
 www.arvoredoleite.org 

 

Esta é uma cópia digital de um documento que foi preservado para inúmeras gerações nas prateleiras da biblioteca Otto 
Frensel do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), 
antes de ter sido cuidadosamente digitalizada pela Arvoredoleite.org como parte de um projeto de parceria entre a 
Arvoredoleite.org e a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes para tornarem seus exemplares online. A Revista do 
ILCT é uma publicação técnico-científica criada em 1946, originalmente com o nome FELCTIANO. Em setembro de 1958, o seu 
nome foi alterado para o atual. 

Este exemplar sobreviveu e é um dos nossos portais para o passado, o que representa uma riqueza de história, cultura e 
conhecimento. Marcas e anotações no volume original aparecerão neste arquivo, um lembrete da longa jornada desta 
REVISTA, desde a sua publicação, permanecendo por um longo tempo na biblioteca, e finalmente chegando até você. 

Diretrizes de uso 

A Arvoredoleite.org se orgulha da parceria com a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes da EPAMIG para digitalizar 
estes materiais e torná-los amplamente acessíveis. No entanto, este trabalho é dispendioso, por isso, a fim de continuar a 
oferecer este recurso, tomamos medidas para evitar o abuso por partes comerciais. 

Também pedimos que você: 

● Faça uso não comercial dos arquivos. Projetamos a digitalização para uso por indivíduos e ou instituições e solicitamos que 
você use estes arquivos para fins profissionais e não comerciais. 

● Mantenha a atribuição Arvoredoleite.org como marca d'água e a identificação do ILCT/EPAMIG. Esta atitude é essencial 
para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar materiais adicionais no site. Não removê-las. 

● Mantenha-o legal. Seja qual for o seu uso, lembre-se que você é responsável por garantir que o que você está fazendo é 
legal. O fato do documento estar disponível eletronicamente sem restrições, não significa que pode ser usado de qualquer 
forma e/ou em qualquer lugar. Reiteramos que as penalidades sobre violação de propriedade intelectual podem ser bastante 
graves. 

Sobre a Arvoredoleite.org 

A missão da Arvoredoleite.org é organizar as informações técnicas e torná-las acessíveis e úteis. Você pode pesquisar outros 
assuntos correlatos através da web em http://arvoredoleite.org. 

http://arvoredoleite.org/�


II 
A 

® 

VI 

do 
I 

, 

lei I 
I 

11 

DAiRY JOLJRNAl BiMONTl--tly 
PLJblisl--tEd By TI--tE IICÂNdido 

TOSTESII DAi Ry IN STiTLJTE 

GOVERNO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS. 

GOVERNO 
. DOEST�DO 

AGRICULTUR�. PECUÁRIA EABl,STECI!:.lENTO � 

CENTRO TECNOLÓGICO 

INSTITUTO DE LATicíNIOS CÂNDIDO TOSTES. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



-� 
............. �'.fI'ItiI�··,vaIÓr à 

"Temos sempre uma solução inovadora para 

Aromas 
Conservantes 

Corantes 
Culturas Láticas 

Emulsificantes 
Especialidades 

Espessantes 
Estabilizantes 

Preparações de Frutas 
Sais Fundentes 

ISP do Brasil Ltda 
V:a das Pa:r:e,ras, 3.864 - Ba.irro P;nha.i 

Cab:eú'.'c - SP CEP 13315-CC"J 
i i 4529-3622 - \'t:,r//,ispcorp,co;T\.br 

A ISP do BrasiVGerminal tem sempre uma solução técnica e 

aiativa para auxiliar a indústria de latidnios, Suas 
combinações de ingredientes agregam valores fundonais aos 

produtos, como estrutura, textura, consistênàa, brilho, cor e 

sabor. Além disso, propida economia e fundonalidade no 

Espessamento, Estabilização e Geliticação de seus produtos, 
Para isso, os profissionais de sua equipe técnica estão sempre 

à disposição para auxiliar no desenvolvimento de diversos 

produtos lácteos: iogurtes, requeijão, queijos, manteiga, 
soNetes, sobremesas, entre outros, 

Conte com nosso expertise e obtenha 
Vantagem competitiva no mercado. 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, n° 348, Ql: 1 -50,2006 Pág. 1 

REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS 
"CÂNDIDO TOSTES" 

DAIRY JOURNAL 
BIMONTHLY PUBLISHED BY THE 

"CÂNDIDO TOSTES" - DAIRYINSTITUTE 

ÍNDICE - CONTENT 

Bactérias utilizadas na indústria de laticínios: descrição, caracterização e utilização. Romildo Callian 
Soldati . ....................................................................................................................................................................... 3 

2 Influência da luz e da embalagem na estabilidade de requeijão cremoso. Rosa M. Vercelino Alves, 

3 

4 

5 

6 

Ariene G. F. Vau Dender, Sandra B. M. Jaime, Izildinha Moreno, Beatriz C. Pereira .................... 1 3  

Fungos utilizados na indústria de laticínios: descrição, caracterização e utilização. Romildo Callian 
Soldati ..................................................................................................................................................................... 2 3  

Variação nos teores de extrato seco total no leite de búfalas mestiça e muirah em Catu - BA. CHcia 
Maria de Jesus Benevides, Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro ..................................................................... 3 1 

Atividade da p-galactosidase como parametro quantitativo na avaliação da autólise de Lactobacilllls 
helveticlls. Analice Cláudia de Azevedo, Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros, Luiz Ronaldo de 
Abreu, Daise Aparecida Rossi .......................................................................................................................... 3 9  

Analise descritiva quantitativa d o  queij o  mozzarella d e  búfala em comparacão a o  d e  vaca. 
Marta R. Verruma-Bernardi, Flávia S. Macêdo, Izabela R. Silva, Shizuko Kajishima, Ester de 
Queirós Costa ...................................................................................................................................................... 4 5  

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes" - Juiz de Fora - VoI. 61 (348); 1-50 - JanlFev d e  2006 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 
Centro Tecnológico 

Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" 
Revista B i mestral 

Endereço: Revista do Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" 
Rua Tenente Freitas, 1 1 6 - Santa Terezinha 

3 6 .045-5 60 - Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil 
Te! . :  3224-3 1 1 6  - DDD: 32 / Fax: 3 224-3 1 1 3  - DDD 3 2  

arvoredoleite.orgdigitalizado por



2 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/fev, n° 348, 60: 2-2, 2006 

Governo do Estado de Minas Gerais 
Aécio Neves da Cunha 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Gerais 
Marco Antonio Rodrigues Cunha 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
Baldonedo Arthur Napoleão - Presidente 

Luiz Carlos Gomes Guerra - Diretor de Administração e Finanças 
Manuel Duarte Xavier - Diretor de Operações Técnicas 

Centro Tecnológico - Instituto de Laticínios Cândido Tostes 

Comitê Gerencial 
Gerson Occhi - Chefe do CT/ILCT 

Fernando Antônio Resplande Magalhães - Ger. Est. do Prog. de Pesquisa Processamento Agroindustrial 
Adauto de Matos Lemos - Coordenador de Prospecção de Demandas 

Paulo Henrique Fonseca da Silva - Coordenador de Pesquisa . Luiza Carvalhaes Albuquerque - Coordenadora de Transferênci� e Di:usãO de !ecnologla 
Danielle Braga Chelini Pereira - Coord. do Programa Ensmo LeIte e Der�vados 

José Lourenço Pereira Russi - Supervisor do Núcleo de Admini�tração e �m.anças 
Nelson Tenchini Macedo - Supervisor do Núcleo de IndústrIa e ComercIO 

Revista do Instituto de Laticínio s  Cândido Tostes 
Luiza Carvalhaes Albuquerque 

Especialista em Marketing e Qualidade Total 

Jornalista Responsável 
Vania Lucia Alves Lacerda 

Reg. Prof. 4.729/MG 

Corpo Revisor da Revista do ILCT 
Adauto de Matos Lemos 

Antonio Fernandes de Carvalho 
Célia Lucia Luces Fortes Ferreira 

Celso José de Moura 
Daise Aparecida Rossi 

Edna Froeder Arcuri 
Fernando Antônio Resplande Magalhães 

Luiza Carvalhaes de Albuquerque 
Luiz Ronaldo de Abreu 

Miriam Aparecida Oliveira Pinto 
Paulo Henrique Fonseca da Silva 

Os trabalhos apresentados são de in/eira responsabilidade de seus autores. 

Juiz de Fora, julho de 2006 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 
- EPAMIG -

Revista do Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", n. 1 - 1946 - Juiz de Fora. Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes", 1946. 

v. ilust. 23 cm 

n. 1-19 (1946-48), 27 cm, com nome de Felctiano, n. 20-73 (1948-57), 23 cm, com o nome de Fe1ctiano. 

A partir de setembro de 1958, com o nome de Revista do Instituto de Laticínios "Cândido Tostes". 

1 Zootecnia - Brasil - Periódicos. 2. Laticínios - Brasil - Periódicos 
1: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Juiz de Fora, MG, ed. 

ISSN 0100-3674 CDU 636/637(81)(50) 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, nO 348, Ql: 3-12, 2006 Pág. 3 

BACTÉRIAS UTILIZADAS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS: 
DESCRIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

Useful bacteria in the dairy industry: description, characterization and utilization 

Romi/do Callian Solda/i! 

RESUMO 

o maior número de microrganismos utilizados na indústria de laticínios são o de bactérias, sendo 
indispensável seu emprego para que ocorra a transformação bioquímica do leite em produtos lácteos fermentados. 
Sua importância está, dentre outras, na transformação da matéria-prima através da sua atividade metabólica de 
acordo com padrões previamente definidos, no intuito de conferir aos produtos caracteristicas sensoriais que 
lhe são peculiares e na obtenção de produtos qualitativamente constantes entre lotes de fabricação. Pela rele
vância do uso destes microrganismos na indústria de laticínios, o presente trabalho tem como objetivo classificar 
por grupos de bactérias, seus principais gêneros e espécies usados na fabricação de produtos lácteos, com suas 
descrições, caracterizações e utilizações, evidenciando sua imprescindibilidade na elaboração destes produtos. 

1 INTRODUÇÃO 

A natureza provê urna grande diversidade 
de bactérias e urna variedade infinita de estirpes. 
Contudo apenas algumas destas bactérias são uti
lizadas na preparação de alimentos, corno na de 
numerosos derivados do leite - e estes produtos 
ocupam posição de destaque tanto sob o ponto 
de vista alimentar e econômico quanto de distri
buição mundial. 

O homem vem utilizando microrganismos 
na elaboração de alimentos fermentados há alguns 
milênios, empregando cepas autóctones. O uso de 
material inoculante contendo apenas bactérias 
conhecidas e desejáveis tem sido feito há apro
ximadamente 100 anos, particularmente após a 
introdução da pasteurização, onde foi necessário 
adicionar á matéria-prima bactérias selecionadas 
para dar início aos processos bioquímicos de trans
formação do leite em derivados que as utilizam, 
tomando-se urna prática comumente utilizada. 

A moderna indústria de laticínios tenciona 
obter produtos com características sensoriais e 
mercadológicas constantes entre lotes de fabri
cação de acordo com padrões previamente defi
nidos. Para conseguir este objetivo, a indústria 
segue e controla o processo tecnológico de fa
bricação, com relevância para os vários parâme
tros fisico-químicos, a maior parte dos quais são 
obtidos através da atividade metabólica das 
bactérias empregadas corno 'starters', corno 
descrito neste trabalho. 

Pela relevância do uso destes microrganismos 
na indústria de laticínios, o presente trabalho tem 
corno objetivo classificar os grupos de bactérias 
utilizadas, seus respectivos gêneros e espécies 
usados nos processos de fabricação dos produtos 
lácteos, com suas descrições, caracterizações e uti
lizações na indústria, evidenciando sua impres
cindibilidade na fabricação destes produtos. 

2 BACTÉRIAS 

As bactérias são os microrganismos utili
zados na fabricação de diversos produtos lácteos em 
maior número de derivados do leite, com represen
tantes de algumas espécies dos principais gêneros: 
Bifidobac/eriu/JI, Brevibac/eriu/JI Lac/obacil/us, 
Lac/ococcus, Leuconos/oc, Propionibac/eriu/JI e 
S/rep/ococcus. 

Embora algumas bactérias possam estar en
quadradas em mais' de um grupo, de acordo com 
sua utilização na indústria, as bactérias podem ser 
divididas em 3 outros: bactérias láticas, bactérias 
probióticas e bactérias especiais; estando descritas 
a seguir por grupo principal de utilização e em 
ordem alfabética por gênero e suas espécies. 

I - BACTÉRIAS LÁTICAS 

Refere-se a um grande grupo de bactérias 
benéficas que têm propriedades similares e todas 
produzem ácido lático corno produto final do pro
cesso de fermentação da lactose. Estão ampla-

Técnico em Laticínios I Engenheiro Agrônomo I Especialista em Tecnologia de Alimentos Vegetais I Especialista 
em Tecnologia de Alimentos de Origem Animal I Mestre em Ciência de Alimentos I Master of Engineering -
University of Applied Sciences Cologne - Germany. 
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mente distribuídas na natureza, sendo também en
contradas no sistema digestivo humano; normal
mente presentes no leite e são também usadas 
como 'starters' na fabricação de diversos produtos 
lácteos fermentados. 

A taxonomia das bactérias láticas tem sido 
baseada na reação de Gram e na produção de ácido 
lático a partir de diversos carboidratos fermente
cíveis e este grupo de bactérias inclui cocos e 
bacilos. As principais espécies de bactérias láticas 
de importância para a indústria de laticínios perten
cem aos seguintes gêneros: Lactobacilllls (bacilo), 
Lactococclls, Lellconostoc e Streptocacclls (cocos). 

A nomenclatura científica de algumas bac
térias láticas usadas como 'starters' na indústria 
de laticínios foi mudada e os nomes atuais e ante
riores são dados no Quadro I. 

1 - Gênero Lactobacilllls 

Os lactobacilos estão amplamente distribuí
dos no meio ambiente, especialmente em produtos 
lácteos e alimentos vegetais; normalmente têm 
como habitat o trato gastrointestinal de pássaros 
e mamíferos e vagina de mamíferos, comumente 
encontrados no intestino delgado humano. 

Comumente apresentam-se em bastonetes 
longos, em cadeias curtas. Células apresentam-se 
na forma de bastonetes regulares, tamanho 0,51,2 
x 1,0-10,0 Ilm. São caracterizados como anae
róbios facultativos, às vezes microaerófilos, o 
crescimento é prejudicado em meios com presença 
de oxigênio e favorecidos em meios com reduzida 
tensão de oxigênio; alguns são anaeróbios quando 

isolados. Crescimento é geralmente aumentado 
em meios com 5% de C02. Metabolismo é 
fermentativo e sacarolítico. Algumas espécies são 
aerotolerantes e utilizam a enzima flavopro
teínaoxidase, enquanto outras são estritamente 
anaeróbias. Apresentam complexa exigência nutri
cional de aminoácidos, peptídeos, bases nucleo
tídicas, vitaminas, minerais, ácidos graxos e carboi
dratos. Produzem vários compostos como ácidos 
orgânicos, diacetil, peróxido de hidrogênio e bacte
riocinas durante a fermentação lática. Crescem a 
temperaturas de 2°_53°C, ótimo entre 30° a 40°C; 
pH ótimo de 5,5-5,8. 

Os lactobacilos são classificados quanto ao 
metabolismo fermentativo em 3 grupos: homofer
mentativos obrigatórios (Lactobacilllls delbrlleckii 
subsp. lactis, Lactobacilllls delbrlleckii subsp. 
blllgariclls, Lactobacilllls acidophillls, Lacto
bacilllls helveticlls); heterofermentativos faculta
tivos (Lactobacilllls casei subsp. casei, Lactobacilllls 
casei subsp. rhamnoslIs, Lactobaci/llls plantarllm) 
e heterofermentativos obrigatórios (Lactobacilllls 
biofermentans, Lactobacilllls brevis, Lactobacilllls 
fermentllm, Lactobacilllls kefir). 

1.1 - L actobacilllls delbrlleckii subsp. 
blllgariclls 

Isolado de iogurte e queijo. Fermentam um 
número relativamente restrito de carboidratos, 
fermentam a lactose; exigem a presença de ácido 
pantotênico e niacina. Crescem bem no leite; pH 
aproximados de crescimento: ótimo 5,5-5,8; mí
nimo de 3,1. Produzem até 1,7% de ácido lático. 

Quadro 1: Nomenclatura das bactérias láticas usadas na fabricação de produtos lácteos 

nomes atuais 
Lactobacilllls delbrlleckii subsp. blllgariclls 

Lactobacilllls delbrueckii subsp. lactis 

L'Jciobacilllls helveticlls 

Lactococclls lactis subsp. cremoris 

Lactococclls lactis subsp. lactis 

Lactococclls lactis subsp. lactis biovar. 
diacetylactis 

Lellconostoc mesenteroides subsp. cremo ris 

Lellconostoc mesenteroides subsp. dextranicllm 

Streptococclls thermophillls 

nomes anteriores 
Lactobacilllls blllgariclls 

Lactobacilllls lactis 

Lactobacilllls jllghllrti 

StreptococcllS cremoris, 

Streptococclls lactis subsp. cremoris 

StreptococcllS lactis, 

Streptococclls lactis subsp. lactis 

Streptococclls lactis subsp. diacetylactis, 
Streptococclls diacetylactis 

Lellconostoc cremoris, Betacocclls cremoris, 
Lellconostoc citrovorllm 

Lellconostoc dextranicllm 

Streptococclls salivarills subsp. thermophillls 

Fonte: Adaptado de Intemational DaiIy Federation (1997); Klupsch (1992); Kotterer.Münch (1985) e Teuber (1987). 
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Termofilico, com faixa de temperatura: 22°C (mí
nima), 42°C (ótima) e 52°C (máxima). Quantidade 
de inóculo: 2%, tempo de incubação de 6h, pH 
4,2, SH040, produz ácido lático D(-), proteolítico, 
forma acetaldeído. Apresenta forte acidificação 
até pH 3,1. 

Lactobacilllls delbrlleckii subsp. blllgariclls 
juntamente com StreptococclIs thermophillls atuam 
como sinergistas na fabricação do iogurte, pro
duzindo ácido e acetaldeído. Através da proteólise, 
L. delbrueckii subsp.blllgariclIs desdobra a proteína 
em aminoácidos e peptídeos, que estimulam o cres
cimento do S. termophillls. O StreptococclIs 
temlOphillls abaixa rapidamente o potencial de oxi
redução, produz ácido fórmico, que promove o cres
cimento do L. delbrlleckii subsp.blllgariclls, e 
pequenas quantidades de C02 a partir da uréia. Esta 
simbiose causa uma forte produção de acetaldeído, 
que é o aroma típico do iogurte. Estas culturas 
crescem melhor quando estão juntas, produzem áci
do mais rápido e formam mais compostos aromá
ticos do que quando crescem isoladas. Para a produ
ção do iogurte a temperatura ótima de incubação é 
de 40°-43°C. Produz a bacteriocina bulgarican. 

Utilizado na produção de leites fermen
tados, leites fermentados com propriedades pro
bióticas, para produzir queijo Suíço e diversas 
variedades de queijos italianos. 

1.2 - Lactobacilllls delbrlleckii subsp. lactis 

Bactéria isolada de leite e queijos. É eco
nomicamente muito importante porque o seu uso 
na fermentação do leite, convertendo lactose em 
ácido lático, atua na preservação de produtos ali
mentícos. Os produtos contendo este microrga
nismo podem ter sabor puro, suave a forte de 
ácido; sem formação de compostos suplementares 
que conferem aroma. 

Crescem na faixa de temperatura de 18°C 
(mínima), 40°C (ótima) e 48°C (máxima), quanti
dade de inóculo 2%, tempo de incubação 6h, pH 
4,5, SH035, homofermentativo, forma ácido lático 
D( -). Facultativo anaeróbio. Promove forte acidifi
cação, produzindo de 1,50% a 1,80% de ácido lático. 

Usado na fabricação de produtos lácteos 
fermentados, para intensificar a acidificação em 
produtos como kefir ou em culturas utilizadas para 
a fabricação de queijos, contribuindo para o pro
cesso de fermentação em combinação com outras 
bactérias ácido láticas. 

1.3 - Lactobacilllls jermentllm 

Isolado de produtos lácteos, massa de farinha 
ácida, material vegetal em fermentação, estrume, 
água de esgoto, boca e fezes humanas. 

Anaeróbio facultativo ou microaerófilo. 
Heterofermentativo, produz ácido acético, álcool 
e C02 e de 0,60 a 0,70% ácido lático DL(+), 
tempo de incubação 24-28h. Temperaturas de cres
cimento: 15°-18°C (mínima), 41°-42°C (ótima) 
e 48°_50°C (máxima). Usado para produção de 
leites fermentados. 

1.4 - Lactobacilllls Izelveticlls 

Isolado de leite ácido e queijos, particu
larmente Emmental e Gruyere. Crescem bem no 
leite. Fortemente acidificante, capaz de fermentar 
rapidamente a lactose e produzir ácido lático até 
a concentração de aproximadamente 2,7%; pH 
aproximados de crescimento: ótimo 5,2; mínimo 
de 3,2. Termofilico, faixa de temperatura 20° (mí
nima), 42° (ótima) e 54°C (máxima), quantidade 
de inóculo 2%, tempo de incubação 6h, pH 4,2, 
SH040, homofermentativo, ácido lático DL. Pro
duz a bacteriocina helveticina J. 

