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Qualquer queijo 
é bem servido com fermentos DVS da Chr. Hansen 

DVS simplifica o processo!' 

Fermentos DVS da Chr. Hansen dão 
segurança ao processo e contrc:le sobre 
a qualidade, porque a prop?-g?-çao e o 
repique do fermento sao eliminados. 

Evitam também contaminações e 
bacteriófagos provenientes da 
manipulação no laticínio. 

DVS aumenta a qualidade! 

Os fermentos DVS são adicionadC?s 
diretamente no leite - desta maneira 
a composição de bactérias do produto 
final será sempre a ideal - portanto com 
garantia de qualidade uniforme em cada 
tanque de leite. 
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DVS possibilita a fabricação de queijos 
com controle total sobre o resultado -
antes que o queijo seja produzido. 

Fermento não é só fermento! 

,;�. HA-LA DO BRASIL � Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda. 
Estrada Estadual Valinhos-Vinhedo, 2860 

Caixa Postal 371 . CEP 13270 - Valinhos- SP 

Fone: 71.3655 . Fax: (0192) 71.3376 - Telex: (19) 2349 HALA BR 
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UTILIZAÇÃO DE UM MEIO SELETIVO PARA ISOLAMENTO 
DE Leuconostoc cremoris (*) 

Utilization of a selective medium for isolation of 
Leuconostoc cremoris(* ) 

Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira(**) 
Mozart Mansur Furtado (***) 

RESUMO 

No processo de isolamento de bactérias láticas do leite "in natura" a proporção dos 
Streptococcus é maior do que a do Leuconostoc cremoris. O meio 'de cultura MRS (Man, Ro
gosa & Sharp, 1960) muito utilizado para cultivo de bactérias láticas, foi modificado de modo 
a inibir o Streptococcus /actis, Streptococcus cremoris e Streptococcus /actis diacetiJatis em 
uma cultura mista contendo também o Leuconostoc cremoris. Utilizou-se C22H2408N2HCI 
nas concentrações de 0,0 a 0,4 microgramo/ml, como agente t6xico seletivo lUcorporaaO ao 
meio MRS. O meio adotado, contendo 0,20 microgramo/ml do hidrocloreto contaminante, 
mostrou-se eficiente para inibição dos Streptococcus de uma cultura mista e permitiu a ma
nutenção do crescimento do Leuconostoc cremoris. 

INTRODUÇÃO 

Uma das funções dos produtos lácteos fer
mentados é aumentar a vida de prateleira nutrien
tes do leite. Entre os muitos produtos desta nature
za encontra-se o "buttermilk" que, embora seja 
bastante popular nos Estados Unidos e na Europa, 
no Brasil ainda não é consumido. Preparado a 
partir do leite desnatado ou parcialmente desnata
do e através da utilização de uma cultura mista 
normalmente composta de Streptococcus /actis, 
Streptococcus crenwris, Streptococcus /aotis dia
cetiJactis e Leucorlostoc crenwris, o produto apre
senta sabor bastante característico resultante prin
cipalmente do ácido lático, da acidez votátil além 
de diacetil e acetaldeído produzidos pela cultura 
lática envúlvida. O produto tem grande versatili
dade. Pode ser utilizado "in natura" como sobre
mesa ou como ingrediente em sorvetes, bolos, 
pães e panquecas (Vasavada, 1979; Marshall, 
1987). 

O "buttermilk" aromatizado, com pedaços de 
frutas parece no entanto ter maior potencial para 
consumo no país (Ferreira, 1982). No processo de 
elaboração do "buttermilk" o Leuconostoc cre
nwris responsável pela produção do diacetil, prin
cipal componente do "flavor", s6 inicia seu cres
cimento ap6s uma certa acidez ter sido produzida 
no meio. Este ajustamento biol6gico do pH é feito 
pelos Streptococci componentes da cultura starter 
utilizada. Considerando que toda cultura lática no 
país é importada, torna-se imprescindível o de
senvolvimento de trabalhos na área de isolamento 
e seleção de culturas láticas para uso industrial. 

Neste trabalho damos ênfase ao desenvolvi
mento de um meio seletivo destinado ao isola-

mento de Leuconostoc cremoris, microrganismo 
responsável pelo flavor do "buttermilk" e da 
manteiga resultante de creme fermentado. O Leu
conostoc cremoris, quando comparado com outras 
bactérias láticas, encontra-se em número bastante 
reduzido no leite cru, substrato natural para seu 
isolamento. A utilização de um meio seletivo fa
voreceria o seu isolamento. 

A literatura indica vários meios desenvolvidos 
para o isolamento de bactérias láticas pode�do ser 
citados os trabalhos de Rogosa et alii (1951), de 
Evans e Niven (1951), Bell et aIii (1959); De Mau 
et aIii (1960), Tumei: et aIii (1962) entre outros. 
Antunes (1985), utilizou o meio A TP adicionado 
de 0,10% de ácido sórbico e denominado APT-S 
para isolamento de .bactérias láticas de leite qu. 
Quanto ao gênero Leuconostoc, a primeira publi
cação se refere a trabalhos desenvolvidos por Ma
yeux e Colmer (1961) que utilizam um 'meio enri
quecido de glucose, citrato, gelatina e adicionado 
de 75 ppm de azida de s6dio. McDonough et aJj
i (1963) estudaram o efeito inibitório de certos an
tibi6ticos e seu efeito no crescimento do Leuco
nostoc crescendo em meio contendo suco de to
mate. Pack et a1ü (1968) relatam a utilização do 
meio N-L Nickels e Leesmont (1964) para dife
renciação de bactérias aromáticas em culturas láti
cas mistas. No presente trabalho procurou-se utili
zar o meio MRS (De Man, RQgosa e Sharp, 1960) 
de uso bastante comum para bactérias láticas por 
ser rico em nutrientes, adicionado de 
C22H2408N2HCI, fator de seleção tolerado pelo 
gênero Leuconostoc, em quantidades apreciáveis e 
inibit6rias para outras bactérias láticas comumente 
encontradas crescendo juntas com este microrga
nismo. Com o fim de se desenvolver um meio se-

( ') Trabalho realizado no X Congresso Nacional de Laticrnios realizado no per(odo de 15 a 18 de agosto de 1 988, nc MI
nas Centro em Belo Horizonte - MG. 

( ") Professora do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa -Vlçosa-MG 
(" ') Engenheiro de Alimentos. Mestrando do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa 

- MG. (Composto e impresso em 1 0/04/91 )  
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letivo para isolamento de Leuconostoc cremoris 

procurou-se determinar os níveis de inibição de 
C22H2408N2H�1 para 

_
difere

,
ntes bactérias láti

caso Nesta expenmentaçao venficou-se a caracte
rística de seletividade do meio proposto através de 
isolamento do Leuconostoc cremoris de culturas 
mistas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Manutenção dos microrganismos 

Os microrganismos utilizados nesta experi
mentação foram provenientes de culturas láticas 
simples e mistas adquiridas dos laborat6rios 
Christian Hansen e Visby. Ap6s ativação das 
mesmas estas foram mantidas sob refrigeração em 
leite desnatado reconstituído (LDR) a 10%, esteri
lizado. As culturas utilizadas foram: Streptococcus 
lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis 
diacetilactis, Leuconostoc cremoris e uma cultura 
mista contendo os microrganismos anteriores em 
diferentes proporções. Repicagens foram feitas 
semanalmente. Antes do uso para os diferentes 
testes, as culturas foram devidamente ativadas em 
caldo MRS (De Man, Rogosa e Sharpe), Difco. 

2 Preparo do meio de cultura contendo o anti
bi6tico. 

Foi preparada uma solução estoque de tetraci
clina em ácido clorídrico 0,1 N contendo 1000 
ppm. Esta solução (C22H2408N2HCI) foi filtrada 
em membrana Gelman, 0,45 J.L e mantida sob re
frigeração durante a experimentação. 

