  was reviewed some papers dealing with the comparision among analytical methods, published 
in the "Cândido Tostes" Dairy Institute Journal (from January/1 977 to December/1 992) . The use of 
both parametric tests l ike t-test, variance analysis,  correlation coeffic ient, coeffic ient of variabil ity 
between duplicates and l inear regression and non parametric ones, l ike Wilcoxon test were discussed. 
The interlaboratorial colaborative tests are ais o considered. This artic le aims at been helpful on the 
choice of statistical analysis (both parametric and non-parametric) in comparing analytical methods. 
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UTILIZAÇÃO DO CONCENTRADO PROTÉICO DE SORO 
UTRAFILTRADO (CPSU) NA FABRICAÇÃO 

DE REQUEIJÃO CREMOSO 
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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de procurar uma nova forma de uti l izar o soro de queijo, 
um resíduo altamente poluente da indústria de laticínios, mas que pode ser aproveitado devido ao 
alto valor biológico de suas proteínas. O principal objetivo foi estudar a incorporação de dois níveis (5 
e 1 0%) de CPSU na fabricação de requeijão cremoso e comparar os produtos obtidos com outro, 
elaborado de manei ra tradicional .  A substituição de uma parte da massa por CPSU não provocou 
grandes modificações na composição dos requeijões. A análise sensorial indicou haver diferença 
significativa ao nível de 1 % de probabilidade entre os produtos. A diferença detectada pelos provadores 
foi a nível de consistência; os requeijões com proteína substituida apresentaram menor elasticidade 
e corpo mais fi rme. Todas as formulações tiveram uma ótima aceitação. A análise de variância dos 
resultados indicou não haver diferença significativa entre a aceitação dos requeijões, ao nível de 1 % 
de probabil idade. Foi observado um aumento de rendimento médio de cerca de 1 0% para o requeijão 
com 5% de substituição protéica e de cerca de 1 9% para aquele onde foi feita substitução de 1 0% de 
proteína em relação ao produto controle. 

INTRODUÇÃO 

° aumento progressivo da produção de queijos no Brasil tem como consequência o aumento 
da quantidade de soro produzido, o qual é considerado um dos resíduos mais poluentes da indústria 
de al imentos. Estima-se que o nível de poluição causado por uma fábrica de queijos que produza 
250.000 l i tros de soro por dia, corresponda ao de uma cidade de 50.000 habitantes (FAO, 1 974). 

Mestrada em Ciência e tecnologia de alimentos 
Consultor-Técnico HA-LA do Brasil 
P rofessor Adjunto - DTA-UFV 
Acadêmico e bolsista de Iniciação Científica - DTA-UFV 
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Portanto, o tratamento deste resíduo industrial pode tornar-se inviável para a maioria dos laticínios 
brasileiros. 

O aproveitamento do soro de queijo, devido ao excelente valor nutricional de sua proteínas, 
tem esbarrado na pequena porcentagem deste constituinte no soro, que é apenas 0,7% (M ELLO, 
1 989) . Durante muitos anos, uti l izou-se a secagem em "spray-drier" para a concentração destas 
proteínas; entretanto, SCHM I DT et al i i  (1 984), citados por MELLO, ( 1 989) descreveram que as 
propriedades funcionais das proteínas do soro são afetadas pelo tratameto térmico elevado; portanto, 
o processo de u ltrafi ltração torna-se alternativa para a concentração do soro por uti l izar baixas 
temperaturas. 

Devido às suas características físico-químicas e de corpo e texturé:, o requeijão c remoso é 
um produto no qual a incorporação de proteínas de soro concentrado por ultrafi ltração poderia ser 
mais viável do que na maioria dos outros queijos. Atualmente o requeijão c remoso representa uma 
parcela significativa do mercado de produtos lácteos, sendo que diversas fábricas do país produzem 
mais de 1 0  toneladas por dia (FURTADO, s. d.). 

O principal objetivo foi estudar a incorporação de diferentes níveis de concentrado protéico 
de soro ultrafiltrado (CPSU) , através da substituição parcial da caseína, na fabricação de requeijão 
c remoso de manei ra a obter um produto de qualidade comparável ao tradicional e ao mesmo tempo 
oferecer uma nova opção para uti l ização do soro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1 .  Ultrafiltrado do Soro de Queijo 

A Figura 1 apresenta o fluxograma da ultrafiltração do soro. Soro de queijo Prato foi aquecido 
a 702C por 2 minutos em tanque com agitação constante e fi ltrado em dessecador para reti rada de 
partículas em suspensão. 

Após o aquecimento e fi ltração, o soro foi resfriado a 502C e ultraf i l trado em sistema de 
bateladas em uma unidade pi loto de ultrafi ltração, marca Tri-Clover. 