Uma das características do Lactobacilllls 
helveticlls é a sua alta atividade proteolítica quando 
comparado com outras bactérias láticas. O sistema 
proteolítico do Lactobacilllls helveticlls contribui 
para a aceleração do processo de maturação dos 
queijos, redução do amargor e para melhoria da 
formação de sabor na fabricação dos queijos 
Cheddar e Gouda. Usado como 'starter'na fabri
cação de queijos suíços e italianos; sendo também 
utilizado em 'starters' junto com Streptococclls 
thermophillls. 

1.5 - Lactobacilllls kejir 

Isolado de kefir e grãos de kefir. Lactobacilllls 
kefir é a espécie mais representativa dos lactoba
cilos heterofermentativos obrigatórios nos grãos 
de kefir. Bastonetes curtos, delgados, podendo 
apresentar-se mais compridos de acordo com suas 
variações. Crescem bem no leite, pH mínimo apro
ximado de crescimento de 4,4. Produzem até 0,7% 
de ácido lático. Faixa de temperatura 15°C (míni
ma), 30°C (ótima) e 44°C (máxima). quantidade 
de inóculo 4%, tempo de incubação 18h; pH 4,4; 
SH036; homofermentativo, anaeróbio. Produz sa
bor ácido forte; suave a forte aroma de kefir. Seu 
crescimento é muito dependente de substrato ade
quado; cresce bem na presença de leveduras. Sim
bionte da cultura do kefir. 

2 - Gênero L actococCllS 

Lactococos são bactérias láticas mesofilicas 
que foram isoladas pela primeira vez de vegetais 
verdes, sendo encontrado também em laticínios. 
São usados hoje extensivamente na fermentação 
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de alimentos, representanto cerca de 20% do va
lor econômico total dos alimentos fermentados 
produzidos no mundo todo. 

Células com formato esférico ou ovóide, 
tamanho de 0,5-1,2 x 0,5-1,5 flm ocorrendo aos 
pares ou em cadeias curtas em meio líquido. Apre
sentam metabolismo fermentativo sendo um gê
nero que compõe o grupo de bactérias ácido láticas. 
Anaeróbias facultativas. Produz essencialmente 
ácido lático L(+), mas nenhum gás. Exigência nu
tricional complexa. Temperatura ótima é de 30°C. 
Cresce a 10°C mas não a 45°C. 

2.1 - LactococclIs lactis 

Na condição de ser capaz de crescer no leite, 
LactococCl/s lactis conta com um sistema proteo
lítico ativo para degradar a caseína em peptídeos. 
Lactococcl/s lactis não suporta concentrações de 
sal superiores a 2-4%, sendo relativamente tole
rante ao calor. É um dos microrganismos mais 
importantes utilizados na indústria de laticínios. 
Diversas cepas são usadas na indústria, a maioria 
para a produção de queijos. 

2.1.1 - LactococCllS lactis subsp. lactis 

Encontrado em produtos como queijos fres
cos, conferindo-lhes sabor característico. Facul
tativo anaeróbio, homofermentativo. Crescem 
bem no leite. Faixa de temperatura 8°C (mínina), 
30°C (ótima) e 40°C (máxima); pH aproximados 
de crescimento: ótimo 5,5 a 6,4; mínimo de 4,3. 
Quantidade de inóculo 2%, tempo de incubação 
18h, pH 4,6, SW38, ácido lático L(+), produzem 
até 0,7% de ácido lático, levemente proteolítico, 
fraca produção de gás. Produz a bacteriocina nisina 
A e E. 

A altas temperaturas domina a forma di
plococo e a baixas temperaturas a forma estrep
tococo. Produz sabor e aroma puro, fresco e ácido. 
Utilizado em leites fermentados, queijos e ma
turação de creme para fabricação de manteiga. 

2.1.2 - LactococCllS lactis subsp. lactis 

biovar. diacetylactis 

Heterofermentativo, fermenta a lactose 
com produção de ácido lático, mas também utiliza 
citrato para produzir diacetil, acetoína e C02. 
Fermenta o citrato mais rápido que o Lel/conosloc 
lIlesenleroides subsp. crellloris em pH 6,2 ou mais. 
Crescem bem no leite; pH aproximados de cresci
mento: ótimo 5,5 a 6,4; mínimo de 4,3. Produzem 
até 0,7% de ácido lático. Faixa de temperatura 
8°C (mínina), 26°C (ótima) e 40°C (máxima); 
quantidade de inóculo 5%, tempo de incubação 
20h, pH 4,7; ácido lático L(+), fermenta ácido 
cítrico com formação final de acetaldeído, forte 

T''''!, 11M.,.. ,.., ·,:r ' •. 
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produção de aroma em culturas mistas a pH acima 
de 5,2; não proteolítico. 

Utilizado para a formação de aroma junto 
com culturas de Laclococcl/s laclis subsp. laclis e 
Laclococcl/s lactis subsp. crellloris em 'starters' 
para a fabricação de produtos lácteos fermentados, 
manteiga de creme fermentado e queijos. 

2.1.3 - LactocoCCllS lactis subsp. cremoris 

Apresenta alta sensibilidade ao cloreto de 
sódio (não crescem a concentrações acima de 4%) 
e antibióticos; extrema sensibilidade a bacterió
fagos. Crescem bem no leite; pH aproximados de 
crescimento: ótimo 6,0; mínimo de 4,5. Produzem 
até 0,7% de ácido lático. Crescem na faixa de 
temperatura 8°C (mínima), 22° a 30°C (ótima) e 
38°C (máxima), quantidade de inóculo 2%, tem
po de incubação 22h, pH mínimo de 4,6; ótimo 
de 6,0 e máximo de 9,2; SH034, levemente pro
teolítico, fraca produção de gás. A baixas tempe
raturas forma muco. A consistência cremosa
mucilaginosa mascara a sensação de sabor. 

Lactococclls lactis subsp. crellloris e 
Laclococcl/s laclis subsp. laclis quando são utili
zados juntos como 'starters', usa-se a temperatura 
de 21°-22°C de incubação. A coagulação do leite 
àquela temperatura acontece em menos de 16 
horas, abaixando o pH até 4,5. Ambos são homo
fermentativos, mesofilicos, principais acidifican
tes durante de fabricação de vários tipos de queijos 
e nos estágios iniciais de maturação. Ao fermen
tarem a glicose, produzem exclusivamente ácido 
lático L(+). 

3 - Gênero Lellcollostoc 

Amplamente distribuído em vegetais, no 
leite, produtos lácteos e outros produtos ali, 
mentícios. São heterofermentativos. Anaeróbios 
facultativos, exigem carboidrato fermentecível, 
são bastante exigentes para sua multiplicação, re
querendo vitaminas e aminoácidos. Toleram 
elevadas concentrações de sal. Não hidrolizam 
arginina; não hemolíticos. Células esféricas ou le
vemente alongadas, tamanho 0,5-0,7 x 0,7-1,2 
flm. Às vezes bastonetes curtos com extremidades 
arredondas em cadeias longas. 

Leuconostoc obtém energia e carbono a 
partir de açúcares com produção equimolecular de 
ácido lático D(-), C02, ácido acético ou álcool 
etílico. Temperatura de crescimento é de 20° -
30°C. O pH final em caldo glicose é 4,4-5,0. 
Leuconostoc cresce pouco em leite em conseqüên
cia da sua fraca atividade fermentativa; dependem 
do metabolismo do ácido cítrico. O crescimento é 
acelerado quando está associado a outras bactérias 
láticas ou quando o leite vem adicionado de extrato 
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de; levedura e manganês. :Em;presença de 0,3% de 
extrato de levedura, muitas ,cepas :de ,Lel/conosloc 
c'oagu lam o leite em: 24: horas e podem produzir até. 0,60% de ácido. lático. 
" Algumas características dos Leuconostoc que 

os tornam importantes na indústria de laticínios 
são: produzem. substâncias aromatizantes( diacetil 
e.ac·etoína) a partir· de citratos; toleram concentrações salinas altas,; o que lhes . permitem; iniéiara 
fermentação lática; produzem gás (C02) a partir 
de: açúcares, em. quantidades consideráve.is, pro
vocando o aparecimento. de olha duras em.queijos. 

3.1. - L ellcollostoc mesenter oides 

,.Lel/conostoc mesenleroides ,exigem fatores 
de crescimento complexo e aminoácidos. Maioria 
das cepas em meio de cultura líquido apresentam
se como cocos, ocorrendo sozinho ou aos pares 
ou em cadeias curtas. Contudo, a morfologia pode 
variar de acordo com as. condições do meio; cé
lulas crescidas em glicose ou em meio sólido devem 
apresentar-se alongadas ou .bastonetes. Sob con
dições, microaerófilas ocorre fermentação he
terolática; .glicose é convertida em quantidades 
equimolares de D-lactato, etanol e C02. Através 
de outras vias metabólicas citrato é convertido a 
diacetil e acetoína. 'Starters' contendo L. mesen
leroides são usados em alguns produtos lácteos, 
como na produção de alguns tipos de queijos ita
lianos de massa fresca. 

3.1.1 - L el/conostoc 11Iesell ter oides 
subsp. cre11loris 

Cresce fracamente no leite; pH aproxima
dos de crescimento: ótimo acima de 6,0; mínimo 
de 5,0. Produzem até 0,2% de ácido lático. Crescem 
na faixa de temperatura 5°C (mínima), 22°_25°C 
(ótima) e 37°C (máxima); pH ótimo 5,5-6,0, máxi
mo 6,5; quantidade de inóculo 5%, tempo de 
incubação 22h, .pH 4,7, SH030; formam L(-)
lactato, forte produção de gás. Produz a partir da 
glicose os ácidos lático e acético; etano I e C02. 
Fermenta o citrato, que ocorre a um pH a partir de 
5,6, com produção de acetoína, C02 e diacetil como 
produto final. Forte produção de aroma em culturas 
mistas a pH <5,2. O C02 promove a formação de 
olhaduras caraterísticas em alguns tipos de queijo. 

Utilizado para .a .. formação.de aroma junto 
com Lactococcl/s lactis subsp. lactis, Laclococcl/S 
lactis subsp. cremo ris em 'starters' para a fabrica
ção de produtos lácteos ácidos na faixa mesofilica 
de temperatura. Usado também na fabricação de 
manteiga de creme fermentado, produtos lácteos 
fermentados e queijos. A espécie L ellconosloc 
mesenleroides subsp. dextranicllm também é uti
lizada para as mesmas finalidades descri tas acima. 

Ambos são constituintes :da' 'microbióta' do queijo 
Quark e do kefir. 

-',; 
4 - Gênero 'Streptococclls 

Presente na superficie. de .plantas, têm am
pla variedade de habitats.· Células com formato 
esférico ou ovóide,. tamanho 0,5-2,0 flm de diâ
metro" ocorrendo: aos 'pares ·.ou cadeias quando 
crescem em meio líquido; às vezes de forma alon
gada a lanceolada ao longo ,do eixo da cadeia. 
Anaeróbios facultativos, exigindo meio nutricional 
rico em nutrientes para o seu crescimento. Metabo
lismo fermentativo,' produzem exclusivamente 
ácido lático.L(+) mas nenhum gás. São'proteolíti
cos.Crescimento usualmente restrito a temperaturas 
de 25°-45°C (ótimo 37°C). Dentre os 6 grupos de 
Streplococclls, o grupo dos 'Streptococci' do ácido 
lático (Streplococclls Ihermophillls) são os de 
interesse para a indústria de laticínios. 

4.1 - Streptococclls tlzermoplzilllS 

Microrganismo isolado de feno, leite cru, 
leite pasteurizado e em pó e outros produtos 
lácteos. Devido às suas propriedades, é considerado 
comercialmente como o mais importante de todas 
as bactérias ácido láticas. 

Cresce bem no leite, alta sensibilidade a an
tibióticos, utiliza como fonte de energia a lactose 
e como fonte de nitrogênio a proteína. A quan
tidade máxima de ácido lático produzido no leite 
varia segundo o biotipo e está compreendido entre 
0,80 e 1,00%. Faixa de crescimento aproximado 
de pH: ótimo 6,0; mínimo de 4,3. Faixa de tem
peratura 20°C (mínima), 37°-42°C (ótima) e 50°C 
(máxima), quantidade de inóculo 2%, tempo de 
incubação sem adição de substratos suplementares 
8h (com adição 4h), pH 4,7, SW32, homofer
mentativo, fraca formação de diacetil, fracamente 
proteolítico, cresce na presença de 2,5% de sal. 

Slreplococclls Iherlllophillls tem uma im
portante função como probiótico, suavizando sin
tomas de intolerância à lactose e outras desordens 
gastrointestinais. É usado juntamente com o 
LaclobacillllS delbrlleckii subsp. bulgariclls, como 
'starter' para a fabricação de alguns produtos 
lácteos fermentados como iogurte. Em queijos ita
lianos como 'Mozzarella', 'Mozzarella Fiordilatte', 
'Caciotta' e 'Crescenza' é empregado como 
'starter' principal, juntamente com outras bactérias 
láticas. Esta interação resulta no encurtamento do 
tempo de fermentação e um produto com carac
terísticas diferentes do que o produto fermentado 
por estas espécies separadamente. Slreplococclls 
Iherlllophillls confere aos produtos sabor e aroma 
suave de ácido, sem aroma especial. 
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11 - BACTÉRIAS PROBIÓTICAS 

As bactérias probióticas são bactérias origi
nárias do trato intestinal humano; isoladas de fezes 
humanas. As principais espécies de bactérias pro
bióticas pertencem aos gêneros Bifidobacterium e 
Lactobacillus, responsáveis pelo equilíbrio da mi
crobiota intestinal que se desestabiliza facilmente 
em situações de estresse e de tratamento com drogas 
como os antibióticos. 

Recém-nascidos alimentados exclusivamen
te com leite materno têm sua microbiota intestinal 
composta basicamente por bifidobactérias. 

A função principal dos produtos lácteos que 
. contém bactérias probióticas, denominados de pro

dutos lácteos probióticos, é o de repor bactérias 
essenciais ao bom funcionamento dos intestinos, 
promovendo o balanceamento da microbiota lá ins
talada. Também produzem bacteriocinas, que como 
antibiótico natural, aumentam a resistência a 
infecções. Seus efeitos favoráveis para o hospedeiro 
são: promovem a saúde gastrointestinal, inchiindo 
resistência a infecções; beneficios para o sistema 
imunológico; redução do risco de câncer, particu
larmente o de cólon; melhora a tolerância à lactose 
e às proteínas do leite; redução do colesterol LDL; 
reduzem qiarréia e doenças infecciosas; reduzem 
efeitos colaterais de antibióticos e aumenta a imu
nidade; sintetizam vitaminas, quebram substâncias 
nutritivas facilitando sua absorção pelo organismo. 
Por estas razões, pesquisadores da indústria ali" 
mentícia e farmacêutica têm tido 'especial interesse 
na utilização destes microrganismos. 

1 - Gênero Bifi dobacteriu11I 

Seu habitat natural é o trato intestinal do 
homem e animais, tendo efeitos benéflCos para o 
hospedeiro. Bastonetes, tamanho 0,5 x 1,5-8 11m, 
formato comumente levemente curvado e em for
ma de clava e freqüentemente ramificado. Arranjo 
simples, aos pares, em forma de V, às vezes em 
cadeias, em células paralelas em paliçada ou em 
rJsetas. As bifidobactérias são gram-positivas, 
anaeróbias. Poucas espécies podem crescer em ar 
enriquecido com 10% de dióxido de carbono. Não 
crescem a pH abaixo de 4,5 ou acima de 8,5. Cata
lase negativa, raramente positiva quando crescem 
em ar adicionado de gás carbônico. 

São caracterizadas pela presença no seu 
ciclo metabólico da enzima fosfoquetolase. São 
heterofermentativas, promovem acid�ficação len
ta, e são muito sensíveis a meios ácidos. Usual
mente requerem várias vitaminas como fator de 
crescimento. Fermenta carboidratos; glicose é fer
mentada com a produção principalmente de ácido 
acético e ácido lático L(+) na proporção de 3:2. 

Crescem lentamente no leite. A temperatura 
ótima de crescimento é de 37° a 41°C, mínima 
entre 25° e 28°C, máxima de 45°C; pH ótimo de 
6,5 a 7,0 e para se ter um produto final com alta 
contagem de bifidobactérias vivas, a temperatura 
ótima de incubação deve ser mantida a 35°-37°C. 

. Um forte sabor através da formação de maior 
quantidade ácido acético é produzido quando as 
bifidobactérias se desenvolvem a temperaturas 
acima de 40°C. 

São utilizadas na preparação de uma grande 
variedade de produtos probióticos, produtos far
macêuticos e produtos lácteos fermentados como 
queijos frescos, leites fermentados, e em suple
mentos alimentares, podendo ser usadas junto com 
Lactobaci/us acidophi/us ou com outras culturas 
láticas para a fabricação de produtos lácteos fer

·mentados, que irão proteger a microbiota desejá
vel do intestino humano. 

1.1 - Bifidobacteriu11I bifidu11I 

Apresenta formas diversas, porém a forma 
de ânfora é considerada como característica. 
Produz ácido a partir de lactose, galactose, maioria 
a partir de frutose, sacarose e 'melibiose; não pro
duzem ácido a partir de ribose, arabinose, celu
biose, melicitose, rafinose, so.rbitol e gluconato. 

Apresenta crescimento moderado em leite. 
Faixa de temperatura 20°-22°C (mínima), 37°-
40°C ( temperatura ótima) e 48°C (máxima), quan
tidade de inóculo 5%, tempo de incubação 5h, pH 
4,5, SH035, homofermentativo. Levemente pro
teolítica; sensível a ácidos. Crescimento ótimo a 
pH 6-7, mínimo 5,5. 

Usado em produtos lácteos probióticos ácidos, 
sozinho ou em combinação com Streptococcus 
thermophillls prinçipalmente. em leites fermentados 
como ingrediente probiótico. 

1.2 - Bifidobacteriu11I breve 

Bifidobacterillm breve é uma especle 
presente no intestino de crianças saudáveis, cujo 
efeito é a melhoria do seu funcionamento. Usada 
como probiótico em leites fermentados e em ali
mentos formulados infantis. 

1.3 - Bifidobacteriu11I infantis 

Bifidobacterium infantis tem uma função 
importantíssima na micro ecologia humana. No 
nascimento, o trato gastrointestinal é estéril e 
assim está aberto à colonização por muitos 
microrganismos presentes no meio ambiente. 
Bifidobacterium infantis controla o balanço da 
microbiota intestinal em crianças até o desmame, 
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cuja microbiota é dominada por bifidobactérias, 
mais notadamente Bifidobacterilll/l infantis e por 
uma mistura de lactobacilos, co li formes e estrep
tocos. Estudos demonstram que Bifidobacterillm 
infantis tem a função de reduzir desdordens 
entéricas em crianças. Utilizada como probiótico 
em leites fermentados e fórmulas infantis. 

1.4 - Bifidobacteri1l11l IOllg1l11l 

Bifidobacterillm longllm está presente na
turalmente no intestino humano e está entre os 
primeiros a colonizar o trato digestivo estéril de 
recém-nascidos e predomina em crianças ama
mentadas no peito. Quatro dias após o nascimen
to, as bifidobactérias, incluindo Bifidobacterilll/l 
longllm começam a proliferar e representam 
mais que 92% da microbiota intestinal de bebês 
alimentados no peito. Bifido bacterilll/l longlll/l 
estimula um crescimento saudável em crianças, 
proporcionando um corpo resistente e melhora 
a absorção de cálcio. Embora Bifido bacterillm 
longlll/l produza ácido lático e apresenta muitos 
beneficios à saúde, não deve ser adicionado ao 
leite destinado à fabricação de iogurte. Tem sido 
adicionado a produtos lácteos e usado em 
suplementos em pó, extratos líquidos, ou tabletes. 
Usado em leites fermentados com propriedades 
probióticas. 

2 - Gênero Lactobacillus 

2.1 - Lactobacillus acidoplzilus 

Isolado do trato intestinal do homem e ani
mais, boca e vagina. Lactobacilllls acidophillls é 
predominante no trato intestinal superior. 
Bactéria probiótica; auxiliando na redução dos 
níveis de bactérias e leveduras prejudiciais no 
intestino delgado, produzindo também lactase que 
é importante na digestão do leite. L. acidophilus 
está também envolvida na produção de vitaminas 
do complexo B (niacina, ácido fólico e piridoxina) 
durante o processo digestivo. Produz substâncias 
anti-microbianas como acidolina, acidolfilina e 
lactocidina. 

Apresenta crescimento moderado no leite; 
pH aproximados de crescimento: ótimo 5,5-6,0; 
mínimo de 4,4. Pode acidificar até pH 3,5. Cresce 
a uma faixa de temperatura de 20°C (mínima), 
37°C (ótima) e 48°C (máxima). Quantidade de 
inóculo 4%, tempo de incubação 16h, pH 4,4, 
SHo 36, homofermentativo, DL-lactato, produz 
acetaldeído. 