No caldo MRS esterilizado foram adicionadas 
quantidades apropriadas da solução estoque de 
modo a fornecer as seguintes concentraçãos finais 
de tetraciclina: 0,40 J.L g/ml; 0,20 J.L g/mI; 0,16 
J.L glmI; 0,12 /.t glmI; 0,08 J.L glmI; 0,04 f.L g/mI; e 
0,00 J.L glmI. Os meios contendo as concentrações 
iridicadas foram distribuídos assepticamente em 
tubos de ensaio esterilizados. 

3 Crescimento dos microrganismos em caldo 
MRS-T. 

Nos tubos de ensaio (13 x 100 mI), esteriliza
dos contendo 5 ml do caldo MRS-t adicionou-se 
0,05 mI de suspensão contendo o microrganismo 
teste. Seguiu-se incubação a 30°C por 24 horas 
ap6s o que a densidade 6tica foi medida em espec
trofotômetro Beckman, a 620 nm. O mesmo pro
cedimento foi repetido 3 vezes em ocasiões dife
rentes. 

4 Crescimento em meio s6lido contendo tetraci
clina. 

O meio s6lido MRS-T, preparado conforme 

indicação do fornecedor, ap6s esterilização foi 
adicionado de solução estoq ue de tetraciclina sufi
ciente para fornecer a quantidade final de 0,20 
J.L glml. Os microrganismos testes foram semea
dos em profundidade através de diluições decimais 
de modo a propiciar contagens ap6s os períodos de 
incubação indicados para cada tipo. Como con
trole os mesmos microrganismos foram semeados 
em meio s6lido, MRS, sem adição do antibi6tico. 
Este procedimento foi repetido 3 vezes em oca
siões diferentes. 

5 Caracterização dos isolados crescidos em 
MRS-T 

A p6s crescimento em agar MRS -T , meio s6li
do, oito isolados resultantes da semeadura da cul
tura mista foram submetidos a caracterização ten
do como controle duas culturas de Leuconostoc 
cremoris da coleção de culturas do Departamento 
de Tecnologia de Alimentos, Universidade Fede
ral de Viçosa. Para esta caracterização foram utili
zados os seguintes testes e provas: Coloração de 
Gram, crescimento em leite tornas solado a 21°C e 
37°C, crescimento em pH 6,5, em NaCI a 3,0% 
(todos indicados pelo Manual Bergey, 1974). Para 
o teste da treatina os possíveis Leuconostoc cres
ceram em leite tornas solado fortificado com 1 % 
de glucose e 0,3% de extrato de levedura (McDo
nough et alü, 1963; Cogan, 1975) adicionado de 
solução de ácido cítrico a 1 % esterilizada, até pH 
4,3 seguindo-se incubação a 21°C por 48 horas. 
A p6s o período de incubação indicado a produção 
de diacetil foi avaliada pelo teste qualitativo de 
creatina (Collins, 1962). Esta caracterização foi 
repetida em 3 ocasiões diferentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 indica crescimento das culturas en
volvidas em caldo MRS isento e em caldo MRS -T 
contendo diferentes concentrações de tetraciclina. 
Observa-se uma inibição gradativa dos Strepto
cocei até a inibição quase total nos níveis a partir 
de 0,16 J.L glml de tetraciclina. O Leuconostoc 
cremoris no entanto, não é inibido pelos níveis ini
ciais até que se atinja 0,16 J.L g/mI. Embora em 
meio contendo 0,40 J.L glml de tetraciclina o cres
cimento do Leuconostoc cremoris ainda possa ser 
considerado normal, verifica-se uma certa inibi
ção deste microrganismo quando comparado com 
o nível anterior, 0,20 J.L glml. Uma melhor visua
lização do efeito inibit6rio do MRS -T, contendo 
0,20 J.L glmI de tetraciclina pode ser observado 
através das figuras 1 e 2. Verifica-se aí um bom 
desempenho do Leuconostoc cremoris ao passo 
que os Streptococei se mantém praticamente inibi
dos. 
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TABELA 1 A 620nm após 24 horas de incubação em meio MRS contendo diferentes níveis de tetracicli-na. 

Cultura 

Streptococcus cremoris 
Streptococcus lactis 
Streptococcus lactis diacetilactis 
Leuconostoc c�ris 

Controle 

Resultados indicam média de 3 repetições. 
Controle representa meio sem cultura. 

0,00 0,04 

0,883 0,633 
0,874 0,746 
011917 0,745 
1,121 1,072 

0,00 0,00 

Níveis de tetracilina ( IJ. glml) 

0,08 0,12 0,16 0,20 0,40 

0,384 0,238 0,116 0,115 0,016 
0,507 0,309 0,080 0,093 0,023 
0,386 0,269 0,091 0,000 0,010 
1,099 1,010 0,892 0,880 0,813 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TABELA 2 Unidades formadoras de colÔnia em agar MRS contendo 0,20 IJ. glml de tetraciclina -
UFC/ml. 

Cultura 

Streptococcus cremoris 
Streptococcus lactis 
Streptococcus lactis diacetilactis 
Leuconostoc cremoris. 

Cultura mista 

Dados representam média de 3 repetições. 

Com base nestes resultados decidiu-se utilizar 
0,20 IJ. glml como o limite para seleção de Leuco
nostoc cremoris. Esta concentração foi adicionada 
em agar MRS, procedeu-se às contagens cujas 
médias encontram-se na tabela 2. 

Em meio s6lido (MRS-T) com o agente inibi
dor não foi possível obter contagens de Strepto
cocei no período utilizado nesta experimentação. 
O Leuconostoc cremoris no entanto não foi afeta
do. Foram escolhidos oito isolados ao acaso, re-

TABELA 3 Caracterização dos isolados. 

Redução(a) Crescimento 
Culturas Morfologia leite leite 
isoladas e tornassolado tornassolado 

Oram (21°C) (21°C) 

IS-OI.I Coccus + NR 
IS-CM 2 Coccus + NR 
IS-CW. 3 Coccus + NR 
IS-CM 4 Coccus + NR 
IS-CM5 Coccus + NR 
IS-CM6 Coccus + NR 
IS-CM? Coccus + NR 
IS-CM8 Coccus + NR 

LeucoTWstoc Coccus + NR 
crenwris I 

LeUCOTWStoC Coccus + NR 
crenwris 2 

(a) NR = Sem reação significativa. 

Níveis de tetraciclina 
(IJ. glml) 

0,00 

6,8 x 1O� 
23,9 x 10

7 9,9 x 10
7 17,9 x 10 

44,2 x 107 

0,20 

17,7 X 107 

1,59 X 107 

sultantes da semeadura de culturas mistas. Estes 
isolados foram caracterizados e comparados com 
duas estirpes de Leuconostoc cremoris da coleção 
de cultura do Departamento de Tecnologia de 
Alimentos, da Universidade Federal de Viçosa. Os 
resultados desta caracterização básica encon
tram-se compilados na tabela 3. 

Verificou-se que dos isolados aleatoriamente 
escolhidos todos se comportaram de maneira se
melhante aos microrganismos-controle. 

Crescimento 
(pH 6,5) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Crescimento 
NaCI 
(3'1c) 

Teste 
Creatina 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

I'rodu,ão 
Catalasc 
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CONCLUSÃO 

O antibiótico, tetraciclina em concentração de 
0,20 f.L glml pode ser utilizado com sucesso no 
processo de inibição de Streptococcus lactis, 
Streptococcus cremoris e Streptococcus lactis dia
cetilactis. 

A utilização do agar MRS-T (0,20 f.L glml te
traciclina) como meio para semeadura de uma 
cultura mista contendo quantidades variáveis dos 
Streptococei aqui indicados e de Leuconostoc cre
moris resultou em 100% de inibição dos Strepto
cocei. O Leuconostoc cremoris é 'um microrganis
mo componente de vários tipos de culturas star
ters, como a cultura tiL para produção de vários 
queijos, entre os quais, o queijo prato, e a cultura 
BD para produção de buttermilk. No processo de 
isolamento de culturas do leite "in natura" depa
ra-se com a grande proporção de Streptococei em 
relação ao número de Leuconostoc cremoris. Este 
meio é portanto indicado para ser utilizado como 
agente inlbidor do Streptococcus lactis, Strepto
coccus cremo ris e Streptococcus lactis diacetilactis 
no processo de isolamento do Leuconostoc cremo
ris do leite "in natura" . 