A membrana utilizada foi do tipo polissulfônica, fabricada pela LADISH, de conformação espiral , 
com 4,2 m2 de área fil trante e peso molecular médio de retenção de 6.000 daltons. 

Trabalhou-se com temperaturas variando entre 45 e 502C, pressão de entrada 3,5 kgf/cm2 e 
de saída 2,8 kgf/cm2 •  

O soro foi concentrado até fator de concentração volumétrico igual a 1 2, medido através do 
volume de permeado retirado. 

O CPSU obtido foi congelado e estocado para posterior uti l ização na fabricação do requeijão 
cremoso. 

2. Preparo da Massa 

A massa uti l izada na fabricação do requeijão foi obtida por coagulação de leite desnatado 
com adição de ácido lático, conforme figura 2. 

O leite desnatado foi colocado em um tanque de coagulação e após aquecimento a 752C, foi 
adicioinado o ácido lático (0, 1 5%). Após a coagulação, promoveu-se uma agitação por cerca de 1 0  
minutos seguida d e  dessoragem. A massa dessorada foi lavada com água fria até que a acidez da 
água de lavagem fosse reduzida 52D. 
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SORO DE QUEIJO PRATO 
t 

AQUECI MENTO 
(70ºc/2 min.) 

t 
FILTRAÇÃO 

t 
RESFRIAMENTO 

t 
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t----------------------� AMOSTRA PARA ANÁLISE 
t 

ULTRAFI LTRAÇÃO ---------------------� PERMEADO 
(45-50ºC) '" 

t AMOSTRA PARA ANÁLISE 
t 

CONCENTRADO --------------------------
(FC=1 2) t 

t AMOSTRA PARA ANÁLISE 
t 

FABRICAÇÃO DO REQUEIJÃO CREMOSO 

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DO CPSU. 

FIGURA 2 

LEITE DESNATADO 
t 

AQUECIM ENTO A 75ºC 
t 

ADiÇÃO DE ÁCI DO LÁTICO (0, 1 5%) 
t 

COAGULAÇÃO 
t 

AGITAÇÃO POR 1 0  M INUTOS 
t 

DESSORAGEM - --- ---- --- - --- - - - - - - - - � SORO 
t 

MASSA ÁCI DA 
t 

LAVAGEM (ATÉ ACI DEZ 5ºD) 
t 

PRENSAGEM (CERCA DE 30 M INUTOS) 
t 

PESAGEM 
t 

EM BALAGEM ----------------------------t 
AMOSTRA PARA ANÁLI SE 

FLUXOGRAMA DO PREPARO DA MASSA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DO 
REQUEIJÃO CREMOSO 
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Em seguida, a massa foi prensada durante cerca de 30 minutos e pesada. 

3. Elaboração do Requeijão cremoso 

A massa obtida foi analisada quanto ao seu pH ,  teor de proteína, gordura, sólidos totais e 
dividida em três porções. 

O requeijão cremoso foi elaborado conforme técnica descrita por LOURENÇO N ETO & 
FURTADO (1 992). 

A massa protéica, de acordo com o fluxograma da Figura 3, foi transferida para uma máquina 
"Stephan", triturada e adicionada de cloreto de sódio na proporção de 0,9% (p/p) em relação ao 
produto final , e de 3,0% (p/p) de sais fundentes (Joha 59 e K) , em relação à quantidade de massa a 
ser fundida. A massa foi aquecida a 70ºC, incorporou-se a água, o CPSU e o c reme sempre com 
agitação entre a adição de cada um dos ingredientes. 

A mistura de massa, creme, sal e água foi feita de maneira a obter-se requeijão com cerca de 
43% de sólidos totais, 57% de umidade, 29% de gordura e 0 ,9% de sal. 

Procedeu-se à fusão (90-95ºC) e incorporação do sorbato de potássio na proporção de 0 , 1 % 
(p/p) , em relação à quantidade de massa. 

Num mesmo dia, util izando a mesma massa e o mesmo creme, eram produzidas 3 partidas: 
uma de requeijão obtido pela técnica tradicional , (controle) outra em que se fazia substituição de 5% 
da caseína da massa por proteínas de soro e a terceira, em que esta substituição era feita ao nível de 
1 0%. 

4. Análise Físico-Químicas 

Foram realizadas análises do soro de queijo, concentrado, permeado, massa, creme e requeijão 
cremoso. 