É usado em escala industrial no preparo de 
leites fermentados probióticos, leite acidófilo áci
do e leite acidófilo doce. 

2.2 - Lactobacillus casei 

Lactobacilllls casei pode ser isolado de leite 
cru e produtos lácteos fermentados, produtos vege
tais frescos ou fermentados e no trato reprodutivo 
e intestinal do homem e animais, boca e vagina, 
leite e queijos, produtos lácteos e no meio am
biente das indústrias de laticínios, massa de farinha 
ácida, estrume bovino, silagem. 

Crescem bem no leite; pH aproximados de 
crescimento: ótimo 5,8; mínimo de 4,5. Produzem 
até 1,5% de ácido lático. Faixa de temperatura 
10°C (mínima), 30°C (ótima) e 42°C (máxima), 
quantidade de inóculo 2%, tempo de incubação 
18h, pH 4,5, SH036, homofermentativo, ácido· 
lático L( +), forte proteólise. Anaeróbios facul
tativos, forma de bastonete. 

Industrialmente, Lactobacilllls casei tem si
do usado como probiótico humano; como 'starters' 
produtores de ácido na fabricação de leites fer
mentados e em culturas específicas para a inten
sificar e acelerar o desenvolvimento de sabor e 
aroma de determinadas variedades de queijos ma tu
rados por bactérias. 

2.2.1- Lactobacillus casei subsp. casei 

Exigem riboflavina, ácido fólico, pantotena
to de cálcio e niacina corno fatores de crescimento. 
Apresenta acidificação lenta, forma ácido lático 
L(+) e substâncias aromáticas corno diacetil. 

Temperatura ótima de 40°-60°C, tempo de 
incubação de 16-18h, com produção de 0,8% de 
ácido lático L( +). Utilizado para a fabricação de 
leites fermentados probióticos. 

2.2.2 - Lactobacillus casei subsp. 
rha11l110SUS 

L. casei subsp. rhal/ll/oslls é um lento produ
tor de ácido e aroma como o diacetil. Temperatura 
ótima de 30°C, tempo de incubação de 16-18h. É 
utilizado como cultura probiótica. Como cultura 
protetora, tem por objetivo, o de inibir o cres
cimento de bactérias do gênero Clostridilll/l e para 
inibir o crescimento de bactérias láticas hetero
fermentativas, leveduras, mofos e bactérias aeró
bias formadoras de esporos, coliformes e entero
cocos em queijos como o Quark, Mozzarella, Feta 
e Cottage cheese. 

III - BACTÉRIAS ESPECIAIS 

São bactérias utilizadas na fabricação de 
queijos como suplementar das culturas acidi
ficantes, no intuito de conferir características 
especiais a estes produtos lácteos, sendo repre
sentadas por bactérias dos gêneros Brevibacterilll/l 
e Propionibacterilllll. 
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1 - Gênero Brevibacteriu11I 

Amplamente distribuído em produtos lác
teos, sendo encontrado sobre a pele humana. Em 

culturas jovens, as células apresentam-se como 
bastonetes irregulares, tamanho 0,6- 1 ,2 x 1 ,5-6 
!lm, arranjo simples ou aos pares e freqüentemente 

em forma de V. Aeróbios estritos; colônias apre
sentam-se com a cor amarelo-alaranjado ou pig

mentação púrpura. Pequena ou nenhuma produção 
de ácido a partir de glicose ou outros carboidratos. 
Catalase positiva, gelatina e caseína são geral

mente hidrolizadas. Temperatura ótima de cres
cimento é de 20°-35 °C.  

O gênero Brevibacterillm é comumente 
utilizada na produção de alguns tipos de queijo 

para a produção de coloração na superficie e con
tribuindo para a maturação dos mesmos. 

1.1 - Brevibacteriu1Il linells 

Brevibacterilllll linens tolera altas concen
trações de sal (8-20%) e é capaz de crescer na 
faixa de pH entre 5,5 a 9,5, com um ótimo em pH 

7,0.  Também sobrevive à falta de carboidrato e 
desidratação por longos períodos. Crescem entre 

5° e 37°C, temperatura ótima de 2 1  ° a 25°C. Abai
xo de pH 5,8 há inibição do crescimento. Meta
bolismo é sempre oxidativo. 

Brevibacterilll/l linens e outras brevibac
térias, são microrganismos importantes da deno

minada microbiota limosa (untuosa) vermelha, que 
cresce na superfície dos queijos, onde são uti

lizados. A temperatura da câmara de maturação 
deve estar entre 1 2°-1 6°C e umidade relativa do 

ar entre 90-95%. As funções desta cultura na ma
turação de queijos são: a formação de untuosidade, 
da qual resulta a coloração de vermelho

amarronzada a amarelo-alaranjado na superfície 
dos queijos; proteção contra fungos indesejáveis; 

formação de compostos aromáticos através da 
atividade lipolítica e proteolítica, conferindo aos 
queijos Limburger, Romadur, Münster e outros, o 

"rama e o sabor que lhe são característicos. 

2 - Gênero Propiollibacterilll/l 

Encontrados principalmente em queijos e 
produtos lácteos, sobre a pele humana e no trato 
intestinal do homem e animais. Bastonetes 

pleomórficos, tamanho 0,5-0,8 x 1 -5 !lm, forma 
de clava com uma extremidade arredondada e a 

outra afilada; algumas células podem apresentar
se cocóide, bífida ou ramificada. Células ocorrem 
sozinhas, aos pares ou em cadeias curtas, em 

configurações de V ou Y, ou em arranjos em ca
racter chinês. 

Anaeróbios facultativos, com tolerância 

variável ao oxigênio; maioria cresce em presença 

de pequena quantidade de oxigênio, mas crescem 
melhor em condições anaeróbias. Exigência nu

tricional complexa; metabolismo fermentativo, 
produzindo a partir da glicose e alguns outros car
boidratos grandes quantidades de ácido propiônico 
e ácido acético e freqüentemente pequenas 
quantidades de gás. Temperatura ótima de cresci

mento é de 3 0°-37°C e pH 7,0. Propionibacterilllll 
produz vitamina B 1 2  e ácido propiônico que é um 
antibacteriano. As propionibactérias estão incluí

das entre as bactérias probióticas. 

2.1 - Propionibacteri1l1ll frelldellreiclzii 

subsp. slzer1llani 

Isolado de leite cru, queijo Suíço e outros 
produtos lácteos. Este microrganismo é respon

sável pela fermentação propiônica,  imprescindível 
para a maturação, formação de aroma e de olha
duras em queijos como Suíço, Emmental, Gruyêre 
e Jarlsberg. Formam a partir de lactato, ácido 
propiônico, ácido acético, pequenas quantidades 

de outros ácidos orgânicos e C02. O ácido pro
piônico contribui para o sabor e o aroma, enquanto 
o C02 formado é responsável pelas olhaduras 
características dos queijos. 

ABSTRACT 

The largest number of microorganisms used 
in the dairy industry is formed by bacteria, being 

mandatory their utilization to cause biochemical 
change of milk into fermented lactic products. Its 

importance is, among others, the transformation 
of raw material through its metabolic activity in 
accordance with preestabilished standards in order 

to provide the products with sensorial cha
racteristics wich are inherent to it, and to obtain 
products wich are qualitatively present in 
manufactured lots. Due to the importance regarding 

the use of these microorganisms in the dairy 
industry , the purpose of present work is that of 

having bacteria classified per group, their ma in 
genera, and species used in the maufacture of lactic 
products, characterization and utilization thereof, 

thus making evident their vital presence for the 
working up of these products. 
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RESUMO 

Uma vez que o requeijão cremoso é acondicionado principalmente em embalagens transparentes, ficando 
exposto à luz durante sua comercialização, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da luz na estabilidade 
do pro�uto �uando acondicionado em diferentes embalagens: copo de vidro com tampa metálica abre-fácil, pote 
de pohproplleno termosselado e bisnaga de polietileno coextrusado com EVOH. As embalagens foram estocadas 
a 10°C sob lOOOlux e na ausência de luz. Não foram observadas alterações microbiológicas no requeijão 
cremoso. Quando os resultados de TBA indicaram diferenças entre as amostras provenientes das diferentes 
embalagens expostas à luz, a oxidação do produto era muito acentuada e o mesmo já havia sido rejeitado na 
análise sensorial. A perda de qualidade de requeijão cremoso é significativamente maior quando exposto à luz, 
sendo observada acentuada alteração sensorial do produto, levando à sua rejeição e definição de fmal de vida 
útil, sendo esta diferenciada conforme a disponibilidade de oxigênio, que variou conforme o tipo de embalagem. 

Palavras-chave: Embalagem. Queijo processado - Requeijão cremoso. Efeito da luz. Vida útil 

1. INTRODUÇÃO 

Requeijão cremoso é um tipo de queijo pro
cessado cuja estabilidade depende das caracte
rísticas dos ingredientes utilizados na formulação, 
tipo de processamento e condições de estocagem. 
O produto deve ser protegido contra a desi
dratação, que pode levar a alterações na textura, 
perda de peso e a um comprometimento da apa
rência, requerendo então embalagens que apresen
tem certa barreira ao vapor d'água (BERGER et 
aI., 1997a; SCHÃR; BOSSET, 2002). 

Além disso, também podem ocorrer alte
rações em queijos processados que são induzidas 
pela luz e pelo oxigênio (SCHÃR; BOSSET, 2002). 
Segundo KRISTENSEN e SKIBSTED (1999), o 
efeito mais importante da luz é sobre as reações 
de oxidação de lipídios. 

A oxidação de lipídios está associada à reação 
do oxigênio com lipídios insaturados por meio de 
dois mecanismos diferentes: a auto-oxidação que é 
o mecanismo autocatalítico de radicais livres em 
cadeia com o oxigênio atmosférico (oxigênio tri
plete) e que ocorre tanto na ausência quanto na 
presença de luz; e a fotoxidação que é um mecanismo 
alternativo rápido de oxidação onde o ácido graxo 
reage diretamente com o oxigênio singlete (formado 
a partir do oxigênio triplete por meio de reações 

fotoquímicas) quando os alimentos são expostos à 
luz e apresentam foto sensibiliza dores, como a ribo
flavina em produtos lácteos (NAWAR, 1996). As 
principais alterações decorrentes da ação da luz são 
a perda do sabor e odor característicos e o desen
volvimento de sabor e odor estranhos. 

Os principais parâmetros que interferem 
na fotossensibilidade do produto são os fatores 
intrínsecos, o tipo de fonte de luz, a temperatura 
e o tipo de embalagem utilizada. 

Os fatores intrínsecos do produto estão rela
cionados com a composição e com o processo de 
fabricação e, muitas vezes, são difíceis de serem 
alterados sem causar modificações no tipo de pro
duto. Dentre eles incluem-se a composição, o pH, o 
potencial de óxido-redução, a conversão de O, 
para CO" o espectro de reflexão, transmissão é 
absorção -da luz, a estrutura, a forma de apresen
tação, entre outros (BOSSET et aI., 1995; BORLE 
et aI., 2001; MORTENSEN et aI., 2002b; 2004). 

O espectro de emissão da fonte de luz bem 
como a intensidade e o tempo de exposição podem 
interferir na intensidade da perda de qualidade in
duzida pela luz em produtos de laticínios (BOSSET 
et aI., 1995; BORLE et aI., 2001; MORTENSEN 
et aI., 2002c; 2004). Tem sido bastante discutido 
na literatura (BOSSET et aI., 1995, BORLE et 
aI., 2001) o fato de a luz visível com comprimentos 

I Pesquisadoras do Centro de Pesquisa & Desenvolvimento de Embalagens (CETEAlITAL). 
2 Pesquisadoras do Centro de Pesquisa & Desenvolvimento de Laticínios (TECNOLAT/ITAL). 
3 Bolsista de Iniciação Científica do CNPq/PIBIC. 
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de onda na faixa de 420 a 520nm ser a maior 
causadora de problemas, especialmente em leite e 
seus derivados devido à presença da riboflavina, 
cuja segunda faixa de maior absorção de luz é na 
região do visível em torno de 450nm. 

A temperatura de estocagem deve ser a mais 
baixa possível para limitar a transmissão de ener
gia e diminuir a velocidade das reações de foto
degradação, além de ser essencial na prevenção 
do desenvolvimento microbiano. Por outro lado, 
a solubilidade do oxigênio no produto aumenta 
com a diminuição da temperatura, mas em contra
partida, quanto menor for a temperatura de esto
cagem, menor é a permeação de oxigênio pelo 
material da embalagem. 

Quanto à embalagem, a quantidade de oxi
gênio disponível também interfere na estabilidade 
de produtos de laticínios expostos à luz. O oxigênio 
pode estar dissolvido no produto ou vir a se dissolver, 
caso esteja presente no espaço-livre ou permeie 
pelo material de embalagem (BOSSET et aI., 1995; 
BORLE et aI., 2001; MORTENSEN et aI., 2002b). 
Assim, outro fator que pode interferir na qualidade 
do produto é a taxa de permeabilidade ao oxigênio 
da embalagem, que, dependendo do tipo de material, 
pode ser mais ou menos permeável ao oxigênio 
(BORLE et aI., 2001; MORTENSEN et aI., 2002b; 
2004). O tipo de material de embalagem interfere 
ainda na porcentagem e comprimento de onda de 
luz transmitida para o produto, a qual determina o 
nível de energia disponível para as reações foto
xi dativas. Caso seja desejável transparência é pos
sível a utilização de embalagens plásticas com 
incorporação de aditivos absorvedores de luz UV 
(COLTRO et aI., 2003) ou com a utilização de 
pigmentação (BOSSET et aI., 1995), levando em 
consideração os requisitos de marketing de cada 
categoria de produto e a legislação vigente quanto 
ao controle de metais pesados em pigmentos e co
rantes. Além disso a embalagem deve propiciar um 
fechamento hermético para evitar troca de gases e 
vapores com o ambiente bem como recontamina
ção microbiológica. 

No Brasil, o requeijão cremoso vem sendo 
comercializado em copos de vidro com tampa em 
folha-de-flandres e sistema de fácil abertura 
(KAMIO, 2003) e em embalagens plásticas rígidas 
no formato de copos, potes ou baldes, fabricadas 
com polipropileno (PP) ou polietileno de alta 
densidade (PEAD). É ainda comercializado em 
embalagens plásticas flexíveis, inclusive com 
formatos especiais, como triangular e stand-up 
pauclzes. No mercado internacional, as bisnagas 
de alumínio ou plásticas são outras opções de em
balagens para queijos fundidos cremosos (BERGER 
et aI., 1997b). 

Portanto, existem diferentes tipos de emba
lagem já em uso no acondicionamento de requeijão 

cremoso ou que apresentam potencial para serem 
utilizadas. Entretanto, a falta de informações so
bre a estabilidade do produto prejudica a otimi
zação dos sistemas de embalagem em uso e dificulta 
a implementação de materiais alternativos para 
esta categoria de produto. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi estudar 
o efeito da disponibilidade de oxigênio e da in
cidência de luz sobre a estabilidade do requeijão 
cremoso através da análise comparativa da sua 
estabilidade quando acondicionado em diferentes 
tipos de embalagem, na ausência e presença de 
luz, determinando os efeitos das características 
de barreira ao oxigênio, à umidade e à luz da em
balagem e da quantidade de oxigênio disponível 
no espaço-livre nas características microbioló
gicas, físico-químicas e sensoriais do produto, ao 
longo da estocagem refrigerada. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2 .1 .  Produto 

Para obtenção do requeijão cremoso, o leite 
cru foi aquecido a 80°C e em seguida adicionado de 
ácido láctico para precipitação das proteínas, sendo 
obtida uma massa que, após passar por dessoragem, 
enformagem e prensagem, foi fundida em máquina 
trituradora e homogeneizadora (Stephan UMM SK-
40E) juntamente com cloreto de sódio e sal fun
dente à base de polifosfatos de sódio (Joha S9), 
sendo o requeijão então acondicionado nas emba
lagens a 80-90°C. 

Inicialmente o produto apresentava 5,79 de 
pH; 35,22% de extrato seco total; 21,05% de gordura 
e 59,74% de gordura no extrato seco. Em termos 
microbiológicos o produto nas cinco embalagens 
apresentou, no máximo, as seguintes contagens: 
microrganismos mesófílos « I OUFC.g·') e psi
crotróficos (2,OxI 0'UFC.g·'), coliformes totais e 
fecais « 3NMP.g·'), esporos aeróbios mesófílos 
(2,Oxl O 'UFC.g·') e psicrotróficos « I OUFC.g·'), 
esporos anaeróbios mesófílos e psicrotróficos 
« 3NMP.g·') e bolores e leveduras (lO x IO'UFC.g-'). 

2.2. Embalagens 

As embalagens estudadas foram: 
• VAF - copo de vidro de 275mL de volume 

total, com tampa de folha-de-flandres tipo 
fácil abertura de 67mm de diâmetro 
nominal, fixada com vácuo interno de 
17,5 a 18pol Hg. Apresentava transmi
tância de 85% a 450nm e acondicionava 
em média, 248g de requeijão. Não foi 
possível medir as taxas de transmissão de 
oxigênio e de vapor d' água devido ao fe
chamento a vácuo. 

Rev. lnst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, na 348, §l: 13-22, 2006 15 

• Pote PP - Pote plástico de polipropileno 
termoformado com 322mL de volume 
total e 100mm de diâmetro nominal, não 
pigmentado e termosselado por condução 
com selo à base de folha de alumínio e 
sobretampa plástica. Apresentava taxas 
de transmissão de 0,32mLO,(CNTP)/ 
embalagem/dia a 23°C, l atm ê a seco e 
0,005g água/embalagem/dia a 38°C/ 
90%UR. A transmitância era de 65% a 
450nm e acondicionava, em média, 250g 
de requeijão. 

• B. COEX - Bisnaga plástica coextrusada 
de 269mL de volume total e 50mm de 
diâmetro no corpo, composta de uma 
blenda polietileno de baixa e alta densidade 
(PEBD-PEAD) / copolímero de etileno e 
álcool vinílico (EVOH) / PEBD-PEAD. 
Apresentava taxas de transmissão de 
0,066mL02 (CNTP) /embalagem/dia a 
23°C, l atm e 80%UR e 0,005g água/em
balagem/dia a 38°C/90%UR. A transmi
tância era de 38 % a 450nm e acondi
cionava, em média, 186g de requeijão. 

2.3. Estudo de vida útil 

Estocaram-se as embalagens com o 
produto a 10±2°C/80±5%UR, sob 1000±2001ux 
(lâmpadas fluorescentes Sylvania, potência 30W/ 
155 - luz do dia) e na ausência de luz (dentro de 
caixas de papelão). As embalagens foram dispostas 
nas prateleiras aleatoriamente, sendo alternadas 
a cada 50-60h, para se obter maior uniformidade 
na incidência de luz. O copo VAF foi acon
dicionado, além de na posição normal, também 
na posição invertida na prateleira, para avaliar o 
efeito de uma maior área de exposição à luz. 

Volllme e composição gasosa do espaço

livre das em balagens 

Três unidades de cada tipo de embalagem/ 
condição de estocagem foram avaliadas em cada 
época quanto à composição gasosa em croma
tógrafo a gás Shimadzu, modelo 14 A, operando 
com detector de condu ti vida de térmica e colunas 
Peneira molecular 13X e Porapak N e quanto ao 
volume de gases do espaço-livre a 25°C e 0,94atrn 
(ALV ES et aI., 1998). 

Análises microbiológicas 

Para cada período, em duas unidades de cada 
tipo de embalagem/condição de estocagem foram 
feitas determinações de microrganismos mesófilos 

e psicrotróficos, de esporos aeróbios mesófílos e 
psicrotróficos e de bolores e leveduras de acordo 
com o Standard Metlzods for the Examination of 
Dairy Products (MARSHALL,1992). Os esporos 
anaeróbios mesófilos e psicrotróficos foram deter
minados segundo os procedimentos de BÉRGERE· 
SIVELÃ (1990). 

' 

Análises físico-qllímicas 

O pH foi determinado por leitura direta em 
um potenciômetro pH-Metro Micronal B 375. 

O índice de extensão de proteólise foi cal
culado dividindo-se os valores de nitrogênio solúvel 
pelos valores de nitrogênio total e multiplicando
se por 100. O teor de nitrogênio total foi determi
nado pelo método oficial de Kjeldahl, segundo o 
INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (1962; 
1964). O teor de nitrogênio solúvel (Ns) em pH 
4,6 foi determinado no sobrenadante obtido após 
precipitação isoelétrica das caseinas utilizando ácido 
clorídrico (VAKALERIS & PRICE, 1959). 

A determinação do índice de TBA, quan
tificação de compostos secundários das reações de 
oxidação, foi obtida por método adaptado para 
requeijão cremoso por VAN DENDER et a!. (2002) 
a partir dos métodos de TBA descritos por 
TARLADGIS et aI. (1960) e SIDWELL et aI. 
(1955). A leitura de absorbância foi realizada a 
532nm, que é o recomendado para amostras que 
apresentam coloração rósea, quando de sua prepa
ração para o ensaio (NAWAR, 1996; HOYLAND, 
TAYLOR, 1991). 

Essas determinações foram feitas em dupli
cata em três amostras de requeijão retiradas da 
superfície em contato com o espaço-livre para cada 
tipo de embalagem, condição e época de estocagem. 