SUMMARY 

In the process of isolation of lactic acid starter 
bacteria from raw milk the proportion of 
Streptococci is greater when compared with the 
numbers of Leuconostoc cremoris. A known 
medium, the MRS, was modified in order to 
inhibit the Streptococcus lactis, Streptococcus 
cremoris and Streptococcus lactis diacetilactis 
when grown together with Leuconostoc cremoris 
in a mixed culture. To the agar MRS, here called 
MRS-T, was added 0,20 f.Lglml of 
tetracicline-HCI. This medium was effective in 
the inhibition of alI Streptococci from a mixed 
starter culture, and maintained the growth of 
Leuconostoc cremoris. 
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RESUMO 

Durante um p'eríodo de um ano, foram analisadas 82 amostras de leite pasteurizado, 81 
amostras de leite B in natura e 77 de leite C in natura. Foram determinadas as contagens de 
mesófilos, psicrotróficos e termófilos, coliformes totais e fecais no leite pasteurizado cujos 
resultados médios foram respectivamente 1, 1.105, 5,2. 103, 4, 6.103 , 3, 8.lOe 4, 35 UFC/ml. 
No leite cru B e C foram determinados os números de mesófilos e psicrotr6ficos, sendo que 
21 % das amostras de leite B cru se encontravam fora dos padrões legais. Os resultados suge
rem um melhor controle na fonte de produção, assim como uma correta operação de pasteuri
zação. 

INTRODUÇÃO 

O leite, pelo seu conteúdo de nutrientes, é 
apontado como ideal para o desenvolvimento de' 
microrganismos, sendo considerado, inclusive, 
como um excelente meio de cultura para os orga
nismos que constituem a flora banal do mesmo, 
assim como para aqueles microrganismos conta
minantes. 

A qualidade do leite de consumo e sua capaci
dade de conservação vai depender de sua contami
nação inicial, assim como da temperatura de con
servação, Dommett et alii afirmam que a contagem 
total de bactérias no leite, antes da pasteurização, 
poderá ser mantida a L 1, 5 x 105 UFC/ml por até 
6 horas se a contagem inicial antes de chegar à fá
brica for abaixo de 1, 0 x 105 UFC/ml. Salii et alii 
informam que a possibilidade de estender a vida 
útil do leite de 3 para 5 dias, poderá existir desde 
que o produto seja estocado à temperatura que não 
exceda a 7°C. 

Segundo Ryan et alii a qualidade do leite cru 
não pode ser definida baseada em uma ou duas 
variáveis. Qualidade refere-se a fatores como 
"flavor", níveis de sólidos, ponto de congela
mento, presença de antibióticos, etc. Qualidade, 
também, se refere à quantidade da população mi
crobiana e dos tipos de organismos presentes. Fer
nandez et alii afirmam que espécies de Listeria 
patogênica podem sobreviver no leite pasteuriza
do, e podem ser a origem de vários casos de liste
rioses humanas. 

Kozak informa que nos Estados Unidos, em 
1985, apareceram 2 grandes surtos de doenças as-

sociadas com consumo de leite pasteurizado e 
queijos moles. No caso do leite pasteurizado, não 
foi constatada falha no processo de pasteurização, 
mas a contaminação pós-pasteurização tinha 
ocorrido. 

No Brasil vários trabalhos têm sido desenvol
vidos com o objetivo de se verificar a qualidade 
higiênico-sanitária do leite cru e pasteurizado, as
sim como fontes de contaminação e métodos de 
conservação. Zyberkan et alii, em 1983/84, anali
sando leite pasteurizado empacotado e distribuído 
na cidade de São Paulo, encontraram 8, 5% e 6, 6% 
das amostras fora dos padrões para coliformes to
tais e contagem global de mesófilos, respectiva
mente. Cerqueira - Campos citada por Barros et 

a!ii, em 1983, no mesmo local, observou que 
81,7% das amostras de leite pasteurizado (3,2% de 
gordura) encontravam-se fora do padrão nacional, 
por conterem, isoladamente, ou em associações, 
espécies patogênicas. Antunes e Oliveira (1986), 
quando pesquisaram a.qualidade do leite cru, tipos 
B e C, observaram que somente 35% das amostras 
de leite tipo B apresentaram contagem dentro dos 
padrões legais. Froeder et alii também trabalharam 
com leite cru, tipo C, na região de ViçosalMG e 
concluíram que a qualidade do leite deveria ser 
melhorada através de trabalhos junto ao produtor, 
melhor higienização nos utensflios, resfriamento 
do leite a nível de fazenda e transporte apropriado 
até a usina. 

Em face da necessidade de maior rigor quanto 
a fiscalização da qualidade microbiológica do leite 
cru e pasteurizado, a fim de assegurar aos mesmos 
a condição indispensável de alimento sadio, pre-

� 'i Trabalho Financiado pela CNPq -Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientrfico e Tecnológico 
.. Professores Adjunto do Departamento de Ciência dos Alimentos - Escola Superior de Agricultura de Lavras-MG 
... Alunos do Curso de Agronomia da Escola Superior de Agricultura de Lavras-MG (Composto e impresso em 1 0/04/91) 
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servando com isso a saúde dos consumidores, ob
jetivou-se, nesta pesquisa, verificar as condições 
higiênico-sanitárias do leite entregue na platafor
ma de recepção para beneficiamento, assim como 
do leite pasteurizado, na cidade de LavrasIMG. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletadas amostras de leite cru tipo B e 
C e leite pasteurizado tipo C (3, 2% de gordura), na 
usina pasteurizadora da cidade de LavrasIMG, 
durante o período de ABRIL/87 a MARÇ0/1988. 
As amostras foram -coletadas em frascos estéreis, 
quando se tratava de leite cru, e na embalagem 
plástica original o leite pasteurizado. O transporte 
das amostras foi feito imediatamente após a coleta 
em isopor com gelo e analisadas logo após terem 
chegado ao laboratório. 

Após feitas as diluições apropriadas, proce
deq-,se à contagem de aeróbios mesóf:tlos, psicro
troficos e termófilos totais, coliformes totais e fe
cais em leite pasteurizado e nos leites crus B e C 
somente psicrotr6ficos e mes6filos. As técnicas 
utilizadas para análise foram as descritas pelo La
borat6rio Nacional de Referência Animal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das médias das contagens de 
mesófilos e psicrotróficos em diferentes amostras 
de leite cru durante o período de um ano são 
apresentados na Tabela 1. 

Analisando as médias encontradas, pode-se 
verificar que não houve influência marcante nas 
contagens durante os meses do ano, Ulberth et alii, 
analisando leite cru, encontraram uma influência 
significante na contagem de psicrotróficos durante 
os meses de inverno. Froeder et alii também en
contraram pouca variação na contagem de mesó
fIlos durante as estações do ano, a nível de fazen
da, e com relação a carga psicrotrófica afirmam 
que foi a que menos variou. 

Quando o leite cru apresenta elevadas cargas 
microbijillas, o produto destinado a consumo po
derá ser influenciado quanto à sua durabilidade. É 
considerado por alguns autores que leite cru de 
boa qualidade, apresenta uma carga psicrof1Í ica 
inferior a 10% da contagem global. Como pode 
ser notado na Tabela 1, para os leites tipo B e C 
cru, a quantidade de psicrotróficos foi na maioria 
das yezes inferior à carga de mesófilos na propor
ção citada anteriormente. 

A ?rga mesífIla do leite B cru variou de 
1,1.10 a 5,1.106, sendo que 17 amostras 
(20,99%) das 81 analisadas (Tabela 2) encontra
vam-se acim� de 5,0.105 UFC/ml, número este 
dentro dos limites máximo permitido pela legisla
ç�o federal (Riispoa) pa�a entrega deste tipo de 
leIte na plataforma da Indústria. Uma elevada 
contagem média de mesófilos de 6.03.106 

UFC/ml também foi encontrada por Antunes e 
Oliveira (1986) e considerada por eles ser devido à 
falta de condições inadequadas de higiene, de ar
mazenamento e manuseio do produto. A média 
geral encontrada para o leite B neste trabalho foi 
de 7, 4.105 UFC/ml, mostrando que existe a ne
cessidade de orientar melhor os produtores sobre 

este tipo de leite, garantindo, assim, um produto 
final de melhor qualidade. 