MASSA 
t 

TRITURAÇÃO DA MASSA 
t 

SAIS FU NDENTES ------------------� MASSA TRITURADA -----------------------� NaCI 
t 

AQUECI M ENTO A 70ºC 
t 

ADiÇÃO DE H20 
t 

ADiÇÃO DO CPSU 
(EXCETO NO CONTROLE) 

t 
ADiÇÃO DO CREME 

t 
FUSÃO (90-95ºC) 

t 
SORBATO DE POTA'SSIO 

t 
EMBALAGEM 

t-----------� AMOSTRA PARA ANÁLISE 
ESTOCAGEM 

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DA ELABORAÇÃO DO R EQUEIJÃO CREMOSO 
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As seguintes determinações foram feitas: acidez Domic e cinzas, segundo as Normas Análiticas 
do Instituto Adolfo Lutz (1 984); pH e proteínas, de acordo com as normas da ASSOCIATION OF 
OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (1 984); gordura, pelo método de GERBER (American Public 
Health Association, 1 978). O teor de sólidos totais foi determinado segundo RODRIGUES et ali i 
( 1 991 ) .  A porcentagem de lactose foi calculada por diferença entre os sólidos totais e os outros 
componentes. O teor de cloreto de sódio no requeijão foi determinado de acordo com KOSI KOWSKI 
( 1 977). 

5. Anál ise Sensorial do Requeijão 

Foram aplicados dois métodos de análise sensorial, sendo o primeiro um teste de diferença 
(Teste Triangular) com o objetivo de verificar se havia diferença entre o requeijão controle e aqueles 
em que se fazia substituição protéica, e o segundo, um teste de aceitação (Escala Hedônica) com o 
objetivo de estudar a aceitação dos diferentes produtos pelos consumidores. 

No teste de aceitação foram utilizados cerca de 900 provadores. 

6.Cálculos de Rendimento 

A avaliação do rendimento dos requeijões obtido à partir de diferentes n íveis de substitução 
protéica foi feita em termos de kg de produto/kg de massa uti l izada e em litros de leite desnatado/kg 
de produto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 .  Composição 

O Quadro 1 apresenta os valores médios dos teores de sólidos totais, gordura, cinzas, 
proteínas, lactose, e de acidez e pH do soro de queijo Prato, do permeado e concentrado obtidos 
após ultrafi ltração. 

Foi possível obter um CPSU com teor protéico cerca de nove vezes superior ao do soro 
original. 

Os valores médios dos teores de sólidos totais, proteínas, gordura e do pH da massa utilizada 
na fabricação do requeijão cremoso são apresentadas no Quadro 2. 

Procurou-se obter uma massa protéica com alto teor de sólidos totais visto que além do 
c reme, da água e do vapor injetado diretamente pela máquina, durante o processo ainda seria 
incorporado o CPSU com alto teor de umidade, no experimento onde fez-se substituição protéica. 

Segundo FURTADO (s.d.) a massa obtida com os parâmetros de temperatura e concentração 
de ácido lático util izados, apresentam menor porcentagem de sólidos no soro e um maior rendimento. 

O Quadro 3 apresenta os valores médios dos teores de proteína, gordura, sólidos totais, sal 
e pH das partidas de requeijão c remoso obtidas à parti r de diferentes níveis de substituição protéica. 

Observou-se pequena d iferença no teor de sól idos totais entre os diferentes níveis de 
substituição protéica, o que pode ser atribuído a maior ou menor quantidade de vapor incorporado à 
massa. É provável que, devido às propriedades funcionais das proteínas de soro, especialmente no 
que se refere à hidratação e formação de gel , tenha havido a necessidade de se incorporar mais 
água (via vapor direto) aos produtos onde se substituía caseína, para se obter a mesma consistência. 
Como consequência, observou-se uma l igei ra alteração no teor protéico cuja substituição foi 
rigidamente calculada; entretanto, a relação proteína/sólidos totais foi mantida. 
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QUADRO 1 - Composição Físico-Química Média do Soro, Permeado e CPSU. 

Amostra ST Gordura Cinzas Proteínas Lactose pH Acidez 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Soro 6.78 0.6 0.51 0.80 4.87 6.60 1 1  
Permeado 5. 1 3  0.0 0.45 0.1 7 4.51 6.55 8 
Concentrado 20.44 7.80 0.83 7.1 5 4.66 6.74 26 

QUADRO 2 - Composição Físico-Química Média da Massa Util izada no Preparo do Requeijão. 

Sólidos Totais (%) Proteína (%) 

43.78 35.02 

Gordura (%) pH 

3.2 6.00 

QUADRO 3 Composição Físico-Química Média dos Requeijões Controle, com 5% de 
Substitução e 1 0% de Substituição Protéica. 

Tratamento Sól. Totais Gordura Proteína Sal pH 
(%) (%) (%) (%) 

Controle 43.8 28.9 1 0.4 0.9 6.1 7  
5% d e  Substituição 43.4 29.9 1 0.2 0.9 6.1 8  
1 0% d e  Substituição 42.7 30.2 1 0.1  0.9 6.1 7  
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FIGURA 4 - Distribuição de Frequência de Cada Nota para Cada Produto. 
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QUADRO 4 Análise de Variância do Efeito da Substituição de Proteínas Sobre as Notas 
Conferidas aos Requeijões. 