A1/álise Sensorial 

O requeijão acondicionado nas diversas em
balagens foi avaliado sensorialmente quanto a cor, 
odor, gostos ácido e amargo, sabores característico 
e de ranço e qualidade global (RAPACCI et aI., 
1999) por 13 provadores treinados, utilizando 
escala linear não estruturada de 9cm. Três unidades 
de cada tipo de embalagem/condição de estocagem 
eram misturadas para obtenção das amostras ava
liadas em cada época. 

A1/álise Estatística 

Os resultados de composição gasosa, índice 
de TBA e avaliações sensoriais foram tratados 
estatisticamente por meio de análise de variância 
(ANOVA) para avaliação dos efeitos principais (em
balagem, tempo e condição de estocagem) e efeito 
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das interações duplas, considerando-se para todos 
os parâmetros, um nível de significância de 5%. 

A definição do tempo de vida útil do 
produto nas diversas embalagens sob exposição à 
luz, foi realizada através de análise de regressão 
simples (p=0,05), com base nos resultados de perda 
de qualidade global do produto ao longo da 
estocagem. A qualidade do ajuste dos modelos foi 
avaliada através do coeficiente de determinação 
ajustado (R2.) (STATSOFT,1995). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Volume e composição gasosa do espaço 
-livre das embalagens 

o volume médio total de gases do espaço
livre (a 25°C e 0,94atm) do copo VAF foi de 4mL, 
variando de 2 a 7mL. Para o pote de PP, esse 
volume foi em média de 58mL, variando na faixa 
de 50 a 70mL. Para a bisnaga COEX, o volume 
foi de 5mL, com variações de 2 a 10mL. 

A partir do volume inicial médio de gases 
do espaço-livre para cada tipo de embalagem e, 
considerando que inicialmente este volume con
tinha 21 % de oxigênio, calculou-se a dispo
nibilidade inicial de oxigênio nas embalagens, bem 
como a quantidade inicial de oxigênio por quan
tidade de produto (Tabela I ). 

Desta forma, a quantidade de oxigênio 
disponível no espaço-livre por quantidade de 
produto do pote de PP era aproximadamente 16 
vezes maior que no copo VAF e 8 vezes maior 
que nas bisnaga CO EX. Na bisnaga COEX essa 
quantidade de oxigênio era 2 vezes maior que no 
copo VAF. 

A concentração de 21 % de oxigênio no 
espaço-livre das embalagens (Figura I )  apre
sentou uma redução maior ao longo da estocagem 
sob luz do que no escuro. Sob a ação da luz, obser
vou-se redução significativa do teor de oxigênio 
do espaço-livre com o transcorrer do tempo de 
estocagem (p<0,05), diferenciada por tipo de 
e,mbalagem (p<0,05). Isso pode ter ocorrido de
vido ao consumo do oxigênio em reações de foto
oxidação do produto. 
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Figura 1 .  Teor de oxigênio no espaço-livre das 
embalagens de requeijão cremoso ao 
longo da estocagem sob 1000lux 
(símbolos vazados) e no escuro (sím
bolos cheios). 

No VAF, quando exposto à luz na posição 
normal, aos 60 dias de estocagem, o teor de oxi
gênio reduziu para 6% e na posição invertida, 
esse teor foi da ordem de 2%. Como não se ob
servou diferença em relação à qualidade sensorial 
do produto nas duas posições, provavelmente o 
menor teor de oxigênio no copo invertido deve
se à dissolução desse gás no produto no momento 
da inversão do copo para coleta dos gases para 
análise cromatográfica. Quando estocado no 
escuro, foi observado que não há consumo de oxi
gênio em reações de oxidação ou dissolução deste 
gás no produto, e o teor de oxigênio aos 90 dias 
de estocagem manteve-se ao redor de 20%. 

No pote PP, quando estocado na luz, o 
teor de oxigênio chegou a 8% aos 60 dias. No 
escuro, o teor de oxigênio se manteve ao redor 
de 18% aos 90 dias de estocagem, indicando que 
mesmo com o maior volume de oxigênio no espa
ço-livre e a maior taxa de transmissão de oxi
gênio dessa embalagem, se esse gás foi consumido 
em reações de oxidação ou solubilizado no pro
duto, isto não se refletiu em redução de seu volume 
no espaço-livre. 

Na bisnaga COEX, o teor de oxigênio foi 
reduzido a I % aos 60 dias sob 10001ux, devido ao 
menor volume de espaço-livre e menor TP02 desta 

Tabela 1 .  Quantidade de oxigênio no espaço-livre das embalagens no início da estocagem. 

Embalagem 

VAF 
Pote PP 
B. COEX 

• mL a 25°C e O.94atm 

Volume de gases 
do espaço-livre 

(mL*) 
4 

58 
5 

Volume de oxigênio 
do espaço-livre 

(mL*) 
0,8 
12,2 
I ,  I 

mL* de 0/ g 
de produto 

0,003 
0,048 
0,006 
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embalagem. Também por essas características da 
embalagem, quando estocada no escuro, o teor de 
oxigênio atingiu 15% aos 90 dias. 

Na literatura, uma redução no teor de 
oxigênio presente no espaço-livre para queijos 
Havarti sob ação da luz foi também verificada após 
20 dias de estocagem a 4 -7°C sob 1000 - 13001ux 
(MORTENSEN et aI., 2002a; 2002b; 2003). 

Também é importante salientar que, nas 
embalagens plásticas, o contato do produto com 
o oxigênio ocorre em toda a área de embalagem, 
devido à permeação do oxigênio pelo material 
plástico, que pode ser maior ou menor dependendo 
da sua taxa de transmissão de oxigênio, enquanto 
que nos copos de vidro (VAF) o contato do produ
to com o oxigênio se restringe à área em contato 
com o espaço-livre. 

Sob luz, um fator que interfere nas reações 
de oxidação é a área de superficial de exposição 
da embalagem. As relações aproximadas da área 
superficial de exposição à luz da embalageml 
quantidade de produto dos sistemas de embalagem 
do estudo foram estimadas como sendo de 93 e 
102mm2/g produto, respectivamente para o VAF 
na posição normal e invertido, 66mm2/g produto 
no Pote PP e 117mm2/g produto na bisnaga COEX. 

Assim, devido ao formato da embalagem, a 
maior área de exposição do produto à luz ocorre 
na bisnaga COEX, seguida do copo VAF (princi
palmente na posição invertida) e por último o 
pote de PP que devido ao seu maior diâmetro e 
menor altura, leva a uma menor área de exposição 
do produto à luz. 

Allálises microbiológicas 

Foram observadas contagens pequenas e es
porádicas de microrganismos indicadores mesó
filas (máximo de I ,6x l  02UFC.g·l) e psicrotróficos 
(máximo de 2,Ox I 0 'UFC.g·I), além dos dete
riorantes esporogênicos aeróbios mesófilos 
(máximo de 5,5x I 02UFC.g·l) e bolores e leveduras 
(máximo de 1,6xI 04UFC.g·I), durante a estocagem 
a 10·C, independentemente do tipo de embalagem 
e da condição de estocagem (luz e escuro). Não 
houve contagem de esporos aeróbios psicro
tróficos ou de anaeróbios mesófilos e psicro
tróficos. Como as contagens não aumentaram ao 
longo da estocagem na luz e, quando ocorreram, 
foram da mesma ordem de grandeza das observadas 
no produto mantido no escuro, concluiu-se que as 
alterações de sabor não foram oriundas de 
desenvolvimento microbiano. 

Allálises físico-químicas 

Os valores de pH do requeijão oscilaram pra
ticamente dentro de uma mesma faixa de valores, 

tanto sob incidência de 1000lux (pH entre 5,71 a 
5,92) quanto no escuro (pH entre 5,74 a 5,94), 
para todas as embalagens avaliadas. Não era esperada 
a ocorrência de acidificação do produto devido às 
características do processo de obtenção da massa 
feita por meio de adição direta de ácido ao leite 
aquecido ao invés de utilização de culturas lácticas 
e estes valores são considerados normais para re
queijão produzido por esse processo. 

O índice de extensão de proteólise do re
queijão cremoso oscilou entre 3,1 e 6,7%, ou seja, 
não ocorreram alterações na estrutura das pro
teínas do produto nas condições deste estudo. Este 
fato era esperado principalmente em função das 
condições de processo e estocagem sob refrige
ração do requeijão cremoso, que lhe confere esta
bilidade microbiológica. 

Os valores de índice de TBA dos produtos 
estocados sob 1000lux (Figura 2) indicaram um 
efeito significativo (p<0,05) do tempo de esto
cagem e do tipo de embalagem. Assim, ao longo 
da estocagem sob 10001ux, verificou-se maior 
formação de produtos secundários de oxidação 
principalmente no pote de PP (0,18Abs. a 532nrnl 
g amostra aos 60 dias), seguido da bisnaga COEX 
(0,15Abs. a 532nm/g amostra aos 60 dias). No 
VAF, a formação de produtos secundários de oxi
dação foi significativamente menor do que nas 
demais embalagens (0,09Abs. a 532nrnlg amostra 
aos 60 dias), independentemente do posicio
namento da embalagem ser normal ou invertido. 
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Figura 2 .  Variação do índice d e  TBA a 532nm 
do requeijão cremoso estocado sob 
1000lux (símbolos vazados) e no 
escuro (símbolos cheios). 

No requeijão das diversas embalagens esto
cadas no escuro verificou-se um efeito signifi
cativo do tempo e do tipo de embalagem (p<0,05), 
uma vez que os valores foram significativamente 
superiores no pote PP (0,08Abs. a 532nm/g 
amostra) quando comparados aos valores obtidos 
no VAF e na bisnaga COEX (0,05Abs. a 532nm/g 
amostra) aos 90 dias. 
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Entretanto, verificou-se que devido ao 
índice de TBA quantificar produtos secundários 
de oxidação, os valores começaram a diferir no 
produto quando este já estava sensorialmente 
muito alterado, conforme apresentado no item 
seguinte. Embora este parâmetro não indique o 
início das reações de foto-oxidação do produto, 
os resultados obtidos comprovam ocorrência 
dessas alterações na fase lipídica do produto. 

Outros autores também optaram pelo índice 
de TBA como um dos ensaios de acompanhamento 
da oxidação do produto, observando aumento do 
índice de TBA com o uso de embalagens de maior 
permeabilidade ao oxigênio (HONG et a!., 1995a). 
ZHANG et a!. (1990) observaram resultados de 
TBA medidos a 532nm variando de O a 0,12mg 
materiais oxidados/g de queijo, porém não obser
varam alterações sensoriais em queijo Cheddar 
acondicionado a vácuo e exposto a 12801ux, 10°C 
por 28 dias. 

Por outro lado, KRISTENSEN et a!. (2001) 
não detectaram alterações nos índices de TBA 
lidos a 450nm em estudo de queijo processado 
espalhável acondicionado em pote de vidro com 
tampa metálica quando exposto a 20001ux e no 
escuro a 5 e 20°C por 1 ano. 

Para tentar avaliar o início das reações de 
oxidação alguns autores optaram pela quan
tificação de peróxidos que, de maneira geral, não 
leva a resultados conclusivos (K.RISTENSEN et 
a!., 2000; 2001; MORTENSEN et a!. 2002b). 

A1Iálise se1lsorial 

Os resultados das avaliações sensoriais do 
requeijão cremoso ao longo da estocagem indi
caram efeito não significativo do tipo de emba
lagem ou da estocagem com e sem ação da luz nos 
atributos de cor (variação de 0,6 a 1,2 onde 0= 
cor branca-creme característica e 9= cor escura), 
gosto ácido (variação de 0,8 a 2,0 onde 0= fraco 
e 9= forte) e gosto amargo (variação de 0,3 a 1,8 
onde 0= nenhum e 9= muito). 

A não alteração da cor era esperada devido 
á boa característica de barreira ao vapor d'água 
das embalagens em estudo. O não desenvolvimento 
de gosto ácido confirmou os resultados de pH 
obtidos, não tendo sido observado também 
desenvolvimento de gosto amargo, porque, mesmo 
na luz, não foi observada ocorrência de proteólise 
neste produto nas diversas embalagens. 

A perda do odor característico (Figura 3) e 
do sabor característico (Figura 4), o desenvol
vimento de sabor de ranço (Figura 5) e, conse
quentemente a perda de qualidade global (Figura 
6), ocorreram de maneira mais rápida e acentuada 
nos dois tipos de embalagens plásticas do que no 
copo de VAF, quando expostos à luz. 

Com base em análise estatística ANOVA 
geral, comparando os resultados obtidos para esses 
atributos sensoriais avaliados em relação ao tipo 
de embalagem, condição (luz versus escuro) e 
tempo de estocagem, obteve-se que a interação 
entre a condição de estocagem e o tempo foi sig
nificativa ao nível de erro de 5%. Assim, a perda 
de odor/sabor característico, o desenvolvimento 
de ranço e a perda de qualidade global foram 
significativamente maiores ao longo da estocagem 
sob luz, comparativamente à estocagem no escuro. 
Também foi significativa, ao nível de erro de 5%, 
a interação embalagem/condição de estocagem, 
ou seja, estatisticamente os atributos descritos 
anteriormente diferiram conforme o tipo de 
embalagem dependendo da estocagem ser sob luz 
ou no escuro. 
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Figura 3_ Perda de odor característico do re
queijão cremoso estocado sob 1000lux 
(símbolos vazados) e no escuro (sím
bolos cheios) (O=característico, 9=não 
característico ). 
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Figura 4. Perda de sabor característico do re
queijão cremoso estocado sob 10001ux 
(símbolos vazados) e no escuro (sím
bolos cheios) (O=característico, 9=não 
característico ). 
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Figura 5 .  Desenvolvimento de sabor de ranço 
no requeijão cremoso estocado sob 
1000lux (símbolos vazados) e no 
escuro (símbolos cheios) (O=ausente, 
9=forte). 
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Figura 6 .  Perda da qualidade global no requei
jão cremoso estocado sob 1000lux 
(símbolos vazados) e no escuro 
(símbolos cheios) (O=excelente, 
9=péssimo) . 

Na ausência de luz, não foi observada di
ferença significativa no requeijão cremoso nas 
diferentes embalagens ao longo dos 90 dias do 
estudo com relação a todos os atributos sensoriais 
avaliados. Estes resultados estão de acordo com o 

observado nos estudos de estabilidade relativos a 
10·C, por ALVES et a!. (2002), quando constatou
se que nestas condições e nas embalagens 
avaliadas, alguma alteração no escuro ocorreu 
somente a partir de 120 dias de estocagem. 

Em presença de luz, entre 3 e 5 dias de 
estocagem, os requeijões cremosos acondicio
nados na bisnaga COEX e no pote PP começaram 
a apresentar alteração significativa nos parâ
metros sensoriais avaliados (p<0,05) em relação 
ao produto no vidro abre-fácil (VAF). Não foi 
observada diferença significativa (p>0,05) em 
relação à qualidade sensorial dos produtos acon
dicionados no vidro abre-fácil (VAF), posicionado 
na forma normal ou invertida, durante todo o 
período de estocagem. 

Vale ressaltar que, durante a preparação 
das amostras para análise sensorial, foi cons
tatado que a alteração sensorial do produto era 
mais acentuada na superfície em contato com os 
gases do espaço-livre da embalagem. Este fato 
foi observado no copo de vidro abre-fácil (VAF), 
mesmo invertido, onde a superfície de contato 
era o fundo do copo. Nas embalagens plásticas, 
além da deterioração do produto mais acentuada 
na região de contato com o espaço-livre, também 
observou-se que esta ocorria, em menor grau, 
nas regiões próximas à parede da embalagem. 
Para minimizar a interferência das diferenças que 
ocorriam conforme a localização do produto na 
embalagem, procedeu-se a homogeneização do 
requeijão de cada tipo de embalagem antes de 
apresentá-lo aos provadores. 

Por meio de uma análise de regressão e com 
base nas características de perda de qualidade global 
(QG) do requeijão cremoso ao longo do tempo de 
estocagem (t) nas diversas embalagens avaliadas, 
procurou-se estimar os períodos de vida útil sob 
luz (Tabela 2), considerando como fator limitante 
uma perda de qualidade moderada (QG=4,5). 

A durabilidade do produto sob luz na bisnaga 
COEX foi similar à do requeijão no pote PP, in
dicando que fatores como a maior área superficial 
exposta à luz por quantidade de produto da bisnaga 
COEX contrabalançaram a maior quantidade ini
cial de oxigênio disponível no espaço-livre do 

Tabela 2 .  Estimativa de vida útil d o  requeijão cremoso nas diferentes embalagens sob luz e 10°C. 

Embalagem 

VAF Normal 
VAF Invertido 

Pote PP 
B. COEX 

Relação QG X 
Tempo de estocagem 
QG - 0,002 t2 + 0,960 
QG = 0,001 t2 + 1,169 
QG = 0,362 t + 0,705 

QG = 0,389 t 

RI/" - coeficiente de determinação ajustado; QG = perda de qualidade global 

0,920 
0,938 
0,965 
0,960 

Vida útil estimada 
(dias) 

47 
49 
10 
12 
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pote PP, além da maior transmissão de oxigênio 
e de luz. 

Segundo a literatura, a velocidade das 
reações de oxidação é aproximadamente propor
cionai á concentração de oxigênio para baixas 
concentrações, mas, independe da concentração 
de oxigênio quando esta é abundante, o que talvez 
justifique o resultado obtido (NAWAR, 1996). 

Comparando-se ainda o VAF e a bisnaga 
COEX, além da maior quantidade inicial de oxi
gênio no espaço-livre por quantidade de produto 
na bisnaga COEX (Tabela I ), a menor durabilidade 
do produto na bisnaga COEX pode também ser 
justificada pela permeação de oxigênio pelas pa
redes da embalagem, que embora baixa, não ocorre 
no caso do copo de vidro, além do menor potencial 
de dissolução de oxigênio no VAF, devido á menor 
pressão parcial de oxigênio (embalagem com 
vácuo). Além disso, a área de produto exposta ao 
oxigênio (mesmo por permeação) era superior na 
bisnaga COEX do que no copo VAF, levando a 
maior oxidação do produto. 

Também verificou-se que mesmo aumen
tando a área de exposição á luz da embalagem 
VAF (posição normal versus posição invertida), a 
perda de qualidade do produto mantido na posição 
invertida foi muito semelhante á do produto na 
posição normal. Uma possibilidade é que a influên
cia da luz sobre a estabilidade do produto seja me
nor no requeijão cremoso quando se minimiza a 
disponibilidade de O, neste tipo de embalagem, 
pela formação do vácuo interno. 

Comparando-se os resultados sob luz deste 
trabalho com os obtidos por ALVES et aI. (2004), 
verifica-se uma vida útil do produto cerca de 50% 
maior no VAF, uma vez que havia sido obtida uma 
vida útil de 30 dias nas mesmas condições. Isso 
deve ter ocorrido, provavelmente, devido á menor 
quantidade de oxigênio disponível no espaço-livre 
e também a um maior teor de vácuo, que deve ter 
propiciando uma menor dissolução de oxigênio 
no produto das embalagens deste estudo. 

Também com base nas avaliações sensoriais 
realizadas no requeijão cremoso mantido no escuro 
a 10°C, observou-se que a vida útil do produto 
requeijão cremoso foi maior que 90 dias, inde
pendente do tipo de embalagem. 

4. CONCLUSÃO 

Em ausência de luz, a auto-oxidação do re
queijão cremoso foi pouco perceptível sensorial
mente, independente do tipo de embalagem ava
liada, durante os 90 dias de estocagem a 10°C. Ou 
seja, este tipo de alteração independe da dis
ponibilidade de oxigênio, seja no espaço-livre da 
embalagem, seja por permeação. Em presença de 
luz observou-se a ocorrência significativa de foto-

xidação do produto, cuja intensidade variou con
forme a disponibilidade de oxigênio, tendo sido 
importante não só a quantidade de oxigênio por 
quantidade de produto mas, também, a dissolução 
no produto, regida pela pressão parcial do gás no 
espaço-livre da embalagem. 

O copo de vidro abre-fácil foi a embalagem 
que preservou por mais tempo a qualidade inicial 
do produto, mesmo quando estocado com uma área 
maior de exposição á luz. Isto se deve á melhor 
característica de barreira ao oxigênio deste sistema 
de embalagem, proporcionada pelo material vidro 
aliado ao sistema de fechamento aplicado com o 
uso de vapor, o qual leva a uma menor pressão 
parcial de oxigênio no espaço-livre e, consequen
temente á menor dissolução desse gás no produto, 
o que ocasiona redução nas reações fotoxidativas. 

Também pelos resultados obtidos verificou
se que, caso seja desejável utilizar embalagens plás
ticas, seja avaliada a possibilidade de se empregar 
aquelas com pigmentação do material que garan
tam, portanto, a proteção do produto contra a 
incidência de luz. 
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ABSTRACT 

As requeijão cremoso is predominantly 
packaged in transparent retail containers, remaining 
exposed to light during its commercialization, the 
aim of this study was to evaluate the influence of 
light on the stability of the product packed in 3 
different packaging systems: a glass cup sealed 
with an easy-open metal cap, a heat-sealed 
polypropylene cup and a plastic squeeze tube of 
polyethylene coextruded with EV OH. The 
packages were stored at 10°C under two different 
conditions (1) 1000 lux and (2) in the absence of 
light. No microbiological changes were observed 
in any of the requeijão cremoso samples analyzed. 
When the TBA index indicated differences between 
the samples contained in the packages exposed to 
light, product oxidation was found to be excessively 
intense and the product had already been previously 
rejected by sensory analysis. The loss of overall 
quality of requeijão cremoso is significantly higher 
when the product is exposed to Iight, leading to its 
rejection and end of shelf-life, being different 
according to oxygen availability and varying with 
packaging type. 