No leite C cru, cQmo era de se esperar, foi en
contrada uma carga de mesófilos, superior ao leite 
cru tipo B, na faixa de 5,1.104 - 5,1.106 sendo 
que a maioria das amostras (62,34%) se enéontrava 
nesta última faixa de 5,1.106 UFC/ml. Froederet 
a/ií (1985) analisando este mesmo tipo de leite, en
contraram média de 4,0.106 UFC/ml de mys6fi
los, 104 UFC/ml de psicrotróficos e até 103 

UFC/ml de termófIlos. Este autor cita Pinheiro et 
a/ií, os quais observaram que os equipamentos e 
utensflios inadequadamente higienizados são os 
principais responsáveis pela baixa qualidade do 
leite, sendo que um latão mal lavado pode adicio
nar até 8.000.000 UFC/ml. Gebre-Egziabher et 
alii afIrmam que em condições adequadas de sani
tização e estocagem um leite cru poderá ser manti
do por até 4 dias antes de ser processaqo sem perda 
de qualidade. A média de mesófilos no leite cru c:; 
encontrada por Barros et a/ií (1984) foi de 2,0.10 
UFC/ml e, para psic�tróficos, de 1,9.106 

UFC/ml, médias estas semelhantes às encontradas 
neste trabalho. J�uroum, citado por este autor, 
encontrou 1,4.10 a 3,0.108 UFC/ml de mesófi
los e, para psicrófilos, 8,2.103 a > 3,0.108 

UFC/ml em leite cru C na cidade de São Paulo em 
1982. Também Ryan.et a/ií na Lousiana, analisan
do leite cru, encontraram médias de 1,1.105 

UFC/ml, para contagem total de mesófIlos e 
4,6.104 UFC/ml de psicrotróficos. 

A presença de um número excessivo de bacté
rias, sejam elas mesófilas, psicrófilas eJou termóf làs, compromete a durabilidade do produto, as
sim como a qualidade para o consumo. Verifica-se 
pela Tabela 3 que as médias de bf,lctérias mesófilas 
não ultrapassaram o gadrão do leite C pasteuriza
do, que é de 3,0  x 10 UFC/ml, conforme precei
tua a DINAL-MS, exceção feita ao mês de abril; 
das 5 amostras analisadas nesse mês, somente uma 
estava fora dos padrões. Barros el alii também en
contraram em São Paulo uma média baixa do nú
mero de mesófilas de 2,1.104 UFC/ml, uma mé
dia de psicró� los de 1,0.10 UFC/ml � de termófi
los de 1,8.10 UFC/ml. Os dados obtidos (Tabela 
3) para mes6filos e termófilos são semelhantes aos 
encontrados pelo autor citado anteriormente, po
rém, no que se refere a psicrófIlos, a média foi 
bem superior, Cocnam, citado por OchIrich e 
McKellar, afirma que a presença de microrganis
mo� psicrotróficos, que são capazes de produzir 
enZImas extracelulares proteolfticas e lipolfticas 
em leite pasteurizado refrigerado, pode levar à re
dução do tempo de prateleira e perda de qualidade 
do produto. Moseley, entretanto, cita que a multi
plicação deste grupo de microrganismos ocorre 
entre a fazenda e o pasteurizador 'e que nesse ponto 
o número de psicrófilos deverá ser mantido no 
mínimo no leite cru, visto que suas enzimas ter
mo-resistentes sobrevivem à pasteurização e con
tinuam seu ataque às proteínas e gorduras. 

Em 1982 foi constatado por Clemente dos 
Santos que 65% das amostras de leite por ele ana
lisadas em Juiz de Fora, estavam fora dos padrões 
para bactérias mesófIlas, e por Rossi, Jr. no mes
mo ano em Jaboticabal, 16,7%. Não só no Brasil, 
mas também em outros pafses, o leite pasteurizado 
tem sido analisado para determinação da qualida
de. Nikodemusz na Hungria demonstrou que 
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56,7% das 120 amostras de leite pasteurizado por 
ele analisadas com uma carga de mesófilos acima 
de 10 6/ml. Luck mostrou que 71 % de 76 amostras 
coletadas em supermercados na África do Sul não 
se encontravam dentro dos padrões exigidos pela 
legislação daq uele país. 

Como foi verificado, a contagem global de 
bactérias no leite pasteurizado foi satisfatória e se 
encontrou durante todo o período de análises den
tro dos padrões, porém quando analisado o grupo 
coliforme (Tabela 4 e Figura 1) , pode-se verificar 
que somente 64,63% das amostras analisadas en
contravam-se dentro dos padrões, que hoje é de 1 ° 
califormes por ml para este tipo de leite, conforme 
portaria de DINAL-MS. Pode-se verificar tam
bém que 9,76% das amostras estavam acima de 
100 califormes/ml. A porcentagem encontrada foi 
superior a 38%, encontrada por Clemente dos 
Santos em Juiz de Fora no ano de 1982 e inferior à 
encontrada por Goldont citado por Antunes e Oli
veira (1) no Sul do Brasil, que foi de 79,9% dentro 
dos padrões. 

Com relação a califormes fecais e consideran
do o padrão atual de 2/ml (DINAL-MS) , somente 
nos meses de junho, setembro, fevereiro e março 
foi constatada média superior ao Emite citado 
(Tabela 5). Porém, quando analisamos a frequên
cia e a porcentagem do total de amostras que se 
encontravam nesta faixa podemos observar que 
26,8% delas continha números elevados de coli
formes fecais. Barros et alii encontraram uma mé
dia de 0,16 coliformes fecais por ml e afirmam 
que a legislação federal (Riispoa) não permite 
neste produto a presença de tais microorganismos; 
entretanto, a atual legislação, Portaria n2 001 do 
DINAL, datada de 28 de janeiro de 1937, modifi
cou esse padrão permitindo a presença do mesmo, 
como citado anteriormente. 

Salii et alii afirmam que aceitáveis atributos 

sensoriais podem ser mantidos por 10 dias a 7°C, 
quando a carga de coliformes é menor que 10 
UFC/ml. Winterer, estudando o desenvolvimento 
de algumas espécies de bactérias coliformes, pro
venientes de leite, em diferentes temperaturas, 
observou que em muitos casos as mesmas se de
senvolviam em temperaturas de 6 a 10°C. Segun
do Barros et alii, os coliformes são destruídos du
rante a pasteurização na faixa de 99,9%. Isto su
g�!."e que provavelmente esta presença de colifor
mes totais e fecais, possa ter sido proveniente de 
contaminação pós-pasteurização. Zylberkan et alii 
citam que q ualq uer que seja o método que se utili
ze na pasteurização seus efeitos podem ser anula
dos em grande par� ou totalmente se não houver a 
preocupação de evitar uma contaminação poste
rior. Bryan também afmna que o leite pasteuriza
do, quando citado como veículo de contaminação, 
deverá ser atribuído à falha no processo ou conta
minação pós-pasteurização. 

CONCLUSÕES 

As condições precárias de higiene, usadas na 
ordenha, de pasteurização deficiente, condições de 
transporte inadequadas e outros fatores que afetam 
a qualidade do leite cru e pasteurizado, pode ser 
evidenciado através dos resultados obtidos nesta 
pesquisa. 

Foram encontradas 20,99% das amostras do 
lei te cru B fora dos padrões para entrega no laticí
nio. Com relação ao leite pasteurizado, a carga de 
coliformes totais chega a ser preocupante mos
trando que somente 64,63% se encontravam aptos 
para serem consumidos. Foi detectada também a 

. presen�a de coliformes fecais acima do máximo 
permito pelo DINAL-MS em 26,8% das amostras 
analisadas. 