FV GL SQ QM F 

Tratamento 2 8.2745 4. 1 373 4.49 n .  s .  
Repetição 2 0.3081 0 . 1541 0 .1 7 n. s. 
Resíduo 899 828.2836 0.921 3 
Total 903 836.8662 

n. s. = Não siginificativo ao nível de 1 % de significância pelo teste F. 

o teor de gordura aumentou com o nível de substituição protéica devido ao teor de gordura 
do CPSU que substituiu em parte a massa protéica, cujo teor de gordura era inferior. 

2. Análise Sensorial 

No teste triangular os resultados indicaram haver diferença significativa (P < 0,01 ) entre o 
controle e os requeijões onde se substituiu proteína. 

Segundo observações feitas pelos provadores, a diferença detectada entre as amostras foi à 
nível de consistência e não de sabor. Os requeijões com proteína substituída apresentaram menor 
elasticidade e corpo mais firme, características estas mais evidentes no requeijão com 1 0% de 
substituição protéica. I sto se deve, provavelmente, à conhecida capacidade de hidratação e formação 
de gel (FI L- I DF, 1 978) das proteínas do soro confirmada por CONDACK (1 992) . 

Como foram detectadas diferenças significativas entre as amostras, partiu-se para o teste de 
aceitação, usando-se a Escala Hedônica 

Na Figura 4 estão mostradas as distribuições de frequência de cada nota para cada produto. 
Pode-se observar que para todas as formulações, a maioria das notas encontram-se na faixa de 8 a 
9, o que indica uma ótima aceitação dos três produtos. 

A anál ise de variância dos resultados, apresentada no Quadro 4, indicou não haver diferença 
significativa (P > 0,01 ) entre a aceitação dos requeijões. 

3. Rendimento da Fabricação do Requeijão Cremoso 

o requeijão com 1 0% de substituição protéica foi o que apresentou maior rendimento, seguido 
por aquele onde foi feita 5% de substituição e por último, o controle. 

Nos cálculos de rendimento relativos a kg de requeijão/kg de massa, conforme mostrado na 
Figura 5, pode-se observar que com um quilo de massa conseguiu-se produzir, em média 3,31 kg de 
requeijão controle ou 3,66 kg de requeijão com 5% de substituição ou 4,00 kg de requeijão com 1 0% 
d e  substituição da caseína por proteínas de soro. 

A Figura 6 mostra que foi produzido 1 kg de requeijão controle à partir de 3 ,9 l itros de leite. 
Para produzi r 1 kg de requeijão com 5% de substituição protéica foram necessários em média, 3 ,5 
l i t ros de leite, sendo que foi possível produzi r  1 kg de requeijão com 1 0% de substituição com apenas 
3 ,2  l itros de leite, em média. 

Os valores apresentados nas Figuras 5 e 6 demonstraram um aumento de rendimento médio 
d e  cerca de 1 0% para o requeijão com 5% de substituição e de cerca de 1 9% para aquele onde foi 
feita substituição de 1 0% de proteína, em relação ao produto controle. 

A Figura 7 demonstra finalmente que para produzir  o requeijão com 1 0% de substituição, 
pode-se gastar 1 0% menos de leite e ainda conseguir produzi r  8,56% de requeijão a mais do que o 
controle. 

Estes resultados se explicam pelos dados apresentados no Quadro 3. À medida em que se 
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aumentou o nível de substituição protéica, ocorreu um aumento dos teores de gordura e umidade do 
requeijão o que refletiu numa l igeira diminuição dos teores percentuais de sólidos totais devido à 
maior retenção de água e o que, por sua vez, provocou um aumento do rendimento. 

Foi notado por alguns provadores um maior sabor do cozido nos requeijões onde se fez 
substituição protéica, o que pode ser atribuído a presença de grupos SH das proteínas de soro, 
expostas pelo tratamento térmico. O maior brilho dos produtos adicionados de CPSU pode ser atribuído 
à capacidade emulsificante das proteínas do soro. . 

As propriedades funcionais das proteínas do soro influenciaram positivamente a fabricação 
do requeijão cremoso processado com diferentes níveis de substituição pro!éica (CONDACK 1 992). 

FIGURA S 

FIGURA 6 
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Produção Obtida por kg de Massa com Substituição Parcial de Caseína. 

UTHOS DE LE iTE 

Rendimento da Fabricação - litros de Leite por kg de Requeijão. 
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Comparação Entre o Consumo de leite e a Produção de Requeijão Cremoso 
com 1 0% de Substituição em Relação ao Controle. 
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