Keywords: Packaging. Processed cheese -
"Requeijão cremoso". Effect of light. Shelf-life. 
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FUNGOS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS: 
DESCRIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

Useful fungi in the dairy indnstry: description, characterization and utilization 

Romildo Callian Soldatil 

RESUMO 

Os fungos são os microrganismos utilizados em menor número de produtos lácteos, sendo contudo 
indispensáveis na sua fabricação. Ao grupo dos fungos pertencem os bolores e as leveduras e são usados na 
fabricação de alguns tipos de queijo e leites fermentados. Eles irão contribuir, em sua maior parte, para as 
características sensoríais finais dos produtos lácteos que os utilizam, como sabor, aroma, textura e cor. Pela sua 
importância na elaboração destes produtos, o presente trabalbo tem como objetivo classificá-los por grupo e 
relacionar seus principais gêneros e espécies usados na fabricação de produtos lácteos, com suas descrições, 
caracterizações e utilizações, demonstrando sua necessária utilização na elaboração destes produtos. 

1 - INTRODUÇÃO 

Até o presente momento foi impossível 
determinar exatamente quando, na h istória da hu
manidade, o homem tomou conhecimento da exis
tência de microrganismos e da sua importância na 
elaboração dos alimentos. 

Desde há muito tempo, os microrganismos 
têm constituído parte integral de diversos produtos 
lácteos e a tecnologia de produção de produtos 
fermentados é conhecida desde os tempos antigos 
nas mais diferentes partes do mundo. 

Os microrganismos causam alterações quando 
crescem nos al imentos, modif icando suas 
características originais de forma a transformá-lo 
em um novo alimento. A este grupo pertencem 
aqueles microrganismos que são adicionados inten
cionalmente aos alimentos para que determinadas 
reações químicas desejadas sejam realizadas (Franco 
e Landgraf, 2002), permitindo a obtenção de 
produtos padronizados. 

Os fungos são utilizados na elaboração de alguns 
produtos lácteos em diversas regiões do planeta. Ao 
grupo dos fungos pertencem os bolores e as leveduras 
(Franco e Landgraf, 2002) e são de grande impor
tância na vida do homem, estando presente no nosso 
cotidiano e na indústria de laticínios onde são 
utilizados para a fabricação de alguns tipos de queijo 
e de leites fermentados (Silva et ai, 1999). 

A moderna indústria de laticinios tenciona 
obter produtos com características mercadológicas 
constantes e, portanto, também sensoriais, de acordo 
com os padrões tecnológicos previamente definidos, 

sendo necessário a adição de culturas existentes hoje 
no mercado. Para conseguir este objetivo, a indústria 
segue e controla o processo tecnológico de iàbricação, 
com relevância para os vários parâmetros fisico
químicos, a maior parte dos quais são pela resposta da 
atividade metabólica dos microrganismos adicionadas 
intencionalmente, como bolores e leveduras. 

Pela importância dos fungos na elaboração 
de alguns produtos lácteos, o presente trabalho tem 
como objetivo classificá-los por grupo e relacionar 
seus principais gêneros e espécies usados na fabri
cação de produtos, com suas descrições, carac
terizações e utilizações, demonstrando sua 
indispensável uti lização na elaboração de deter
minados produtos lácteos. 

2 - BOLORES 

Os bolores são filamentosos e cada. filamento 
corresponde a uma hifa. Ao conjunto de hifas, que 
pode se espalhar rapidamente sobre o alimento, é 
chamado de micélio. O micélio é responsável pelo 
aspecto característico das colônias que formam. Estas 
colônias podem ter um aspecto cotonoso, serem 
secas, úmidas, compactas, aveludadas, gelatinosas, com 
variadas colorações. O micélio pode ter 2 funções 
distintas: promover a fixação do bolor ao substrato 
(micélio vegetativo) e promover a reprodução, 
através da produção de esporos (micélio reprodutivo). 
Normalmente, uma análise macroscópica da colônia 
formada é suficiente para a identificação de, pelo 
menos, o gênero ao qual o bolor pertence (Franco e 
Landgraf, 2002). 
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University of Applied Sciences Cologne - Germany. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 24 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, nO 348, Ql: 23-28, 2006 

Os bolores constituem um grupo de microrga
nismos destituídos de clorofila; são heterotróficos, 
necessitando de compostos orgânicos, como a 
glicose como fonte de carbono e energia. São imóveis 
e podem reproduzir-se sexuadamente ou 
assexuadamente, às vezes ambos dentro da mesma 
espécie (Franco e Landgraf, 2002). Obtêm os 
nutrientes geralmente por absorção e armazenam 
glicogênio como fonte de reserva (Silva et aI, 1999). 
São aeróbios, razão pela qual seu crescimento nos 
alimentos limita-se à superficie em contato com o 
ar (Franco e Landgraf, 2002). São menos exigentes 
que as leveduras e que as bactérias em relação à 
umidade, pH, temperatura e nutriente e podem 
crescer em uma extensa faixa de pH, mas preferem 
condições de meio ácido (Franco e Landgraf, 2002; 
Müoch e GrilIenberger, 1996). Tamanho pode variar 
de milímetros a centímetros e diâmetro acima de 
2,5 J.lm (Münch e GrilIenberger, 1996). 

Utilização dos bolores na indústria de 
laticínios :  

Os bolores são utilizados na  indústria de 
laticínios principalmente para a maturação de quei
jos. Eles crescem formando micélio e com a pro
dução de enzimas, elas decompõem compostos de 
alto peso molecular em moléculas menores. Dentro 
das diferentes culturas de bolores, diversas e específicas 
proteases e lipases que são lançadas no meio atuam 
respectivamente sobre as proteínas e gorduras. Estas 
enzimas atuam na maturação dos queijos de forma 
significativa, formando compostos aromáticos 
característicos, sabor e consistência (Wiesby, 1998). 

São usadas espécies dos gêneros Geotrichllm 
(Geotrichul1l candidul1l) e Penicil/iulII (Penicil/illl1l 
call1emberti, PenicilliulII candidulIl, Penicil/illm 
caseicolulIl e PenicilliUl1l roquef0/11), e estas epécies não 
formam micotoxínas (Kammerlehner,1986); exceto em 
algumas linhagens de PenicilliulIl IVqueforti (DFQ 1987). 

2.1 - Gênero Geotric"u1II 

Produzem hifas septadas, com micélio de 
coloração branca (Franco e Landgraf, 2002). For
mam micélios verdadeiros, maioria claro a branco; 
colônias achatadas felpudas (plumosas). A parte 
terminal das hifas dividem-se em estruturas re
tangulares (oídios), que se ligam, às vezes, em 
correntes em zigue-zague. Crescem entre 5° e 33°C; 
temperatura ótima 25°C, pH ótimo de 5,0 a 5,5. 
Tolerância ao cloreto de sódio de 5% (Münch e 
Grillenberger, 1996). Não formam conidióforos 
(Klupsch, 1992). Encontrado sobre todas as su
perfícies ácidas de produtos lácteos. Apresenta 
espécies proteolíticas e lipolíticas (Münch e 
Grillenberger, 1996). 

2.1.1 - Geotric/l1wl candidu1II 

Anteriormente denominado de Oospora 
lactis. É um microrganismo muito disseminado em 
leite e derivados (Klupsch, 1992). Suas características 
são sua cor branca a creme, colônias achatadas, 
algumas linhagens podem apresentar-se felpudas 
( Wiesby, 1998). 

As culturas de Geotrichul1l candidul1l são 
utilizadas para a maturação de queijos que sofrem 
acidificação; também empregado junto com o 
Penicil/iul1l candidul1l para a fabricação de queijos 
macios como o Brie e o 'Camembert (Chr. Hansen, 
1998; Wiesby, 1998). Através da sua atividade pro
teolítica e lipolítica o GeotrichulIl candidul1l tem 
uma importante função no processo de maturação e 
tem uma grande influência no aspecto, estrutura e 
aroma de queijos. Em queijos de casca untuosa o 
Geotrichum candidUl1l promove a desadificação da 
superfície do queijo e com isto fuvorece o crescimento 
de uma microbiota desejável que é sensível ao ácido, 
como Brevibacteriul1l Iinens ( Wiesby, 1998). Junto 
com o BrevibacteriulIl Iinens, produz uma superfície 
típica de cor vermelho-esbranquiçado do queijo Croute 
(Wiesby, 1998). É usado também para a fabricação 
de Viili, que é um leite fermentado especial fabricado 
na escandinávia (KIupsch, 1992; Wiesby, 1998). 

2.2 - Gênero Pellicil/iu1II 

Este gênero contém numerosas espeCles, 
poucas porém utilizadas na índústria de laticínios. 
Micélio septado e reprodução assexuada (Franco e 
Landgraf, 2002). Os conidióforos são ramificados 
em um, dois ou mais septos, simétricos ou 
assimétricos. Pigmentos multicores são formados. 
Degradam gorduras, proteínas e carboidratos (Münch 
e Grillenberger, 1996); pH de crescimento: mínimo 
de 1,9; ótimo de 4,5-6,7; máximo 9,3 (Carvalho, 
200 I ). Eles representam o gênero de bolores de maior 
importância para a índústria (Müoch e Grillenberger, 
1996), conforme espécies listadas a seguir. 

2.2.1 - Pe1licilliu1II call1emberti 

É também denominado de Penicil/iUIIl 
albul1l. PenicilliulIl call1elllberti (bolor azul do 
Camembert) tem micélios elevados e de aspecto 
cotonoso. Suas características morfológicas e 
fisiológicas correspondem às do Penicil/iul1l 
candidul1l ( Wiesby, 1998). Diferencia-se do 
Penicilliul1l candidul1l apenas pela sua cor, que 
no decorrer de alguns dias passa de branco para 
cinza-azulado ( Wiesby, 1998); parte inferior 
incolor a amarelo (Münch e Grillenberger, 1996). 
Temperatura ótima de crescimento de 18° a 22° 
C, degradam gorduras, proteínas e carboidratos 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, n° 348, Ql: 23-28, 2006 Pág. 25 

(Kotterer.Münch, 1985). Formam ácido 
ciclopiazônico (DFG, 1987). Umidade relativa do 
ar de 90-95%, assim como pH do queijo entre 
4,5-5,5 e uma concentração de sal de 2-3% são 
favoráveis (Noble e Naidoo, 1981). 

Anteriormente era normalmente utilizado 
para fabricação dos queijos Camembert e Brie, com 
produção de sabor e aroma suaves (Münch e 
Grillenberger, 1996). É hoje utilizado quase que 
apenas para produtos especiais como queijos de cabra 
embolorados ( Wiesby, 1998). 

2.2.2 - Penicilliul/I calldidum 

É uma designação comercial para culturas puras 
de estirpes brancas do Penici/iul1l call1el1lberti. 
Temperatura ótima de crescimento de 15° a 22° C, 
degradam gorduras, proteínas e carboidratos 

, (Kotterer.Münch, 1985). É utilizado para a fabrica
ção de queijos mofados brancos, como o Camembert 
e o Brie e tipos de queijos com mofos internos e 
externos ( Wiesby, 1998). 

Suas funções principais são: conferir ao quei
jo características desejáveis no aspecto como a 
cobertura branca conferida pelo bolor branco; 
através do seu rápido crescimento sobre a superfície 
do queijo, inibe o crescimento de gêneros de mofos 
indesejáveis como Mucor e mofos verdes; através 
da sua capacidade de degradar ácido lático, tem ação 
neutralizante e isto influencia o sabor e a estrutura 
do queijo; tem ação lipolítica e proteoIítica, 
participando durante a maturação do queijo, 
particularmente na formação de compostos 
aromáticos típicos (Wiesby, 1998). 

2.2.3 - PenicilliulII caseicoll/III 

O Penicilliul1l caseicolul1l (bolor branco do 
Camembert) forma micélio branco puro, fofo, 
cotonoso e uniforme, até 5 mm de altura na 
superficie dos queijos. Temperatura ótima 14°_ 
16°C, temperatura máxima de 30°C, mínima de 
até 5°C (Kammerlehner, 1986; Münch e 
Grillenberger, 1996). 

Cresce apenas na superfície dos queijos. Suas 
enzimas proteolíticas (proteases e pepetidases) 
penetram no interior dos queijos. Dessa forma, a 
maturação dos queijos ocorre de fora para dentro. 
Umidade relativa do ar de 90-95%, assim como pH 
do queijo entre 4,5-5,5 e urna concentração de sal de 
2-3% são favoráveis (Noble e Naidoo, 1981). 

Comercialmente são encontradas linhagens de 
pouco a forte proteolíticas (Kammerlehner, 1986). 
Utilizado para maturação de superficie e formação de 
sabor nos queijos Camembert e Brie. Específica 
degradação de gordura e proteína, com aroma de 
champignon (Münch e Grillenberger, 1996). 

2.2.4 - PenicilliulII roqueforti 

No início do crescimento do Penicil/iul1I 
roqueforti, o micélio é branco, depois formam 
conídios verde escuros a verde-azulados. Parte in
ferior clara, verde-amarelado; colônias com bordas 
largas ou achatadas com aspecto de teia (Münch e 
Grillenberger, 1996). 

A cor do micélio do PenicilliulIl roqueforti 
prevalece de azul a verde, dependendo da subespécie 
ou variedade: verde mais escuro, azul, verde ou cinza 
esverdeado corno o Penicil/iulIl roqueforti var. 
lVeidelllannii (Bianchi Salvadori et ai, 1998; 
Kammerlehner, 1986). 

A cultura é destinada à fabricação de queijos 
mofados verde ou azul com aroma suave, porém 
sabor forte e picante, causado pela intensa degra
dação da gordura e proteína (Bianchi Salvadori et 
ai, 1998; Franco e Landgraf, 2002; Münch e 
Grillenberger, 1996; Wiesby,1998). 

Apresenta aroma picante no interior do 
queijo onde há crescimento do fungo. Toleram 
elevadas concentraçõees de sal (Franco e Landgraf, 
2002; Wiesby, 1998). Temperatura ótima de cres
cimento de 20°C; degradam gorduras, proteínas e 
carboidratos (Kotterer.Münch, 1985). A tempe
ratura ótima de crescimento em queijos para se obter 
sabor picante e aromático, sem sabor amargo, é de 
11°-14° C (Kammerlehner, 1986). 

Utilizado para a fabricação de queijos com 
bolor interno como Roquefort, Bleu (Bleu 
d'Auvergne, Bleu de Gex e outros), Blue cheese, 
Gorgonzola, Danablu, Ãdelost, Stilton, Niva, 
Mycella e Aura (Franco e Landgraf, 2002; 
Kammerlehner, 1986; Wiesby, 1998). Durante a 
maturação do queijo Gorgonzola, a massa é muitas 
vezes fu rada para favorecer o crescimento das 
variedades e cepas do Penici/liul1l, 'que são ca
racterísticas deste queijo e determinantes da co
loração verde (Bianchi Salvadori, 1998). 

A possibilidade de crescimento de outros es
pécies indesejáveis de mofos são restringidas durante 
o crescimento do Penicil/iul1I roquefor/i. As enzimas 
lipolíticas e proteolíticas formadas influenciam de 
forma determinante no desenvolvimento de sabor 
típico picante e da consistência cremosa dos queijos 
(Kammerlehner, 1986; Wiesby, 1998). 

3 - LEVEDURAS 

Do ponto de vista taxonômico, as leveduras 
não são homogêneas e sua classificação não é estável. 
Define-se leveduras corno fungos cuja forma 
predominante é unicelular. Podem ser esféricas, 
ovóides, cilíndricas ou triangulares. Algumas são 
bastante alongadas formando filamentos semelhan
tes às hifas dos bolores. Em alguns casos, pode haver 
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formação de um micélio verdadeiro, quando, após 
divisão celular, as células permanecem unidas. 
Leveduras formadoras de pseudomicélios ou de 
micélios verdadeiros constituem a fase de transição 
entre as leveduras unicelulares e os fungos filamen
tosos (Franco e Landgraf, 2002). Tamanho pode 
variar de 5 a 25 J.lm e diâmetro acima de 2,5 J.lm 
(Münch e Grillenberger, 1996). 

De acordo com sua reprodução, as leveduras 
de interesse em alimentos podem dividir-se em 2 
grupos: as leveduras verdadeiras, nas quais há for
mação de ascos contendo esporos sexuados (ascós
poros) e leveduras falsas, que não produzem as
cósporos ou qualquer tipo de esporo sexuado. Todas 
as leveduras podem reproduzir-se assexuadamente, 
sendo este o único processo em 50% delas. A 
reprodução assexuada ocorre por brotamento ou por 
fissão celular (Franco e Landgraf, 2002). 

As leveduras estão adaptadas para crescer em 
meios mais ácidos quando comparadas com bactérias. 
De modo geral elas requerem menos umidade que a 
maioria das bactérias e mais umidade que a maioria 
dos bolores. O crescimento é favorecido pelo pH 
ácido. As leveduras multiplicam-se melhor quando 
estão em aerobiose, mas os tipos fermentativos 
multiplicam-se também em anaerobiose. Açúcares 
são a melhor fonte de energia, embora leveduras 
oxidativas sejam capazes de oxidar ácidos orgânicos 
e álcool (Franco e Landgraf, 2002, Teuber, 1987). 

Temperatura de crescimento estende-se de O°C 
até aproximadamente 45°C, com temperatura ótima 
entre 20° e 30°C. Podem crescer na faixa de pH de 
1,5 até 8,5, com pH ótimo em torno de 5,0. São 
sensíveis à luz. Raios ultra violeta as elimina. Íons de 
cobre, prata e mercúrio impedem seu crescimento. 
Necessitam de vitamina B como fator de crescimento 
(Münch e Grillenberger, 1996). 

As leveduras de interesse na indústria de 
laticínios são as utilizadas para a maturação da 

superficie de queijos, particularmente os de casca 
vermelho-untuosa (Teuber, 1987; Wiesby, 1998). A 
função delas é promover a desadificação da superficie 
dos queijos através da degradação do ácido lático e 
formação de produtos metabólicos alcalinos através 
da proteólise; formação de compostos aromáticos 
através da atividade lipolítica e proteolítica; promover 
o crescimento da microbiota desejada que é sensível a 
meios ácidos, como o Brevihacteril/m linens, com 
inibição simultânea de microrganismos indesejáveis 
( Wieby, 1998). Leveduras também são usadas na 
fabricação de leites fermentados especiais como o 
kefir e o 'koumiss' (Quensel, 1995). 

As culturas disponíveis no mercado são 
Deharolllyces hansenii, Candida l/tilis, Saccha
rOlllyces cerevisiae, Rhodosporidil/lII infirmo
lIIinatil/lII e Mycoderllla species. Para a produção 
de kefir utiliza-se culturas comerciais que contêm 
Candida keJyr e Saccharolllyces l/nisporl/s 
( Wiesby, 1998). 

O Quadro 1 mostra as leveduras utilizadas 
pela indústria de laticínios e suas funções. 

3.1  Gênero COlidida 

São microrganismos de classificação com
plexa. Pertencem ao grupo de leveduras que não 
produzem esporos assexuados. Todas as espécies 
formam pseudomicélio. Algumas espécies são 
comuns em alimentos ácidos com elevado teor de 
sal (Franco e Landgraf, 2002). São lipolíticas 
(Münch e Grillenberger, 1996). Temperatura ótima 
de crescimento de 25°C, pH ótimo de crescimento 
de 2,9 a 9,6 (Kotterer.Münch, 1985). Mi
crorganismos encontrados regularmente no leite 
fermentado 'koumiss' e kefir. Usado para desa
dificação de superficies de queijos para atuação da 
microbiota untuosa em queijos que a utilizam (Münch 
e Grillenberger, 1996). 

Quadro 1 :  Leveduras usadas na produção de laticínios e suas funções 

Levedura 
Candida l/tilis 
Deharomyces lzansenii 

Kll/yverolllyces lactis 

Mycoderllla spp. 
Sacclzarolllyces cerevisiae 

Torl/lopsis spp. 

Rhodosporidil/lII infirmolllinatil/lII 

Fonte: Adaptado de Münch e GrilIenberger (1996); Quensel (1985) 

produção de aroma 
desacidificação da superficie de queijos para 
favorecer o crescimento de Brevihacteril/m fine/lS 
produção de aroma e melhoria da textura em 
queijos; fabricação de kefir 
produção de aroma 
produção de textura aberta em determinadas 
variedades de queijo azul 
produção de sabor suave em queijos por lipases 
e proteases 
coloração superficial de queijos (amarelo a vermelho) 
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3.1.1 Calldida kefir 

Utilizada na produção de kefir em simbiose com 
os microrganismos presentes nos grãos de kefir. 
Fermenta a lactose com produção de etano I e C02. 
Devido a esta formação de gás o produto apresenta-se 
levemente espumoso (Teuber, 1987). Utilizada também 
na maturação de alguns tipos de queijo (!DF, 2002). 