T AB ELA 1 Média das contagens de aeróbios mesófilos, psicrotróficos, em leite cru B e C, durante o pe
ríodo de ABRIL/1987 a MARÇ0/1988 em Lavras-MG 

AMOSTRAS LEITE B (cru) LEITE C (cru) 
G.M. * 
MESES Mesófilos Psicrotr6ficos mesophils Psicrotróficos 

ABRIL 3 6 105 8,6.103 8,5.107 1,3.106 
MAIO 

, .  
5 6,7.103 8,7.106 1,2.105 4,1.10 

JUNHO 2,1.105 1,2.104 6,2.106 6,9.105 
JULHO 1,8.105 3,0.103 6,5.106 1,4.104 
AGOSTO 4,9.106 2,5.103 1,2.107 2,1.105 
SETEMBRO 1,0.105 3,1.103 5,7.106 6,0.104 
OUTUBRO 7,0.105 3,6.103 1,8.107 2,5.105 
NOVEMBRO 2,2.105 3,2.103 9,6.106 7,6.105 
DEZEMBRO 1,8.105 3,0.103 1,9.107 1,0.106 
JANEIRO 6,0.105 2,1.104 1,1.107 6,8.105 
FEVEREIRO 8,2.104 3,1.104 1,4.107 1,2.106 
MARÇO 9,8.105 3,0.103 7,8.106 4,2.105 

MÉDIA 7,4.105 8.4.103 1,7.107 5,6.105 

* G.M. - Grupos microbianos -UFC/ml 
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TABELA 2 Faixas de variação, freqüência e porcentagens de contagem de mesófilos em leite cru tipo B e 
C. 

FAIXA DE VARIAÇÃO 

UFC/ml 

1,1.1O�-5,0.10� 
5,1.10 -5,0.105 5,1.104-5,0.10

6 5,1.105-500.10 - 6 > 5,1.10 

TOTAL 

LEITE B 

Freqüência 

02 
21 
41 
13 
04 
81 

LEITE C 

% Frequência % 

2,47 
25,92 
50,62 4 5,19 
16,05 25 32,47 

4,94 48 62,34 

100 100 

TABELA 3 Média das contagens de aer6bios mes6filos, psicrotróficos, termófilos em leite pasteurizado 
tipo C (3,2% de gordura) durante o período de ABRIL/1987 a MARÇ0/1988 em Lavras-MG 

GRUPOS 
MICROB. 
MESES Mesófilos Psicrófilos Termófilos 

ABRIL 6,8.1� 1,9.10� 3,5.1� 
MAIO 1,1.104 1,8.102 1,1.10 
JUNHO 4,2.104 9,4.1� 5,7.10 
JULHO 5,3.105 7,6.1 4 6,8.1� 
AGOSTO 2,3.1°5 3,4.1°2 4,0.1

� SETEMBRO 1,0.104 9,7.103 3,7.1 3 OUTUBRO 6,6.104 2,0.1� 2,5.103 NOVEMBRO 8,7.104 4,3.1 3 4,9.104 DEZEMBRO 7,9.1°5 1,4.103 3,4.103 JANEIRO 
FEVEREIRO 

1,1.1°4 2,2.1°2 9,0.103 7,9.104 5,0.1°2 2,2.106 MARÇO 3,0.10 3,6.10 2,1.10 

MÉDIA 1,4.H)5 5,2.1()3 4,6.103 

TABELA 4 Faixas de variações, frequência e porcentagem de contagens de coliformes totais em leite 
pasteurizado (3,2 % de gordura) 

FAIXA DE VARIAÇÃO 
COLIFORMES/ml 

0-5,0 
5,J-1O 
10,1-.1� 
1,1.1�-103 
103 

TOTAL 

Freqüência 

36 
17 
21 
07 

1 

82 

% 

43,90 
20,73 
25,61 

8,54 
1,22 

100 

TABEtA 5 Faixas de variações, frequência e porcentagens de contagens de coliformes fecais em leite 
pasteurizado (3,2% de gordura) 

FAIXA DE VARIAÇÃO 
COLIFORMES FECAIS/mI. Freqüência % 

0-2,0 60 73,2 
2,1-5,0 14 17,1 
5,1-10,0 2 2,4 
::::: 10,0 6 7,3 

TOTAL 82 100 
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1 a 12 - ABRILJ87 a MARÇO/88 

2 
E -.. 
cn 
o E 
cn 
'2 
m .. Ol - " � " 
(.) f 'E 
Q) "1 , - Fecal 

'C 
o. / . \ I 
c \ I o I I 

'C / \ / / 
Ol I \ I I 
o ----..fi � I I ..J o 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
OUT INV. PRIM. VER. 

MESES E ESTAÇÕES DO ANO 

FIGURA 1 Médias dos colifonnes totais e fecais de leite pasteurizado (3,2l7c de gordura) durante o período 
de ABRIL/87 a MARÇO/88 em Lavras-MG 

SUMMARY 

Eighty-two samples of pasteurized milk, 
eighty-one samples of type B crude milk and 
seventy-seven samples of type C crude milk and 
were analyzed during one year period. With 
re1tard to pasteurize milk, it was observed 1.5 x 
10 , 5.2 X 103 , 4.6 X 103 , 3.8 x 10 and 4.35 
CFU/ml, respectively, for standard plate count, 
psychrotrophics, thermophils, total and fecal 
coliforms. In milk type B. and C, it was done 
psychrotrophics and mesophilis countings, which 
showed that 21 % of the type B cru de milk was out 
of legal standard. Such a results suggest a the 
necessity of a better control in the milk source 
production as well as of an appropriate 
pasteurization of n. 
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DEfECÇÃO DA ADIÇÃO DE SORO DE QUEDO AO LEI f E (*) 

Detection of cheese whey added to milk (*) 

Sebastião Cesar Cardoso Brandão (**) 
Tarso da Costa Alvim (***) 
June Ferreira Maia Parreira (*** *) 

RESUMO 

Desenvolveu-se um método, há muito necessmio e já adotado pelo Mercado Comum 
Europeu desde 1985, para a detecção da adição de soro de queijo ao leite através da q uantifi
cação do glicomacropeptftio (GMP) por cromatografla lfq uida de alto desempenho. Usou-se 
colunas de permeação em Gel (GF 250 - Du Pont) fase móvel de solução tamponada com pH 
6,0 e detecção a 20S. nm. O limite de detecção foi de cerca de 1 %, significando que permite 
um controle completo de adições mínimas de soro com o tempo de exposição à rennina ativa 
(coalho Ha-La) mas não se modificava na presença de rennina desnaturada com ácido trielo
roacético (TCA). A preparação de amostras consiste na sua mistura (simultânea se necessário) 
com 50% de, seu volume com TCA 24%, passagem por fIltro analítico qualitativo (fIltração 
em membrana Millipore 0,45 micrometros de diâmetro de poro, se necessário) e injeção no 
cromatrógrafo, com tempo de preparação da amostra de aproximadamente 70 minutos. A 
análise cromatográfica completa ê feita em 20 minutos, permitindo executar três análises por 
hora de funcionamento, podendo trabalhar 24 horas por dia e ser completamente automatiza
do. Foram analisadas várias amostras de leite tipo "C" de diversas cidades e capitais do Brasil, 
assim como o leite em pó isento legalmente de soro. Observou-se ocorrência da adição de soro 
em leite comercial. 

INTRODUÇÃO 

O leite pasteurizado, esterilizado e o leite em 
pó não podem conter sólidos de soro de queijo ad
cionados (M.A., 1980). Entretanto, devido ao bai
xo custo do soro, toma-se ímanceiramente atrati
vo a adição deste subproduto ao leite. Esta prática 
tem sido diffcil de controlar devido a falta de mé
todos analíticos capazes de comprovar q ualitati
vameQ,te e quantitativamente a adição do soro ao 
leite (Hemmati e Keeney, 1979). Diversos méto
dos de análise tem sido estudados incluindo a 
quantificação de ácido sialico livre (MCE, 1985a), 
teor total de sulfidrila (Hill et alii, 1988), propor
ção cisteina/cistina (Olieman e Bedem. 1983), en
tre outros. Porém estes métodos demandam muito 
trabalho laboratorial, são demorados, ou então 
apresentam limite mínimo de detecção q uantitati
vo muito alto. 