3.1.2 Calldida lltilis 

Anteriormente denominada de Torula utilis. 
Células arredondadas a ovaladas, não formam 
micélio. Não formam ascósporos. Não assimilam 
nitrato. Fermentam a glicose, sacarose, rafinose; 
lactose, galactose, arabinose e xilose negativa. 
Utilizada na produção de aroma na superficie dos 
queijos (Münch e Grillenberger, 1996). 

3.2 Gênero Deharomyces 

As células vegetativas são esféricas e a re
produção ocorre por brotamento multilateral. Têm 
pouca atividade fermentativa. As espécies de 
Deharolllyces têm elevada tolerância ao sal (18% a 
20%) e pertencem ao grupo de leveduras formadoras 
de película na superficie de alimentos salgados ou 
mantidos em salmoura (Franco e Landgraf, 2002). 

3.2.1 Debaromyces Izallsellii 

Anteriormente denominado de To rzila 
lzansenii . Células arredondadas; células velhas 
apresentam grande vacúolo. Forma ascos após 
fusão de uma célula mãe com um rebento; as
cósporos arredondados, cobertos com pequenas 
verrugas, 1 a 2 ascósporos por célula. Fermenta 
glicose, galactose, sacarose, maltose, celibiose, 
rafinose; variável para lactose; nitrato negativo, 
degrada proteína. Normalmente encontrado sobre 
queijos maturados com superficie untuosa com 
coloração de amarelo a vermelho (Münch e 
Grillenberger, 1996). 

3.3 Gênero KIllyverolllyces 

Estas leveduras multiplicam-se por brotamento 
multilateral e as células podem ser esféricas, 
elipsoidais, cilíndricas ou alongadas. Têm atividade 
fermentativa muito intensa, podendo multiplicar-se 
de 5°C até 46°C (Franco e Landgraf, 2002). 
Simbiontes no kefir (Teuber, 1987). 

3.3.1 KIllyveromyces Iactis 

Denominado anteriormente de Saccharolllyces 
lactis (Münch e Grillenberger, 1996). Encontradas 

normalmente em kefir (Teuber, 1987) e em todos os 
locais da indústria de laticínios (Münch e Grillenberger, 
1996). Células maioria são arredondadas, também 
ovais a alongadas; colônias brilhantes amarelo
esbranquiçadas com pequenas elevações na superfície. 
Formação de ascos; ascósporos arredondados a 
formato de rim, de 1 a 4 esporos por asco. Fermentam 
a glicose, galactose, lactose; sacarose e rafinose va
riável; fermentam levemente a mal tose ou não a 
fermentam. Crescem a um pH mínimo de 1,5 a 2,0 
(Franco e Landgraf, 2002). 

Utilizada na maturação de queijos (!DF, 2002). 
Através da degradação de ácido são precursoras para 
a atuação da microbiota vermelha untuosa sobre 
queijos que a utilizam; presentes como simbiontes no 
kefir (Münch e Grillenberger, 1996). 

3.4 Mycoderllla spp 

Predomina sobre a superfície dos queijos 
Mycoderma spp., e quando há colonização também 
por Torl/lopsis spp formam uma camada untuosa, 
porém seca. Formam substâncias aromáticas picantes, 
com suave sabor (Kammerlehner, 1986). 
Comprimentos de 7,0 a 10,0 J.lm e largura de 3,0 a 
6,0 J.lm. Temperatura ótima de crescimento de 25°C 
e pH ótimo menor que 5,0 (Kotterer.Münch, 1985). 

Após a salga dos queijos maturados com mofos 
brancos, crescem em primeiro lugar leveduras na 
superficie. Em queijos da variedade Camembert de 
sabor suave, crescem na maioria das vezes, 
Mycoderma spp., porém em queijos de sabor forte, 
particularmente em queijos Carnembert franceses, há 
predomínio de Torula spp (Kammerlehner, 1986). 

3.5 Gênero Sacclzaromyces 

Trata-se de um grupo bastante heterogêneo, 
com leveduras que se multiplicam por brótamento 
multilateral ou através de formação de pseudo 
micélio. Todas as espécies têm intensa atividade 
fermentativa. Células com comprimento de 4,0 a 
14,0 J.lm, largura de 3,0 a 7,OJ.lm (Kotterer.Münch, 
1985). Presente no leite fermentado 'koummis'. 

3.5.1 Sacclzaromyces cerevisiae 

A espécie Saccharomyces cerevisiae é um 
mistura de inúmeras linhagens, muitas especialmente 
selecionadas e exploradas para fins industriais. 
Crescem a pH: minimo de 2,0 a 2,4; ótimo de 4,0 a 
5,0. Encontrada nos grãos de kefir (Franco e 
Landgraf, 2002). Algumas cepas são utilizadas na 
Itália para a produção do queijo Gorgonzola cremoso 
que, fermentando a galactose e os lactatos 
provenientes da fermentação lática, produzem pe
quenas quantidades de gás carbônico, suficiente pa-
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zra exercer urna leve pressão sobre os grãos e 
favorecendo a expulsão do soro, promovendo a 
formação de urna massa mais aberta (Bianchi 
Salvadori, 1 998). 

3.6 Torulopsis spp 

Necessitam de pequenas quantidades de 
oxigênio e multiplicam-se a temperaturas de 30_ 
8°C, temperatura ótima de 25°C e pH ótimo menor 
que 5,0. São encontradas em salmouras, parti
cularmente em salmouras velhas, estabelecendo-se 
na superficie dos queijos. 

Comprimento de 5,0 a 8,0 /lm, largura de 
2,0 a 5,0 /lm. Degradam proteínas lentamente e 
não degradam a maioria dos gorduras. Toru/opsis 
prevalecem na camada untuosa de queijos 
(Kammerlehner, 1986). Usado para desadificação 
de superfícies de queijos para atuação da rnicro
biota untuosa em queijos que a utilizam (Münch e 
Grillenberger, 1996). 

3.7 Outras espécies de leveduras utili
zadas na indústria de laticínios : 

Outras espécies de leveduras e suas utilizações 
são: Candida famata (fermentação em queijos azuis 
com veias); Candida friedricchi, Candida ho/mii, 
Candida krusei (fermentação do kefir); Candida 
valida (maturação de queijos); Hansenu/a mrakii 
(sinônimo de Wil/iopsis mrakii), Saccharomyces 
bayanus, Saccharomyces jlorentills e Saccharomyces 
lInysponls (fermentação do kefir) (IDF, 2002). 

SUMMARY 

Fungi are rnicroorganisrns used in less number 
of dairy products, being however indispensable for 
manufacturing thereof. Moulds and yeasts belong to 
the group of fungi and are used for manufacturing of 
certain kinds of cheese and fermented milk. Most of 
them does not contribute to final sensorial 
characteristics of the products that use thern, such as 
taste, flavor, texture, and coloro Due to the importance 
for elaboratioIl of these products, the purpose of 
present work is that of cIassi:fYing them per group, as 
well as listing their main genera and species used in the 
manufacture of lactic products, together with their 
description, characterization, and utilization in order 
to demonstrate the necessary utilization thereof for 
the working up of these products. 
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I 
Conheça as vantaflens 
do hiflienizante Kilor-L: 

- Produto atóxico; 
- Não corrosivo; 
- Não voláti l ;  
- Não irritante; 
- Ecologicamente correto; 
- Biodegradável; 
- Não contaminante; 
- Alto poder antioxidante. 

Possui também: 
- Excelente ação microbiostática 

(Fungos e bactérias) 
- Ação prolongada 

(Além do tempo de ação 
dos desinfetantes tradicionais) 

Coadjuvante na sanitizacão ambiental 
de salas, equipamentos e 

'
locais onde são 

processados o leite e seus derivados 
como queijos, manteigas, iogurtes, entre outros. 

qu inabra@quinabra.com.br 
www.quinabra .com.br inabra: 

Qualidade em beneficio da natureza 
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VARIAÇÃO NOS TEORES DE EXTRATO SECO TOTAL NO LEITE 
DE BÚFALAS MESTIÇA E MURRAH EM CATU - BAl 

Clícia Maria de Jesus Benevides2 
Iva/da Nidia Sitania TrigueiraJ 

RESUMO 

Levando em consideração a importãncia nutricional e tecnológica do leite de búfala na região Nordeste, 
considerando a fácil adaptação desses animais a qualquer tipo de clima e solo, aliando-se à necessidade de 
melbor se conhecer as caracteristicas deste produto, o presente trabalho objetivou determinar os teores de 
extrato seco total (EST) do leite de búfala, do rebanho da Fazenda Natal na microregião de Catu-BA, dos grupos 
genéticos Murrah e Mestiço durante 165 dias de lactação. A coleta da amostras foi realizada com periodicidade 
de 15 dias, iniciadas em média, 25 dias após a parição. Os resultados médios de EST obtidos foram: 13,92 e 
14,34 g1100g, para os grupos genéticos, Murrah e Mestiço, respectivamente, evidenciando influência 
significativa (p<0,05) no aumento das taxas de variação (%) desses teores em relação ao periodo de lactação 
estudado. Estudando-se a tendência do efeito do periodo de lactação dentro de cada grupo genético, verificou
se que houve uma tendência positiva nos dois grupos genéticos Mestiço e Murrah ( 1 ,9562 e 1 ,9244, 
respectivamente) ao longo do tempo, ou seja, o indice de EST aumentou ao longo do periodo de lactação, sendo 
ligeiramente maior para o grupo Mestiço 

Palavras-chave: Leite de búfala, lactação, Extrato seco total. 

l - INTRODUÇÃO 

A bubalinocultura leiteira se constitui numa 
alternativa de grande valor, principalmente pela 
sua importância nutricional e tecnológica superior 
ao leite bovino A demanda cada vez maior do 
leite, faz com que se busquem novas alternativas 
para o aumento da sua oferta na alimentação hu
mana FURTADO (7) (ar 

O búfalo (Bubalus bubalis) é uma espécie 
originária da Ásia e África, que se difundiu, pra
ticamente, por todos os continentes. Segundo a 
Food and Agriculture Organization - FAO, ocorreu 
um acréscimo de 53% no número de cabeças no 
período compreendido entre os anos de 1970 e 
1998, atingindo um contingente de 164,3 milhões 
de animais, sendo que neste mesmo período o re
banho bovino cresceu apenas 21,5% FAO, (6). 

Como gado leiteiro, o bubalino, tem sua 
importância reconhecida por países, como Índia, 
Egito e Paquistão, devido a produtividade leiteira 
superior aos zebuínos, maior produção por animal, 
um maior número de fêmeas em lactação por ano, 
extraordinária rusticidade, melhor aproveitamen
to das forragens de qualidade inferior, resistência 
à doenças e condições climáticas adversas, além da 
possui qualidade superior ao leite zebuíno, devido 

ao teor de matéria seca superior ao leite bovino 
OLIVEIRA, et aI., (12). 

Segundo o Anuário de Produção da FAO, FAO, 
(6), em 1990, o rebanho mundial de búfalos foi 
estimado em cerca de 123,4 milhões, cuja distribuição 
por continentes, apresentava a Ásia a maior 
população de animais (119,3 milhões), seguido da 
África (2,5 milhões), o continente americano (1,4 
milhões) e, por fim, a Europa com 372 mil animais. 

Diversos autores têm se preocupado com 
o estudo da composição química do leite de búfala 
conforme pode ser constatado nos trabalhos de 
BONASSI et aI., (3), LOURENÇO JUNIOR et 
aI., (10), ETTAWILL et aI., (5), PEEVA,(13) e 
FURTADO (8) (br 

BONASSI et aI., (3), analisando amostras de 
leite de búfala do grupo genético Mediterrâneo em 
Botucatu-SP, observaram variações nos teores de 
acidez (16,50 - 22°D); densidade a 15 °C (1,0316 -
1,0347 g/cm3); EST (15,06 - 19,76%); gordura 
(5, I O - 9,40%); extrato seco desengordurado (9,50 
- 10,36%); lactose (5,37 - 6,13%); e proteína (3,64 
- 4,57%) entre os meses de fevereiro e dezembro. 
A composição físico-química do leite de búfala 
(Murrah) da região da zona da Mata Mineira foi 
estudada por FURTADO, (8)(b) onde foram ob
servados, em média, os seguintes resultados: 

Parte do Trabalho de Dissertação do primeiro autor no Curso de Pós-Graduação em Nutrição da Escola de 
Nutrição da UFBA. 

2 Prof' do CENCISA DA Univerisidade do Estado da Bahia. 
3 Prot". Adj. da escola de Nutrição da UFBA - Rua Plínio Moscoso nO 486, AptO 1302-Jd. Apipema - Salvador - BA, 

CEP 40. 155-190. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 32 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, n° 348, §l: 31-36,2006 

17,09%; 6,6%; 3,92% e 0,185% para extrato seco 
total, gordura, caseína e cálcio, respectivamente. 

LOURENÇO JUNIOR et aI., (10), numa 
pesquisa realizada na região da Amazônia com leite 
de búfala, onde os animais foram alimentados com 
pastagens cultivadas em áreas inundadas, encon
traram valores médios de 83,6%; 16,4%; 7,9%; 
8,5%; 3,6%; 3,6%; 0,81 %; 0,27% e 0,28% para 
umidade, extrato seco total, gordura, extrato seco 
desengordurado, caseína, cinzas, cálcio e fósforo, 
respectivamente. 

No Egito, ETTAWILL et aI., (5), analisando 
lactações de búfalas com relação aos fatores que 
afetam a composição do leite, observaram valores 
médios para o teor de gordura, proteína e sólidos 
totais de 6,59%, 4,11 % e 16,52% respectivamente, 
na primeira lactação e 6,63%, 3,99% e 16,48%, 
respectivamente, na segunda lactação. Ainda com 
relação a lactação, PEEVA, (13), observou que os 
teores de gordura, proteína e extrato seco total fo
ram baixos durante os 6 primeiros meses de lactação, 
elevando-se a seguir consideravelmente até o I D °  
mês; tendo o inverso ocorrido com a lactose. 

Portanto, considerando a importância tec
nológica do leite de búfala para a região Nordeste e 
a necessidade de melhor conhecer as características 
do leite na região de criação, dos grupos genéticos 
Murrah e Mestiço, este trabalho objetivou a de
terminação do EST do leite de búfala, durante 165 
dias de lactação na micro-região de Catu-Ba. 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

2 . 1 .  Material 

As amostras obtidas para o presente estudo, 
foram obtidas de 15 animais dos grupos genéticos 
Murrah e 15 do grupo Mestiço do rebanho da Fazen
da Natal localizada no Município de Lamarão-BA, 
na microregião de Catu-BA. Foram realizadas 11 
coletas, totalizando 330 amostras, com uma perio
dicidade de 15 dias, durante 165 dias de lactação. 

Os animais foram selecionados segundo a 
ordem e data de parição, elegendo-se os de 2" e 7" 
ordem de parto e, cuja lactação iniciou-se, em mé
dia, 25 dias após a parição, além de apresentar 
bom estado sanitário. Os animais foram identifi
cados por meio das características fisicas e respec
tivo número de registro numéricos fixados nas ore
lhas através dos brincos. 

O leite ordenhado foi pesado em uma balança, 
marca Filizolla com capacidade para 50 kg e preci
são de 100 g, e posterior anotação em formulário 

próprio contendo os dados individuais de cada ani
maI. Os animais eram ordenhadas manualmente a 
partir das 03:00 horas, procedendo-se os seguintes 
cuidados higiênicos: a) lavagem das tetas com água 
corrente e posterior secagem com tecido de algodão; 
b) eliminação dos primeiros jatos de leite. 

Todos os utensílios e recipientes utilizados 
na coleta eram devidamente lavados com água e 
sabão e os ordenhadores treinados, sendo o apojo 
do leite provocado pelo próprio bezerro. Após a 
pesagem das amostras, de cada animal, realizou
se a homogeneização com concha de aço inoxi
dável, e as amostras envasadas em potes de poli
propileno de 250 ml, previamente lavados com 
água e sabão neutro e identificados e em seguida 
acondicionadas em em caixas de isopor com gelo, 
seguindo imediatamente para as análises no Labo
ratório de Bioquímica dos Alimentos da Escola de 
Nutrição - UFBA. 

2.2 Métodos 

Para a determinação do EST, foi utilizado o 
método gravimétrico com base na secagem da amos
tra em estufa a 105 °C, sendo os resultados expressos 
em g/100g (ISTITUTO ADOLFO LUTZ (9). 

2.2.1. Análise Estatística 

O tratamento estatístico constituiu-se na 
obtenção das médias dos valores de EST, seguido 
de posterior análise das taxas de variação (%), 
análise dos perfis médios e análise inferencial dos 
teores de extrato seco ao longo do tempo (BUSAB 
& MORETIN (4). 

Para este estudo foram consideradas as 
seguintes variáveis: 

• Variáveis independentes: Tempo: 1", 
... , 11" quinzenas e os grupos genéticos 
(Murrah e Mestiço). 

• Variáveis dependentes : EST 

Por conseguinte, para a determinação da 
taxa da variação do EST, foi proposto a 
seguinte fórmula: 

TVEST lj (%) = EST i j * 100 
ESTlj 

TVESTl j (%) = Taxa da Variação do EST 
no tempo i em relação ao tempo inicial 
no brinco j. 
EST ( I j )  = EST tempo i do animal j.4 

4 Brinco: Placa de metal presa à orelha do animal para sua identificação. 
j: refere-se a cada animal do experimento 
onde: i= 2, ... , I I  (coletas) 
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As Taxas de Variação (%) do EST, darão a 
idéia das alterações da variável no decorrer do 
periodo estudado em relação à 1" coleta; enquanto 
que a análise dos perfis médios da taxa de variação 
(%) das respectivas variáveis, pode proporcionar 
uma melhor avaliação do comportamento deste 
parâmetro e a existência de interação entre grupos 
genéticos e período de lactação.Através da análise 
inferencial foram avaliados os efeitos dos grupos 
genéticos Murrah e Mestiço e o período de lacta
ção através das taxas de variação (%), uti!iza�do
se a técnica de Análise de Dados LongitudInal 
(SINOER & ANDRADE (14), adotando-se 5% de 
significância. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores do EST do leite de búfala (grupo 
genético Mestiço) no período de 165 dias de 
lactação, são encontrados na Tabela 1 ,  com mé
dias diárias entre um mínimo e máximo de 12,37 
e 15,56 gll OOg, respectivamente e, média global 
de 14,34 g/1 OOg; enquanto que, Tabela 2, são 
encontrados os valores relativos ao grupo gené
tico Murrah, com médias diárias entre um mínimo 
e máximo de 11,84 e 15,61 gl l OOg respec
tivamente e, média global de 13,92 gll OOg. Esses 
valores são inferiores em relação aos encontrados 

em outras regiões do Brasil: BONASSI et aI., (3); 
MACEDO, et aI., (11),; LOURENÇO JUNIOR, 
et aI., (10); ANTUNES, et aI. ,  (2); ALMEIDA, 
et aI., (1); FURTADO, (8), (b) (16,40 - 18,57%). 

Na Figura 1, estão apresentados os valores 
médios dos EST para os dois grupos genéticos 
estudados, onde se verifica um comportamento 
semelhante para ambos, com tendência à elevação 
no período de lactação estudado. 

Figura 1 .  Valores médios do EST (%) de leite de 
búfala, dos grupos genéticos Murrah e 
Mestiço, durante 165 dias de lactação 
em Catu - BA. 

A Tabela 3 a seguir, apresenta as médias e 
os desvios padrões das taxas de variação do EST 
de leite de búfala, por grupo genético, durante 
165 dias de lactação. 

Tabela 1 .  Teores médios de extrato seco total (gll OOg) do leite de búfala, do grupo genético Mestiço, 
durante 165 dias de lactação em Catu - BA. 

Identificação 
Coletas realizadas (quinzenal) do Animal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média 
141 14,19 13,82 12,58 15,01 14,57 16,51 15,12 15,57 16,13 15,7 13,56 
577 11,89 10,75 12,92 14,54 14,19 13,09 13,83 14,63 14,73 15,4 15,53 13,77 
49 14,61 11,71 14,35 14,3 15,48 15,01 16,14 15,6 10,65 

11,48 12,65 13,7 11,06 14,18 16,06 14,58 16,01 15,66 15,61 16,01 14,27 
22 12,74 15,18 14,51 15,61 15,61 15,6 15,55 16,17 16,46 16,28 16,87 15,51 
86 14,33 14,65 14,65 13,57 15,28 14,72 13,4 16,08 16,14 15,98 15,32 14,92 
01 13,22 14,29 14,22 11,54 15,09 15,42 14,5 16,65 16,18 16,12 16,09 14,85 
186 12,37 11,45 13,61 13,39 13,7 14,85 14,41 15,45 9,93 
88 10,86 13,1 10,82 13,03 13,13 11,1 11,47 13,3 14,85 12,62 13,77 12,55 
20 12,59 13,51 14,38 11,88 14,73 14,9 14,72 16,8 14,9 15,67 14,64 14,43 

221 10,99 12,78 15,05 11,84 13,67 14,81 13,4 15,22 14,64 15,77 16,2 14,03 
90 13,7 13,13 12,27 13,08 14,54 14,98 14,4 15,25 16,07 16,1 16,05 14,51 

210 13,71 13,43 12,61 12,08 13,23 11,84 13,26 14,17 14,44 14,13 12,08 
217 12,2 13,96 16,16 14,63 15,19 16,96 13,58 16,22 14,73 15,47 14,95 14,92 
18 12,01 14,39 17,17 12,55 14,71 14,9 13,78 15,58 16,23 17,24 16,57 15,01 

Médias 12,37 13,39 14,09 13,02 14,36 14,62 14,07 15,38 15,41 15,56 15,53 14,34 

DP 1,04 1,22 1,56 1,28 0,93 1,42 1,36 1,09 0,75 1,07 0,86 0,77 

- amostras não coletadas 

DP= Desvio Padrão 
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Com base nos resultados apresentados nesta c ol eta ( 9 2 , 0 7 6 5 % ) .  É possível inferir, por-
tabela, observa-se um aumento nas taxas de variação tanto, através dos desvios padrões, oscilações 
do EST do leite para o grupo genético Mestiço, em significativas no decorrer da lactação, o que po-
todas as coletas ( 1 07,9776 - 1 22,879 1 %) .  Para o de ser atribuído a relação direta com os teores 
grupo genético Murrah, o comportamento foi similar dos sólidos totais do leite, principalmente à gor-
( 1 08,5323 - 1 2 1 ,8875 %) ,  com exceção da 4" dura B ONASSI, et aI., (3).  

Tabela 2. Teores médios de extrato seco total (g/1 00g) de leite de búfala, do grupo Genético Mestiço, 
durante 1 65 dias de lactação em Catu - BA. 

Identificação 
Coletas realizadas (quinzenal) do Animal 

5 6 7 8 9 10 1l Média 
13 12,05 14,32 13,75 1 0,72 13,33 1 3,33 12,72 14,4 14,3 1 15,36 15, 1 8  13,59 

662 12, 16  13,2 1 1 1 ,67 1 1 , 1 5  1 1 ,41 1 1 ,05 1 1 ,75 13,47 13,31 12, 12 15,09 12,40 
297 12,93 15,87 14,44 12,97 13,66 13,5 1 14,86 13,55 14,94 1 6,05 14,28 
287 12,97 13,32 13,39 1 1 ,38 13,47 14,33 15,65 1 3,55 15,1  15,53 15,39 14,01 
121  13,87 13,94 13,99 14,09 14,41 14,5 1 6, 16  15,48 15,37 15,67 14,75 
1 14 12, 17  12,89 12,6 1 0,87 12,65 1 3,62 13,58 13,71 14,56 14,81 14,84 13,30 
289 12,86 1 1 , 16  13,56 13, 1  12,78 13,9 15,45 14,61 14,96 14,46 1 6,33 13,92 
897 1 1, 1 8  1 3,65 13,21 1 0,79 14,57 14,78 14,26 14,91 13,98 13,48 
292 1 3,35 13,71 1 0,95 13,48 1 3,62 15,2 14,65 15,54 1 6,36 1 6,06 14,29 
425 13, 1 1  13,75 13,39 1 1 ,53 14,33 14,99 15,22 15,95 15,47 15,46 16,48 14,52 
837 13,54 14,62 1 3,63 12,6 1 14,01 14, 17  1 3,91 16,07 13,61 15,37 16,67 14,38 
1 1  12,43 12, 1 8  12,05 1 1 ,39 14,85 15,45 1 3, 1 1  14,96 1 5, 14 14,57 1 6, 13  13,84 

1 184 16, 19  14,32 12,21 14,48 14,56 13,96 14,73 15,3 15, 19  1 6,33 14,73 
52 13,53 15,61 14,47 1 1 ,83 13,25 14,77 14,5 13,65 15,09 14,08 
10 1 1 ,31 14,24 12,04 12,37 1 3,54 14,04 14,38 14,7 13,98 14,36 13,50 

Médias 12,52 13,85 13,49 11,84 13,44 13,95 14,2 14,57 14,78 14,88 15,61 13,92 
DP 0,78 1,40 0,83 0,98 0,92 1,04 1,08 0,92 0,67 1,02 0,83 0,62 

- amostras não eoletadas 

DP� Desvio PadrãO 

Tabela 3 .  Taxas d e  Variação (%) d o  E S T  (g/1 00g) d o  leite d e  búfala, dos grupos genéticos Murrah e 
Mestiço, durante 1 65 dias de lactação em Catu - BA. 

Grupos genéticos 
C o leta  Murrah M estiço 

N° de amostras Média % D P  N °  d e  amostras Média % DP 

2 1 1  1 0 8 ,5323  3 , 2 6 3 7  1 2  1 07,9776 3 , 0 8 5 2  
3 1 5  1 05 ,0 8 5 5  2 ,4 1 43 1 4  1 1 2 ,2445 4 , 1 948 
4 1 5  92 ,0765 2 , 0 9 6 8  1 5  1 02 , 1 8 8 7  3 , 5 69 1 
5 1 4  1 03 ,4 8 1 2  2 , 0 0 0 1 1 5  1 1 3 ,7 1 0 3  2 ,79 1 6  
6 1 4  1 0 7,4623 2 , 5 3 44 1 4  1 1 5 ,3482 3 , 9 5 2 8  
7 1 5  1 1 0 ,6627 2 ,9 0 9 2  1 4  1 1 0 ,82 6 1  2 , 9 7 3 0  
8 1 5  1 1 3 , 5 8 3 4  2 , 7 3 44 1 4  1 2 1 ,472 1 3 , 6 0 0 0  
9 1 5  1 1 5 , 1 2 0 1  2 , 3 9 0 4  1 3  1 2 1 ,62 1 6  2 , 7 5 8 5  
1 0  1 3  1 1 6 ,45 5 1  2 , 9 8 2 9  1 5  1 22,8894 2 , 9 9 4 1  
1 1  1 4  1 2 1 ,8 8 7 5  1 ,9 6 5 6  1 5  1 8 0 8  

- Indica que não h á  valores, uma vez que a s  Taxas d e  Variação (%) são calculadas tomado�se a coleta 1 como referência. 
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Com base no comportamento apresentado 

na Figura 2, observa-se que até a 4" coleta houve 
uma tendência a decrescer a taxa de variação do 
EST e que, após este período, nota-se uma ten
dência ao aumento para os dois grupos genéticos 
até a última coleta. Comportamento similar foi 

observado por B ONASSI, et a I . ,  (3 ) ,  entre 

fevereiro e dezembro de 1 980,  FURTADO(8), (b) 
durante a lactação de 285 dias em 1 979 e PEEVA, 

( 1 3),  no período de 1 994-1 996, constatando um 

aumento progressivo no teor do EST do leite de 
búfala no período de lactação estudado. 

Co!=s 
10 1 1  

Figura 2. Perfis Médios das Taxas de Variação 
(%) do extrato seco total (gl l OOg) 
do leite de búfala, dos grupos gené
ticos Murrah e Mestiço, período de 
1 65 dias de lactação, em Catu-BA. 

Os resultados da análise inferencial dos 
dados, estão apresentados na Tabela 4,  que con
tém os resultados das análises dos efeitos dos gru
pos genéticos e período de lactação da Taxas da 
Variação do EST do leite. 

Tabela 4 .  Análise Inferencial das Taxas d e  Va
riação (%) do EST (g/1 00g) de leite 
de búfala, dos grupos genéticos 
Murrah e Mestiço, no período de 1 65 
dias de lactação. 

Causa de Variação F Valor de p 
Grupo genético 2 . 3 0  0 . 1 40 9  

Período · 23 .27 0 . 0 0 0 1 

Interação 3 . 3 3  0 . 0 0 5 8  

A partir dos testes d e  hipóteses, foi veri

ficado que houve interação entre grupo genético e 
período de lactação (p=0.0058) em relação às Taxas 

de Variação do EST do leite de búfala, isto é, as 
Taxas de Variação do EST variam conforme os 
grupos genéticos e período de lactação. Estudando

se, ainda, a tendência do efeito do período de lac
tação dentro de cada grupo genético na Tabela 5 ,  
verificou-se que houve uma tendência positiva nos 

dois grupos genéticos ( 1 ,9562 e 1 ,9244) ao longo 
do tempo, ou seja, o índice do EST aumentou ao 

longo do período de lactação, sendo ligeiramente 
maior para o grupo Mestiço. 

Tabela 5 .  Estimativa d a  tendência da Taxas de 
Variação (%) do teores do EST (g/ 
100g) do leite de búfala. 

Grupo Erro Valo r  
genético Estimativa padrão de p 

Murrah 1 .9244 0 . 2 1 2 7  0 . 0 0 0 1 

Mestiço 1 .9 5 62 0 . 2 1 2 7  0 . 0 0 0 1  

4 .  CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos e,  
sob as  condições experimentais da presente 
pesquisa, pode-se concluir que: os teores de EST 
registrados para os grupos genéticos Murrah e 
Mestiço, foram inferiores à média nacional e de 
outros países e que o período de lactação 
influenciou significativamente (p<0,05)  nas 
taxas de variação (%) dos teores de EST, sendo 
crescente no período estudado. Observou-se 
também uma tendência de variação das taxas de 
EST, p ositiva ( 1 ,9 5 62 e 1 ,9244),  nos grupos 
genéticos Mestiço e Murrah, respectivamente ao 

longo do tempo, ou sej a ,  o índi ce do  EST 
aumentou ao  longo do período de  lactação, sendo 
ligeiramente maior para o grupo Mestiço. 

5.  ABSTRACT 

Taking into consideration buffalo milk's 

nutritional and technological importance in the 
Northeast region, its easily and quickly 

adaptation to aIl types of climate and soil,  and 
also with the need to b etter know the 
characteristics of this product, the obj ective of 

this research was to determine a total dry extracts 
(EST) of the Murrah and Mestiço generic groups 

of buffalo milk,  and to verify the possible 
variations of the sa id groups during the caule 

lactation periods at the Natal Farm in the micro 
region of Catu-Bahia. The experiment was 
conducted during 1 6 5  lactation days, with a 1 5  

day milking frequency for collection, done in 
the mornings, which was initiated on an average 

of 25 days after birth. The mean results of EST 
from this research was 1 3 ,92 and 1 4,34 g/ l OOg 
for the genetic groups Murrah and Mestiço, 

respectively. The results showed a significant 
influence (p<0 , 0 5 )  in the increase of the 

variation rates (%) of the contents of EST in 
relation to lactation period. When taken i nto 

consideration the two studied groups, a significant 
variation positive of the variation rates of E ST 
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was observed (%), specially among the Mestiço 
group, which was higher. 

Key-words: Bufallo milk, lactation, total 
dry extracts. 
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Queijo Co lon ia l  - Sul do Brasil 
Produto artesanal produzido em região serrana, também conhecido como Queijo 
Serrano. Possui característica rústica, aroma forte e diferenciado, bastante peculiar 
e de grande importância na vida econômica da população que reside no meio 

rural, que tem nessa atividade uma fonte alternativa de renda. 

A história desse queijo provém desde a época dos escravos das colônias que, na 
falta de comida, misturavam coalho ao leite. É considerado um alimento de 
grande importância nutricional. 

Para saber mais detalhes sobre o queijo, acesse www.fermentech.com.br. 

.f/JJ 
E» ferm entech 

Central de Atendimento 
1 1  6 1 93 4900 I www.fermentech.com.br 
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ATIVIDADE DA I3-GALACTOSIDASE COMO PARAMETRO 
QUANTITATIVO NA AVALIAÇÃO DA AUTÓLISE DE 

LA CTOBA CILL US HELVETICUS 

j3-galactosidase' s activity as quantify parameter at the evaluation of autolysis of 
LactobacillllS lzelveticllS 

Analice Cláudia de AzevedoJ 
Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros2 

Luiz Ronaldo de Abreu3 
Daise Aparecida Rossi4 

RESUMO 

A utilização de culturas láticas autolíticas em substituição a culturas tradicionais é uma alternativa 
para acelerar a maturação de queijos. Esse trabalho possuiu como objetivo mensurar a intensidade da autólise 
de Lactobacilllls lzelveticlIs autóctones isoladas de soro-fennento natural e cepas comerciais por meio da 
atividade da enzima J3-galactosidase e correlacionar esse resultado com a curva de crescimento e de decaimento 
do pH. Os níveis da enzima J3-galactosidase no meio extracelular foram proporcionais à atividade autolítica 
observada na curva de crescimento e monitoramento do pH, pennitindo classificar as cepas Cc, e E, como 
àquelas que apresentaram maior atividade autolítica, A e D, atividade autolítica intennediária (p<O ,05) e Cc,. D, e E. como aquelas que não apresentaram atividade autolítica. A atividade da enzima J3-galactosidase pode 
ser empregada como paràmetro quantitativo da li se celular. 

Palavras-chave: Lactobacilllls Izelveticlls autóctones, autólíse. J3-galactosidase. 

I. INTRODUÇÃO 

Na indústria laticinista o emprego de fermen

to lático autolítico e autolisado representa impor
tante impacto no processamento dos produtos 
lácteos. Durante a lise, as endoenzimas como B

galactosidase (MONTANARI et aI., 2000) e lactato 
desidrogenase (KENNY et aI., 2003) são liberadas, 

podendo atuar mais rápido e facilmente sobre o 
substrato (ROSSI et aI., 2002; SÁNCHEZ-PONTE, 

2003). A aceleração da maturação de queijos suíços 
foi constatada por VALENCE et aI. (2000) quando 
utilizaram Lactobacillus helveticus na fabricação 

desses produtos. 
Diversos estudos in vitro e in sifll retratam a 

atividade de culturas láticas autóctones. MORENO 
et aI. (2002) e PEDONESE et aI. (2002) afirmam 
que as culturas autóctones como as isoladas em 
soro-fermento natural podem ser definidas como 
aquelas que se formam sob o controle de fatores 

tecnológicos em um determinado ambiente, sem 

sofrer a influência de microrganismos de outra pro
cedência trazidos pelo homem. 

O caráter autolítico de Lactobacillus 
helveticus autóctone foi verificado por ROSSI et 

aI. (2002). Os autores consideraram que a rápida 
passagem da fase estacionária para a fase de 
declínio, seguida de alterações na parede celular 

designava essas bactérias como autolíticas. No en
tanto, esses métodos não foram efetivos para 

verificar a intensidade da lise celular. 

FENELON et a!. (2000) e MONTANARI 
et aI. (2 000) afirmam que o aumento gradativo 
ou abrupto dos níveis da enzima �-galactosidase 
no meio extracelular é diretamente proporcional 

à atividade autolítica das células bacterianas. 
Portanto, conforme sugerido por esses autores, 

mensurar os níveis dessa enzima, implica em quan
tificar o processo autolítico. 

Durante a hidrólise da lactose são liberadas na 

mesma proporção galactose e glicose. SANTIAGO 
et aI. (2004) explicam que, dosando a glicose por 

meio da leitura colorimétrica é possível determinar 
a atividade da enzima �-galactosidase. A atividade 

dessa enzima pode ser afetada pela concentra cão de 
Íons hidrogênio, temperatura e concentrações de 
substrato presente no meio (HANNON et aI., 2005; 

McSWEENEY, 2004). 
Esse trabalho possui como objetivos: 

verificar a expressão do gene da en-

Bióloga - Universidade Federal de UberlândialUFU 
2 Ms. Ciência dos Alimentos - Universidade Federal de LavrasfUFLA. 
3 Prof. Dr. Ciência dos Alimentos - UFLA 
4 Profa. Dra Ciência dos Alimentos - UFU 
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zima /3-galactosidase em cepas de 
Lactobacilllls helveticlls e mensurar a 
intensidade autolítica a partir da ati
vidade desta enzima; 

- correlacionar a atividade enzimática 
com o decaimento do pH e curva de 
crescimento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas 11 culturas de Lactobacilllls 
helveticlls autóctones (A, B, C, D!. D2, D3, El' E2, 
E3, E4 e Es previamente isoladas, identificadas e 
caracterizadas por ROSSI (200 I )  e 2 culturas 
comerciais da mesma espécie (Cc! e Cc), que foram 
utilizadas para controle e comparação. As culturas 
foram descongeladas, repicadas (1 %) por três vezes 
em caldo Man Rogosa Sharp (MRS) e incubadas a 
37°C/24 horas). 

Posteriormente I % das culturas (DO 6S0= 1,0) 
foi inoculada em 100 roL de caldo MRS e mantida 
a 37°C por 48 horas. A cada 6 horas alíquotas eram 
retiradas para mensurar o crescimento microbiano, 
atividade autolítica e abaixamento do pH. 

O crescimento microbiano foi monitorado 
por meio de leituras espectrofotométricas 
(D06soom)' conforme protocolo sugerido por 
MONTANARI et aI. (2000). Os resultados foram 
tabulados e utilizados para construção um gráfico 
correlacionando o tempo (horas) e a D06soom 

A expressão do gene da enzima /3-galac
tosidase foi determinada seguindo a metodologia 
proposta por KARASOVA et aI. (2002). Para isso, 
as amostras foram inoculadas em ágar LDR 12% 
(leite desnatado reconstituído) suplementado com 
0,01 % de X-Gal (5-bromo-4cloro-3-indol- /3-D
galactopiranosídeo) e O , lmM de IPTG (isopropil
galactosídeo) e incubadas a 37°C por 24 horas. A 
síntese da enzima foi determinada pela presença 
de colônias azuis no meio. 

A lise celular foi mensurada a partir do moni
toramento da atividade da enzima f3-galactosidase 
utilizando o Kit GUCOSE Liquiform-Labtest Diag
nóstica® (SANTIAGO, 2004). Os índices de glico
se foram determinados por leitura espectro foto
métrica a 5200m (DOszonJ e a concentração obtida 
pela curva de regressão linear. As determinações 
foram realizadas de 6 em 6 horas até 24 horas de 
incubação. Este período de tempo corresponde à 
primeira leitura imediatamente após o valor 
máximo de desenvolvimento da cepa comercial 
autolítica determinado anteriormente por ROSSI 
et aI. (2002). 

O pH do meio foi verificado utilizando um 
medidor de pH digital Hanna Instruments 8314® 
previamente calibrado. Os dados foram correla
cionados com a atividade da enzima f3-galacto
sidase para quantificar o processo autolitico. 

Todas as análises foram realizadas em tri
plicata e os resultados obtidos foram submetidos 
à análise de variância (SAMPAIO, 1998). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as 13 cepas de Lactobacilllls helvetiCl/s 
selecionadas para o estudo, somente 53,85% (7/13) 
resistiram ao congelamento e repiques sucessivos. 
Dessa forma, o prosseguimento dos estudos foi 
realizado com os isolados que demonstraram 
integridade metabólica: as culturas comerciais Cc! e 
CC2 e culturas autóctones A, Dl' D3, E4 e Es' 

As curvas de crescimento microbiano 
demonstraram similaridade aos · encontrados por 
ROSSI (2001). Assim as cepas Cc! e Es foram 
caracterizadas como autolíticas (Figura l a); A e 
D! como intermediárias (Figura 1 b); Cc2, D3 e E4 
identificadas como não autolíticas (Figura I c). 

A queda abrupta da densidade óptica para 
as culturas Cc! e Es permitiu classificá-las em 
autolíticas (CAPPA & BOTAZZI, 1996; ROSSI, 
2001). Esses micro�ganismos, assim como nas 
culturas Cc2, D3 e E4, atingiram a fase exponencial 
no tempo máximo de 6 horas. 

As culturas que apresentaram crescimento 
contínuo, verificado pelo aumento da densidade 
óptica mesmo após incubação por 36 horas, foram 
consideradas como culturas não autolíticas. 

Quando foi verificada a intensidade autolítica 
baseada na atividade da enzima f3-galactosidase, os 
maiores índices de atividade enzimática foram 
observados nas cepas classificadas como autolíticas 
pelas curvas de crescimento, as cepas Cc! e Es (Tabela 
I ). Esses resultados sugerem que o uso da atividade 
enzimática pode ser utilizado como parâmetro 
quantitativo da lise celular (FENELON et a!., 2000). 

SANTIAGO et aI. (2004); MARTINI et aI. 
(1987) concordam que a temperatura igual ou 
superior a 40°C e pH inferior a 6,0 podem afetar 
a estabilidade da enzima f3-galactosidase. 
Considerando o poder acidificante da espécie 
Lactobacilllls helveticlls (HANNON et aI., 2003; 
ROSSI et aI. 2002; VALENCE et aI., 2002) e 
pretendendo aumentar a confiabilidade da análise 
realizada, leituras superiores ao tempo de 24 horas 
foram desprezadas. Após esse período, o pH do 
meio para todas as culturas, apresentou índices 
inferiores a 4,5, fato que, poderia interferir nos 
índices reais referentes à intensidade autolítica. 

As Figuras 2a, 2b e 2c permitem a 
visualização do decaimento do pH dos isolados 
em meio MRS incubados a 37°C por até 48 horas. 
Após um período de 24 horas, as medidas de pH 
nas cepas A, Dl' Cc2, D3 e E. não apresentaram 
diferenças significantes (p<0,05). Em 24 horas, a 
redução máxima do pH foi de 3,93 e 3,96 para as 
cepas não autolíticas, E. e D3, respectivamente. 
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Figura 1 .  Monitoramento do crescimento de Lactobacilllls helveticlls inoculados em caldo MRS a 37°C. 
48hs'! (a - caráter autolítico; b - caráter autolítico intermediário; c - caráter não autolítico). 