A quantificação do glicomacropeptídio prod u
zido pela ação da rennina sobre a K-case fna é um 
dos métodos mais recomendáveis para se analisar a 
adição de soro ao leite. Esta determinação pode ser 
feita tanto por eletroforese. e quantificada por 
densitometria ou por cromatografia lfquida de alto 
desempenho (HPLC - High Performance Liquid 
Chromatography) com registrador oli integrador 
eletrônico. O glicomacropeptfdio s6 é encontrado 
no soro porque ele é oriundo da ação da rennina 
(coalho) adicionado ao leite para a fabricação de 
queijos, não devendo estar presente no leite, 

Hooydonk e Olieman (1982) desenvolveram 
originalmente um método de HPLC por filtração 
em gel para acompanhar a ação da rennina ho le i
te. Posteri6rmente, Olieman e Bedem (1983) utili
zaram-no para quantificar a adição de sólidos de 
soro de queijo ao Jeite em pó, sendo em 1985 
adotado como método oficial de análise do Mer
cado Comum Europeu (MCE, 1985b). 

Neste trabalho apresentamos os resultados das 
análises quantitativas do glicomacropeptfdio em 
leite original e adicionado de soro, utilizando o 
método oficial de HPLC, adotado pelo MCE 
(1985a) para determinação da adição de soro de 
queijo ao leite em pó. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Preparação da A mostra 

A 20,0 ml da amostra foi adicionado de uma 
bureta em dois minutos, gota a gota, 10,0 ml de 
solução de ácido tricloroacético (TCA) 24% (P/V) 
sob agitação (barra magnética). O produto foi en
tão colocado em banho-maria a 2S oC (0 O,S °C) 
por 60 minutos. Ele foi então filtrado em filtro 
analftico lnlab tipo 1 0, sendo descartados os pri
meiros S mI. 

( ') Trabalho desenvolvido no Departamento de Tecnologia de Al imentos da Universidade Federal de Viçosa; _ Viçosa-MG 
( " )  Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia de Al imentos da Universidade Federal de Viçosa-MG 
( " ') Estudante Mestrado de Pós-Graduação do Departamento de Tecnologia de Al imentos da Universidade Federal de V i

çosa, (Composto e impresso em 1 0/04/91 )  r" ') Professora Assistente do Departamento de Tecnologia de Al imentos da Universidade Federal de Viçosa, 
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Condições Cromatográficas 

Utilizou-se um sistema de bombeamento CG-
480-C ' (CG Instrumentos Científicos) equipado 
com injetor Rheodyne 7 1 2S e loop de 1 00 uI. Uti
lizou-se a coluna de filtração em gel Zorbax GF 
250 da Ou Ponto A fase m6vel ( 1 ,0 mlJmin) foi 
a solução tampão pH 6,0 com 1 ,74 g de K2HP04, 
12,37g de KH2P04 e 2 1 ,4 1 g  de Na2S.04 em 700 ml de água destilada. Para ajustar o pH utIlizou-se 
solução O,IN de H2P04 ou KOH. Ap6s o ajuste 
do pH a solução fOI diluída quantitativamente até 
1 .000 mI. A fase m6vel foi filtrada e degasada sob 
vácuo antes de ser utilizada. 

A detecção foi feita em espectrofotômetro 
UV -50 (Varian Assoc.) no comprimento de onda 
de 20S nanômetros, com volume morto de 7,S uI e 
atenuação 0,2. Utilizou-se um integrador CG-200 
(CG Instrumentos Científicos Ltda.), com integra
ção eletrônica de áreas. 

Foi injetado 30 uI da amostra preparada (o fil
trado) utilizando uma seringa Hamilton de 1 00 uI. 
Todas análises foram feitas em amostras recente
mente preparadas. 

Amostras 

Foram analisados leite de vacas individuais, 
leite de cabra e leite cru tipo C. Estudou-se a ação 
da rennina (coalho Ha-La, 2,S g por 1 00 litros) 
sobre o leite a 32 °C. Construiu-se uma curva pa
drão da adição quantitativa propositada de soro ao 
leite. Estudou-se também o efeito sobre o GMP do 
congelamento do leite durante a estocagem. Veri
ficou-se também o efeito do crescimento de mi
crorganismos durante a estocagem do leite cru e 
pasteurizado. Estudou-se a influência da fermen
tação do leite por fermento de iogurte (2(k de fer
mento de iogurte ativo adicionado a leite tratado 

I N J E ÇÃO 
.. 

termicamente a 85 °C por 20 minutos, resfriado 
e incubado a 45 °C). Foram analisados também 
leite pasteurizado e em p6, comercializados em al
gumas capitais e cidades do País. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O glicomacropeptídio (GMP) oriundo da hi
dr61ise enzimática entre os aminoácidos l OS e 106 
da K-caseína (Webb et ai., )974), tem peso mole
cular em torno de 8.000 daltons e pode ser separa
do dos outros peptídios e proteínas com pesos 
moleculares diferentes através de colunas de 
HPLC por filtração em gelo A preparação da 
amostra com TCA foi otimizada por Hooydonk e 
Olieman ( 1 982) e Olieman e Bedem ( 1 983) visan
do eliminar proteínas de alto peso molecular e a 
gordura, utilizando duas co.1unas TSK 2.000 SW. 
Eles observaram que o glicomacropeptídio se de
grada a taxa de 0,2% por Hora a 30uC na amostra 
preparada. Posteriormente, Olieman e Hooydonk 
( 1 985) recomendaram a coluna de filtração em gel 
GF-2S0 (Ou Pont) por apresentar melhor resolução 
e menor tempo de análise do que a TS K 2.000 SW. 

Na Figura I A  podemOS observar o cromato
grama de uma amostra de leite genuíno, onde po
demos notar a presença de um pequeno pico de 
"background" , devido a presença de peptídios en
d6genos do leite com volume hidrodinâmico se
melhante ao glicomacropeptídio. O tempo de re
tenção do glicomacropeptídio é de 10,6 minutos, 
ocorrendo outros picos anteriores. A alta absor
bância registrada acima de 12 minutos é devido a 
outros compostos do leite de menor peso molecu
lar não analisados e ao TCA . A estocagem do leite 
cru refrigerado a 7 °C por até 72 horas pode ser 
observada na Figura 1 B ,  onde houve um ligeiro 
aume.nto na área do glicomacropeptídio. 

FIG U RA 1 Cromatogramas (HPLC) de Leite Cru Tipo C Resfriado até S oC em Tro
cauor ue Calor ue Placas (a) e Estocado em Tanque Isotérmico por 24 ho
ras ap6s Recebimento (b). 

� CEPE .. It C 'V. 
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o resultado da ação da rennina sobre leite pas
teurizado pode ser obse�ado na Figura 2. A pro
dução do glicomacropeptídio é facilmente obser
vada no aumento rápido do seu pico correspon
dente, não ocorrendo modificações nos outros pi-

êI 

o M I N  

b 
., 
GMP 

1 0  M I N  

COSo Observa-se também que a reação hidrolítica é 
extremamente rápida, ocorrendo principalmente 
nos dez primeiros minutos. A coagulação do leite 
s6 ocorre ap6s reação da para-K-caseína com o 
cálcio e desestabilização das micelas. Um trabalho 

c 

, 
GMP 

20 M I N  

d 
4Jf 

GMP 
.� O M I  N 

FIGURA 2 Cromatogramas (HPLC) de Leite Pasteurizado Adicionado de 2,5 g de Coalho (Ha-La) por 
100 litros. 

a. Leite original 

b. 10 minutos de exposição 

c. 20 minutos de exposição 

d • 30 minutos de exposição 
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mais detalhado pode fornecer informações im
portantes sobre o estudo da coagulação enzimática 
do leite. A adição de até 20% de soro (pasteuriza
do) de queijo, aumenta a área do pico (concentra
ção) do glicomacropeptídio em mais de vinte ve-

a b c 

1 0%  
� 

S% 
" ar" 

zes a área do pico d� background (Figura 3) mos
trando a grande sensitividade deste método. A adi
ção de soro não tratado termicamente aumentaria 
ainda mais a presença do glicomacropeptfdio de
vido a ação da rennina residual do soro sobre a 

d t' 
, 

2C'f1 

1 )0/, 
� 

FIGURA 3 Cromatrogramas (HPLC) de Leite Pasteurizado com Soro de Queijo 
Adicionados Propostalmente 

a. Leite original 
b. 5% de soro adicionado 
c. 10% de soro adicionado 

K-casefna do leite. O ajuste .do modelo de regres
são linear entre a área resultante da integração 
eletrônicas dos picos e a percentagem de adição 
intensional de soro em %, forneceu a seguinte 
equação: 