Tabela 1 .  Atividade da enzima f3-galactosidase" de Lactobacilllls helveticlls comerciais e autóctones, 
cultivados em caldo MRS a temperatura de 37°C durante 24 horas. 

Cepas To T6 Tu T!S Tu 
0,093535" 0,368921" 0,721432" 1,989994" 2,926704" 
0,001209d 0,155204d 0,532137d 0,872924" 0,677081 " 
0,067638 b 0,08448" 0,594835" 0,676623d 0,742843d 
0,004639d 0,280604b 0,509552" 0,641045d 0,787453" 
0,044859" 0,049685f 0,4483f 0,55991 J C  0,746297" 
0,050397" 0,257406" 0,59799" 0,659152d 0,772653" 
0,06726b 0,288893b 0,65254b 1,850423b 1,130068b 

• unidades (média de 3 repetições). 

a,b ... Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<O,OS). 

T w tempo em horas 

A interferência negativa da concentração 
de íons hidrogênio na atividade da f3-galac
tosidase foi abordada por MONTANARI et aI. 
(2000) ao avaliarem a autólise espontânea em 
bactérias do gênero Lacto bacilllls. Os autores 
discutem que esse fato é compensado pela autó
lise e liberação enzimática, que se processam 
gradativamente. FURTADO (1997) defende que 
para a indústria laticinista, a multiplicação con-

tínua de bactérias presentes no fermento pode 
dificultar a padronização dos produtos, pois o 
crescimento prolongado pode acarretar, dentre 
outros fatores, acidez indesejável, devido à ele
vada produção de ácido lático. 

Os resultados da intensidade autolítica em 
caldo MRS correspondem com a expressão da 
enzima no ágar LDR 12%. Após 24 horas (T24), a 
atividade da f3-galactosidase ainda permaneceu 
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somente nas cepas A, Dl' Cc2, DJ e E •. Esses dados 

são condizentes, pois espécies com caráter 

autolítico, por apresentarem desenvolvimento mais 
rápido, hidrolisam a lactose em menor tempo e 

cessam sua atividade por esgotamento do substrato 

(LEHNINGER et aI., 2002). Também, mecanismos 
de retro-inibição podem ter afetado a atividade 

enzimática nesse período, já que o acúmulo de 

glicose no meio pode ter inibido a expressão do 
gene da enzima nas cepas autolíticas, pois a 

transcrição da f3-galactosidase somente é efetuada 
na presença de lactose (KARASOV Á et aI., 2002), 

De modo geral, a cepa comercial Cc, e cepa 

endógena Es foram as que apresentaram melhor 

desempenho autolítico, podendo ser empregadas 
na elaboração de fermento lático destinado à ma

nufatura do parmesão ou outras variedades em 

que a aceleração da maturação é desejável. A 

rápida lise celular, seguida da inibição da enzima 

f3-galactosidase no tempo máximo de 24 horas, 

pode assegurar o controle da produção de ácido 
lático e, ainda, acelerar a maturação desse queijo. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados permitem concluir que: 

nas 5 cepas autóctones e 2 comerciais 

pH 

(a) 

-0- CCI 
-o- E, 

U 18 U 30 36 42 48 

Tempo (horas) 

pH 

de Lactobacillus Izelveticus estudadas, A, 
D" Cc2, DJ e E. demonstraram possuir o 
gene responsável pela expressão da 
enzima /3-galactosidase após 24 horas; 

os níveis da enzima b-galactosidase no 

meio extracelular foram proporcionais 
à atividade autolítica determinada pela 

curva de crescimento e decaimento do 
pH, permitindo classificar as cepas Cc, 
e Es como àquelas que apresentaram 

maior atividade autolítica, A e D , ati

vidade autolítica intermediária (p<0,05); 

Cc2• 
DJ e E. como aquelas que não 

apresentaram atividade autolítica. 

ABSTRACT 

The use of cultures of lactic autolitic instead 
of traditional cultures in one alternative to 

accelerate the ripening of cheeses. This work has 
with objective to quantifY the intensity of cellular 
autolysis of Lactobacillus Izelveticlls autoctones 

isolated of natural whey and commercial strains by 
means of the activity of the enzyme f3-galactosidase 

and correlate this result with the growing curve and 
decline curve of pH. The enzyme â-galactosidase 
leveIs in the extra cellular was proportional to 

pH -o-A 
-o- DI 

(h) Tempo (horas) 

-0- Cc:! 
-o- D3 
-Il- E. 

(c) Tempo (horas) 

Figura 2 .  Decaimento d o  p H  observado e m  culturas d e  Lactobacilllls Izelveticlls inoculados em caldo 
MRS a 37 °C. 48hs" (a - caráter autolítico; b - caráter autolítico intermediário; c - caráter 
não autolítico). 
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autolitic activity observed in the curve of growing 
and monitoramento of pH, allowing the strains Cc, 
and Es as those that present grater autolitic activity, 

A and D, intermediate activity autolitic (p<0,05) 

and Cc2 , DJ and E. as those that not show autolitic 
activity. The enzyme f3-galactosidase activity can 
be use as quantifY parameter of cellular lise. 

Key-Word:  Lactob acilllls Izelveticlls 
autoctones, autolysis, f3-galactosidase. 
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ANALISE DESC�ITIVA QUANTITATIVA pO QUEIJO MOZZARELLA DE BUFALA EM COMPARACAO AO DE VACA 
Quantitative Descriptive Analysis Comparing Mozzarella Cheese From B uffalo 

And Cow Milk 

Marta R. Verruma-Bernardi' 
Flávia S. Macêdo1 

Izabela R. Silva1 
Slzizuko Kajishima1 

Ester de Queirós Costal 

RESUMO 

o objetivo deste trabalho foi identificar as diferenças, através da Análise Descritiva Quantitativa, 
entre queijo Mozzarella de leite de búfala e vaca. As amostras foram avaliadas por uma equipe selecionada e 
12 atributos sensoriais foram definidos. Os resultados indicaram que o queijo de leite de búfala apresentou 
aparência com coloração muito branca, maior aparência fibrosa e menor homogeneidade da massa, menor 
aroma lácteo e sabor característico, sabor residual de gordura e maior amargor residual. A textura apresentou 
menor maciez, maior fibrosidade, umidade e elasticidade. A análise sensorial mostrou-se uma ferramenta 
importante da diferenciação dos queijos. 

Palavras-chave: Analise sensorial, queijo Mozzarella, leite de búfala. 

1 .  INTRODUÇÃO 

o leite de búfala tem sido pesquisado e utilizado 

em diferentes regiões do mundo, devido ao seu alto 
valor nutricional e por possuir em sua composição 

elevados níveis de sólidos totais, consequentemente 
elevando os rendimentos na fabricação de queijos, 
produtos fermentados, leites em pó, manteiga, doce 

de leite e sorvete (FAO, 199 1).  
O queijo Mozzarella é o produto de maior des

taque do leite de búfula. Para a elaboração de um quilo de 
queijo são necessários 5,5 litros de leite de búfula, com 

rendimento de 20 a 25%, devido ao elevado teor de 
sólidos totais. Enquanto que o rendimento do queijo 
Mozzarella de leite de vaca está entre 13 a 15% (ROSSI, 

1977; CITRO, 1 98 1 ;  NEVES, 1 985). 
É comumente consumido na furma frescal, como 

bolas, nózínbos, tranças ou barras, sendo embaladas em 
soro ou não, e consumidas como entrada, aperitivo ou 
componentes na elaboração de diversos pratos. 

O queijo Mozzarella é oriundo da Itália, ela
borado originalmente com leite de búfala (ADDEO 

et aI., 1 974, ROSSI, 1 977). O queijo Mozzarela de 
leite de búfala possui como características principais 
a superficie branca, crosta fina e sabor levemente 
ácido (ROSSI, 1 977). 

Porém, existem no mercado produtos elaborados 

com leite bovino com formato e características 

sensoriais semelhantes aos de leite de búfala. Desta 
maneira, este trabalho teve como objetivo utilizar análise 
sensorial como ferramenta para identificar as diferenças 

e simílaridades entre amostras de queijo Mozzarella de 
leite de búfala no formato de bolas, comercializado no 

soro, em comparação com o de vaca. 

2. METODOLOGIA 

2 . 1 .  Material 

As amostras avaliadas foram o queijo 
Mozzarella de leite de búfala, Mozzarella de leite de 
vaca de fabricantes diferentes. Foi utilizado para 
fins de levantamento de atributos sensoriais e com

paração das amostras o queijo Mozzarella de leite 
de vaca tradicional sem soro. 

2 . 2 .  Análise sensorial  
quantitativa 

descr itiva 

Para a análise sensorial das amostras foi 

utilizado o Método de Análise Descritiva Quantitativa 
(ADQ), adaptado da metodologia descrita por STONE 
& SIDEL ( 1 985).  Os testes foram realizados pela 
manhã no horário de 9 :00 às 1 3 :00 horas no 
Laboratório de Alimentos e Dietética da Faculdade 
de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. 

I Centro de Ciências AgráriaslUFScar - verruma@cca.ufscar.br 
2 Alunas Faculdade de Nutrição - UFF. 
3 Docentes Faculdade Nutrição - UFF. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 46  R ev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Jan/Fev, n° 348, Ql: 45-49, 2006 

2.2.1. Desenvolvimento da te rminologia 

descritiva 

provadores Participaram deste estudo 1 0  

pré-selecionados levando-se em con 
interesse e disponibilidade no período d 
da análise além do conhecimento prévio 

sensorial. As amostras foram servidas à 
entre 7 a 1 0°C, codificadas com três le 
sentadas cerca de 20g aleatoriamente 
lização do teste. O levantamento de a 
feito através do método Rede - "Kelly 

Grid Method" (MOSKOWITZ, 1 983) 

sideração o 
e realização 

em análise 

temperatura 
tras, e apre-

para a rea-
tributos foi 

's Repertory 
(Figura 1 ) .  

2.2.2. Treinamelllo da eqllipe 

o os termos Após cada provador ter levantad 
descritivos para o par de amostras, a equ ipe reuniu-se 

sta etapa, os e discutiram-se os termos levantados. Ne 

termos que expressaram o mesmo signi 
agrupados em um só atributo. Já os term 

utilizados pelos provadores foram retirad 
das sessões, foi gerada uma lista de termo 
com os respectivos extremos da escal 

Durante o treinamento, os provad 
solicitados a avaliar a intensidade de c 

sensorial das amostras de queijos. Para a 
utilizada escala não estruturada de 9 em, 
extremos com termos definidos pela eq 
2). A lista dos atributos com as respectiv 

ficado foram 

os poucos 
os. No final 
s descritivos 
a utilizada. 

ores foram 
ada atributo 

avaliação foi 
ancorada nos 

uipe (Figura 
as definições 

e referências são mostradas na Tabela 2. 

2.2.3. Verificação da perform ance dos 

provadores 

ores avalia-Após o treinamento, os provad 
ram as amostras, com três repetições, 
ficha desenvolvida. Os provadores foram 

em função das habilidades de discriminar 
e repetibilidade nas avaliações. Os pro 

apresentaram probabilidade de F rumslras não 

utilizando a 
selecionados 

as amostras 
vadores que 

significativo 

Nome: 

(P>0,5), ou F repetição significativo (p< 0,05), em mais 
que um atributo, foram eliminados da equipe. 

2.2.4. Avaliação sensorial dos qlleijos 

As amostras foram avaliadas em relação aos 
atributos mostrados na Tabela 2 em escala não 
estruturada de 9 cm, apresentadas monadicamente 
e ordem de apresentação balanceada. Os testes 

foram realizados em cabines individuais adaptadas 
visando manter o isolamento de cada provador em 
triplicata. Os provadores utilizaram água mineral 

para lavar o palato entre uma amostra e outra. 

2.3.  Análise estatística 

Os dados obtidos na análise sensorial descritiva 
e teste de preferência foram analisados através da 
análise de variância (ANOVA) utilizando o programa 

estatístico SAS ( 1 989)  e, tendo sido detectadas 
diferenças significativas entre as médias (p<0,05), as 

mesmas foram checadas pelo teste de Tukey. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 .  Seleção de provadores 

Através da seleção os prova dores que não 
apresentaram capacidade de discriminação dos atri-
butos avaliados ou repetibilidade nas avaliações em 
mais que um atributo foram eliminados da equipe. 
Neste estudo foram excluídos os provadores 7 e 8. 

3.2.  Análise D escritiva Quantitativa 

3.2.1. Terminologia descritiva lltilizada na 

avaliação sensorial 

Os doze termos desenvolvidos pelos prova-
dores para descrever as similaridades e diferenças entre 
as amostras de queijo, são mostrados na Tabela 1 .  

Data: 

Por favor, compare as amostras de queij 
diferenças entre eles. 

o quanto à aparência, aroma, sabor e textura e indique as similaridades e as 

Amostras: e 

Similarida des Diferenças 
Aparência 
Aroma 
Sabor 
Textura 

Comentários: ________ _ 

Figura 1 .  Ficha para o levantamen to de atributos. 

� r-
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Nome: Data: 

APARÊNCIA 

Cor 

I I 
Branco Amarelada 

Aparência úmida 

I 
Nenhuma Muita 

Aparência fibrosa 

I 

Pouca Muita 

Homogeneidade da massa 

I I I 
Pouca Muita 

AROMA 

Lácteo 

I I 
Fraco Forte 

SABOR 

Característico 

I I I I 
Fraco Forte 

Residual de gordura 

I I I I 
Pouco Muito 

Amargo residual 

I 
I 
Pouco Muito 

TEXTURA 

Fibrosidade 

I I 
Pouca Muita 

Textura Úmida 

I I 
Pouca Muita 

Maciez 

L 
I 

Pouca Muita 

Elasti cidade 

I I I 
Pouca Muita 

Figura 2.  Ficha de avaliação sensorial de amostras elaborada a partir dos termos definidos pela equipe sensorial. 
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Tabela 1 .  Definição dos termos descritivos para os atributos de aparência, aroma, sabor e textura. 

Atributos 

C o r  

Aparência úmida 
Aparência fibrosa 
Homo geneidade 

Lácteo 

Característico do queij o  Mozzarella 

Sabor Residual de gordura 

Amargo Residual 

Fibrosidade 

Umidade 
Maciez 
Elasticidade 

Definiçõe s  
Aparência 

Refere-se à intensidade da cor. 
Branco: refere-se à cor da clara do ovo cozida. 
Amarelada: refere-se à cor amarelada de manteiga. 

Refere-se ao aspecto molhado. 

Refere-se ao aspecto fibroso da massa. 

Refere-se à aparência lisa. 

Sabor 
lácteos. 

Refere-se ao sabor característico do queij o tipo 
Mozzarella de leite de vaca 

Refere-se ao sabor de gordura que permanece na boca 

após ter engolido o alimento. 

Refere-se ao sabor amargo que permanece na boca após 
ter engolido o alimento. 

Textura 
Refere-se à textura fibrosa da massa (aspecto de peito 
de frango). 

Refere-se à textura úmida. 

Refere-se ao aspecto macio do queijo ao mastigá-lo. 

Refere-se à velocidade com que o material deformado 
volta ao seu estado original após a força que o deformou 
ter sido removida. 

Pouca: queijo tipo Mozzarella de leite de vaca. 
Muita: Mashmallow 

Tabela 2. Médias das amostras dos queijos Mozzarella para os atributos de aparência, aroma, sabor e textura. 

Atributos 
APARÊNCIA 
Cor 
Aparência Úmida 
Aparência Fibrosa 
Homogeneidade da Massa 

Lácteo 

SABOR 
Característico d e  Mozzarella 
Residual (gordura) 
Residual 

TEXTURA 
Fibrosidade 
Umidade 
Maciez 
Elasticidade 

(BOLA) 

0 ,42c 
7,96b 
8,78a 
0,79c 

9c 

0,34c 
2, 1 4b 
8,29a 

8,7 1 a 
7,99a 
1 ,84c 
7,71  a 

VACA (BOLA) 

3 ,53b 
8 ,06a 
6,82b 
2,99b 

2,59b 
1 ,8 8 c  

I b  

6,94b 
6,97b 
3,56b 
6,97b 

rvlédias na mesma linha seguidas de letras iguais não diferem significativamente (plO,OS). 

VACA (SEM SORO) 

8, 64a 
0 ,37c  
1 ,3 9 c  
8 ,03a 

8,78a 
7,04a 
0 , 3 8 c  

1 , 1 2c 
0 ,69c  
7,63a 
1 ,09c  

rr 
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3.2.3. A1Iálise se1lsorial das amostras 

Os resultados das médias dos queijos obtidas pelos 
oito provadores estão apresentados na Tabela 2.  

De acordo com os resultados obtidos veri
ficou-se que os queijos apresentaram diferenças 
significativas (p<0,05) em todos os atributos sen
soriais descritos. Porém observa-se que em todos os 
atributos avaliados, nas amostras de Mozzarella no 
soro tanto de vaca como de búfala, os provadores 

utilizaram a mesma parte da escala, estando muito 
próximo em todos os atributos. 

Quanto à aparência o queijo de leite de búfàla 
apresentou coloração muito branca, maior aparência 
fibrosa e menor homogeneidade da massa. Os derivados 
de leite de búfàla sempre se apresentam muito brancos, 
uma característica marcante, devido à ausência quase 
total de p-caroteno em sua gordura, sendo este 
pigmento o responsável pela coloração ligeiramente 
amarelada do leite de vaca. Estudos realizados por 
VERRUMA-BERNARDI & DAMÁSIO (1 998) sobre 
o perfil sensorial do queijo Mozzarella de leite de búfàla, 
mostram que os prova dores descreveram os seguintes 
atributos: atributos de aparência os mais relevantes 
foram cor branca, homogeneidade da massa e brilho. 

Na percepção do aroma láctea as amostras 
apresentaram diferenças significativas, com valores 
menores para o Queijo Mozzarella de leite de búfala. 

BONASSI et aI., (1 982) realizaram um teste 
de aceitabilidade de queijo Mozzarella de leite de búfala 
e vaca quanto ao sabor, aroma, coloração e textura e 
chegaram a conclusão que o queijo Mozzarella do 
leite de búfala é um produto perfeitamente aceitável, 
sendo que o mesmo não apresentou diferenças 
significativas na aceitabilidade, quanto ao sabor, aroma 
e textura, quando comparado ao queijo de leite de 
vaca, porém houve, diferenças em relação à cor. 

Para os resultados da análise de sabor o queijo 
Mozzarella de leite de búfala apresentou menor sabor 
característico, menor sabor residual de gordura e 
maior amargo residual. Estudos descritos por ROSSI 
( 1977) mostram que o queijo Mozzarella de leite de 
búfala apresenta sabor peculiar com tendência para 
o sabor ligeiramente adocicado, que provavelmente 
o diferencia quando comparado com Mozzarella de 
outra espécie. 

Para a análise sensorial da textura, verificou-se 
que o queijo Mozzarella de leite de búfala apresentou 
menor maciez, maior fibrosidade, umidade e 

elasticidade. VERRUMA-BERNARDI & DAMÁSIO 
( 1 998) estudando o perfil sensorial do queijo 
Mozzarella de leite de búfala relatam que os atributos 
de textura mais citados pelos provadores foram: 
firmeza, fibrosidade, umidade e maciez. ADDEO & 
COPPOLA ( 1 983)  estudando as características 

sensoríais de textura da Mozzarella de leite de búfala, 
destacaram a importância dos atributos de firmeza, 
adesividade, elasticidade e umidade. 

4. CONCLUSÕES 

• A análise sensorial mostrou-se urna ferra
menta importante na descrição, princi
palmente as diferenças entre as amostras; 

• O consumidor deve estar atento as infor
mações descritas no rótulo. 

ABSTRACT 

The main objective of this research was identifY 
by the Quantitative Descriptive Analysis the 
differences of Mozzarella cheese from buffalo milk 
and from cow miIk. Samples were evaluated by a trained 
group of panelists and 12  sensory attributes were 
established. Results showed that Mozzarella cheese 
from buffalo milk presented appearance with color 
more white, more fibrous, and less homogeneity. Flavor 
less characteristic, lower fat residual flavor, and higher 
bitter residual flavor. Texture was less elastic, higher 
fibrous, humidity and softness. Sensory analysis was 
an useful tool for differing the types of cheese. 

Key words: Sensory analysis, Mozzarella 
cheese, buffalo milk. 
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LIGUE IE SOLRCITE NOSSO CATÁLOGO ! 

o Informe Agropecuário é um veículo 
de difusão das tecnologias geradas ou 
adaptadas pela EPAMIG: Cada edição 
esgota todos os aspectos de uma cultura 
ou atividade agropecuária, contribUindô 
para o desenvolvimento do agronegócio 
de Minas Gerais. 
Esse trabalho favorece o intercâmbio de 
informações e a constante atualização de 
produtores rurais, técnicos, estudantese 
professores de Ciências Agrárias sobre 
técnicas e manejos mais adequados 
e produtivos. 

publ icacaQ@epamig . br 

arvoredoleite.orgdigitalizado por