% soro = 
Área pico - 23 1 , 1 1 

1 330,34 
- 1 % 

com R2 
= 99,7 1 e 1 % de tolerância na presença de 

soro no leite (podendo ser reajustado). Observa-se, 
portanto, que o limite mínimo de detecção da adi
ção do soro é menor do que o tolerado para a adi
ção de água no leite. A estocagem do leite tipo C 
pasteurizado à temperatura ambiente até a coagu
lação aumentou muito pouco a área correspon-

d. 1 5 %  de soro adicionado 
e. 20% de soro adicionado 

dente do glicomacropeptfdio, não chegando a 
acusar nenhum resultado positivo para a presença 
de soro. A análise do leite e de iogurte pelo méto
do descrito, mostrou haver mudança muito peque
na no teor do GMP. O congelamento de leite pas
teurizado tipo C em embalagem comercial de po
lietileno não afetou os cromatogramas, sugerindo 
ser uma forma de conservação para análise poste
rior, se necessário for. 

A análise de leite comercializado em algumas 
cidades brasileiras revelou os resultados do Qua
dro 1 e Quadro 2. Podemos observar que os resul
tados sugerem que a adição de soro ao leite é real
mente um problema que deve ser analisado com 
profundidade. 

A adição de soro ao leite pode estar sendo feita 
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em diversos estágios do processamento, incluindo 
nas fazendas, no transporte e nos laticínios. Como 
até agora não existia um método que detectasse a 

presença de soro no leite nestes níveis, não havia 
como analisar o leite, nem como identificar o local 
da adição. 

QUADRO 1 R�sultados das Análises de Quantificação por HPLC do Glicomacripeptídio (GMP) em Leite 
TIpO C, Expressos em % de Soro, Comercializadas em Algumas Cidades Brasileiras. 

Cidade Amostras 

Brasffia, DF A 
Lite Tipo C 

B 
C 
D 
E 
F 

S.João deI Rey, MG A 

Leopoldina, MG A 

Niter6i, RJ A 
B 
C 
D 

Viçosa, MG A 
B 

Acidez 
°D 
14 
14 
15 
15 
13 

16 

16 

16 
15 

Crioscopia 

_ oH 
0,532 
0,503 
0,539 
0,542 
0,457 

0,538 

0,538 

0,540 
0,520 

% Soro 

° 
1,23 

° 
0,78 
6,35 
3,43 

° 
° 

5,02 
0,28 
0,17 
0,40 

° 
° 

QU ADRO 2 Resultados das Análises de Quantificação por HPLC do Glicomacropeptídio Expresso em % 
de Soro e em Leite em P6 Comerciais 

' 

Amostras % Soro 

Leite emP6 

A 
B 
C 
D 
E 

Holandês 

No caso de se analisar diversas amostras num 
mesmo dia, pode-se prepará-las simultaneamente 
e programadamente para serem injetadas no cro
mat�grafo a cada 20 minutos. O aparelho pode 
funcionar continuamente por mais de 1 .000 aná
lises, necessitando então possivelmente de rege
neração ou troca da coluna analítica, rapidamente 
executada. . 

Sugere-se, portanto, que sejam feitos estudos 
colaborativos da detecção da adição de soro ao 
leite pelo método HPLC em colunas de filtração 
em gel , para que este método seja adotado ofi
cialmente pelos 6rgãos de Inspeção Federais e Es
taduais. É importante também se estudar o efeito 
da estocagem do leite longa vida sobre o GMP. 

o 
0,22 
1,86 
0,17 
5,33 

° 
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BV FR 1 .001 :  O FILTRO R OT ATIVO QUE TEM MUITO À 
OFERECER AOS LATICÍNIOS 
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Este filtro separa as partículas de massa do soro. As partículas de massa po
derão então, ser reaproveitadas no processo de produção. 
Neste processo normalmente são recuperados de 0,8 a 3 kgs de massa por 
1 .000 litros de soro, aparentemente limpo, conforme o tipo de queijo fabri
cado. 
Outra vantagem que o Filtro apresenta é que, ao ser utilizado no processo de 
fabricação, ele evita o entupimento das desnatadeiras (testes práticos de
monstram que a recuperação de matéria gorda do soro chega a ter um acrés
cimo de 30% ou mm,s). 
Com a utilização do BV FR 1 .001, dispensa-se o uso de panos ou peneiras 
manuais para a retenção de partículas de massa, que além de causarem 
transtorno, são fontes de contaminação. 
Filtração da água de lavado na fabricação de requeijão e massas pa
ra fusão. 
Nas coalhadas de leite desnatado acidificadas, (caseína para requeijão) há 
um desperdício considerável de finas partículas de massa quando estas são 
retiradas pelos métodos clássicos. Estas partículas, neste caso, costumam ser 
descartadas com o soro residual e/ou a água de lavado. 
O Filtro Rotativo BV FR 1 .001 permite recuperar em processo contínuo es
tas partículas que serão depois utilizadas normalmente na produção do pro
duto final. 
Na prática isto pode significar um aumento substancial no rendimento final e 
uma importante redução da poluição dos efluentes. Isto quer dizer uma redu
ção no tratamento dos resíduos e uma maior produção com a mesma quanti
dade de matéria-prima. 

OUTR AS VANTAGENS DO BV FR 1 .001 :  

- Reduzido consumo de energia elétrica. 
- Investimento de retomo garantido e rápido. 
- Pouca ou nenhuma manutenção. 
- Visor para acompanhar o processo. 
- Trabalha bem com diferentes fluxos de alimentação, podendo funcionar 

vazio. 
- Tela fácil e rapidamente trocada, conforme a necessidade do processo. 

Com várias possibilidades de abertura e tipo de material. 
.... Assistência técnica permanente. 
-- Robusto. 
.... Dispensa operadores especializados . 
.... Compacto, ocupa pouco espaço. 
- Instalação simples sem interferir nas já existentes. 
.... Todas as partes em contato com o material a ser filtrado são em aço inox. 
- De fácil acesso para limpeza manual. 
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RESUMO 

No presente trabalho, são relatados estudos realizados a partir de determinações em sé
ries, da Depressão do ponto de Congelamento (DPC), de amostras de leite bovino cru, coleta
das de latões de 50 litros, durante um período de três anos e quatro meses. Ap6s análise esta
tística, os resultados foram comparados com aqueles obtidos a partir de leite autêntico coleta
do nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, África, Inglaterra e Chile, bem como com aqueles 
obtidos a partir de outros mamíferos. Foram encontradas diferenças estatisticamente signifi
cantes entre o leite coletado pela manhã e aquele coletado à tarde, sendo que este último reve
lou-se de melhor qualidade. Tal diferença foi provavelmente produzida pelas variações de 
temperatura e umidade, às quais foram expostos os animais, bem como aos hábitos de ali
mentação e ingestão de água dos mesmos. Tomou-se claro que os valores da DPC para o leite 
de latões foram distintamente menores do que os valores obtidos para o leite de vacas indivi
duais (baldes). Portanto, o valor de - 5300H encontrado e que foi adotado pela SIPA, 1980, 
para o leite pasteurizado ou em natureza, parece estar relacionado com o leite cru de latões e 
não com o de baldes ou tanques. Calculou-se a porcentagem de água adicionada a partir do 
valor "base" da região, fundamentando-se na investigação científica e não na prática usual no 
país, que é medir a quantidade provável de água estranha a partir de um limite superior assu
mido. Unitermos: leite cru; leite "in natura"; temperatura de congelamento; período de orde
nha; leite de latões; leite de vacas individuais; padrão regional. 

INTRODUÇÃO 

Um dos principais fatores que determinam 
a importância para o conhecimento do valor da 
depressão do ponto de congelamento (DPC) do 
leite é o fato de que existem ainda muitas dúvidas 
acerca dos mecanismos fisiol6gicos que controlam 
o pequeno intervalo de variação observado: de -
530°C a 550°C (Brasil, 1980). Face a esta varia
ção aparentemente limitada a DPC do leite bovino 
é empregada como um teste de controle de quali
dade para verificar a eventual adulteração com 
água (Shipe, 1959); Hortvet, 1921; Demott, 1971 ;  
Gikonyo & Klein, 1967; Aschaffemburg & Tem
pIe, 1941 ;  principalmente quando o extrato seco 
desengordurado (calculado em função do conteú
do de gordura e da densidade do leite pela f6rmula 
de Fleischmann), indica a presença de água adi
cionada. 

Pliester, 1920; Eisses & Zee, 1980. Fatores 
como a raça (Shipe & Dalllberg, 1953; Potter & 
Shunrokuro, 1960; Freeman & Bucy, 1969; a ali-

mentação (Eisses & Zee, 1980; Demott, 1967; 
Kleyn, 1957 ; "et a/ii" Peterson &  Freeman, 1966; 
Roock & Line, 1961 ;  Bartsch & Wicks, 1 970; 
Tucker, 1979; tempo de lactação e tempo de orde
nha dos animais, além do clima da região (Demott, 
1971 ;  Rees, 1949; Aschaffenburg & Temple, 
1941 ;  entre outros, têm influência sobre a compo
sição do extrato seco desengordurado e em conse
quênca, alteram a pressão ,osm6tica do sangue, do 
leite e também a DPC (Shipe, 1959; Henningson, 
1036; Demott, 1967; Have "et a/ii", Brouwer, 
1980, White, 1963. Toma-se assim necessário 
caracterizar, através de criteriosa investigação, a 
DPC média e seus limites normais de variação. 
Para tal há de se observar que as amostras do leite 
autêntico sejam provenientes de um grande nú
mero de propriedades rurais espalhadas nos vários 
municípios da região onde se insere a bacia leiteira 
e procedendo às coletas em um período de pelo 
menos 12- 18  meses; obtidas durante as várias es
tações do ano. Desse modo, é possível a obtenção 
de amostras que efetivamente representem o pa-

( *) Trabalho realizado no Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Golãs - Campus 11 - Goiânia-GO. Tel: (062) 205-1 000 

( **) Professor do Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Goiãs. (Composto e impresso em 1 0/04/91 )  ('**) Laborat6rio d e  Apolo Animal d o  Ministério d a  Agricultura - Praça Crvica, 1 0  - Goiânla-GO. 
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drão real do produto obtido da região, como um 
todo, considerando-se os hábitos de manejo do re
banho e as variações das condições, o que permi
tirá estabelecer o valor real esperado do limite su
perior da DPC (EisseS & Zee, 1980). 

Uma vez determinado este valor, todos os se
tores interessados disporão dos dados fundamen
tais para análise do produto, visando sua classifi
cação como autêntico ou adulterado, o que disci
plinará inclusive o procedimento da fiscalização 
competente. Antes de vetar uma partida do pro
duto como suspeita de adulteração por aguagem, 
toma-se necesssário realizar análise comparativa 
com aquele padrão (Robertson, 1957, Pmto uet 
a/ii" 1976). 

Pouco ou nada se fez nesse sentido, na bacia 
leiteira de Goiânia, sendo que os valores-limites 
criosc6picos máximo e tIÚJ".imo adotados para o 
leite, na região, assim como no restante do país, a 
partir dos quais se pode detectar a fraude por adi
ção de água, são valores adotados com base em 
dados obtidos em países estrangeiros (Carvalho, 
1977). A atitude de classificar determinada amos
tra como pura ou contendo água adicionada, deve 
ser cuidadosamente fundamentada em considera
ções que envolvam todas as evidências pertinente 
(Shipe, 1959) como por exemplo, o desenvolvi
mento da acidez por ação de bactérias, o que pode 
mascar parcial ou totalmente o efeito da água adi
cionada. Toma-se portanto essencial conhecer as 
características do produto obtido na região, para se 
evitar ocorrer em erro de interpretação ao adotar 
valores observador em condições bastantes diver
sas; é justificável até mesmo o reexame do atual 
padrão criosc6pico oficial do Brasil. 

Outrossim, as evidências obtidas por Shipe, 
1959" sugerem que a adoção de um valor padrão 
para o ponto de congelamento e seu limite de va
riação normal, deve sobrepor-se às limitações de 
se usar simplesmente um valor médio, aceito co
mo padrão. 

No presente projeto de pesquisa, foram esta
belecidos e estudados os valores-padrão da DPC e 
das outras características fisico-químicas do leite, 
a nível regional. O trabalho fornece subsídios que 
podem trazer expressivos benefícios à Secretaria 
de Inspeção de Produtos Animal (SIPA) do Mi
nistério da Agricultura, Universidades, associa
ções de produtores, estudantes, além de outros 

(Vanetzian, 1978). Uma parcela do grande número 
de dados obtidos foram utilizados para examinar: 
a) - os valores-padrão normais do DPC, de 1006 
amostras de leite bovino cru, coletadas em latões 
pela manhã, e 506 à tarde, da bacia leitejra de 
Goiânia (Rees, 1949, Pinto "et a/ii", 1976), De
mott, 1971). Obtem-se assim, dados médios sem 
distinção de raça, tempo de lactação, clima ou 
qualquer outro fator que afete a composição do 
leite. A utilidade desse valor médio bruto da DPC, 
é servir como indicação geral para as análises roti
neiras de qualidade dos laborat6rios de laticínios; 
b) - a distribuição geral de frequência das amos
tras coletadas das ordenhas matutinas e vesperti
nas, separadas por município e por rebanhos; c) -
os "valores base" da DPC obtidos do leite bovino 
cru autêntico matutino e vespertino, para observar 
o efeito da adição de água, de modo a permitir se o 
resumir com segurança, a fraude. Tais subsídios 
permitem melhor entendimento acerca dos fatores 
<J.ue afetam a DPC, facilitando a determinação do 
SIgnificado de quaisquer valores ou conjunto de 
valores que possam aparecer (Shipe, 1959): d) - os 
valores médIOS gerais brutos, comparativamente a 
outros países e outras regiões do Brasil; e) - analo
gicamente, os valores médios gerais obtidos, com
parados com os valores conhecidos para vários 
outros mamíferos; t) - como a DPC é afetada ao se 
analisar amostras do leite dos animais individual
mente, em comyaração com aquelas obtidas ap6s a 
mistura nos latoes. 

MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostragem 

Os dados foram obtidos através da análise le
vada a efeito, a partir de 1 006 amostras de leite 
bovino cru, autêntico, coletadas dos latões de 50 
litros (o conteúdo de cada latão provinha de cerca 
de 10 animais), no período matutino e 506 amos
tras no vespertino. Foi adotado procedimento tal 
que permitisse a obtenção do material a partir de 
rebanhos comerciais, existentes nos vários muni
cípios da bacia de Goiânia, que perfazem uma área 
de 23.9 1 9  km2 com população residente (em ju
Iho/85) de 1 .474.484 Hab. (IBGE-GO, Figura 1 e 
Tabela 1). 

TABELA 1 Municípios da bacia leiteira de Goiâr:ia onde foram coletadas as amostras 

Município Área (km2) População 
Goiânia 929 98.946 
Inhumas 549 32.229 
Goianira 287 8.230 
Goian�lis 248 7.762 
Anápo IS 1 .263 226.890 
Silvania 3.620 19.392 
Pirac�uba 2.654 4.407 
Morrin os 2.796 32.939 
Itumbiara 3.260 8 1 .505 
Hidrolândia 1 .084 8.777 
Orizona 2. 1 82 1 1 .806 
Le0'r.ldo de B ulhões 567 8.044 
São uiz de Montes Belos 1 .085 24.697 
Santa Bárbara de Goiás 425 10.346 
Bela Vista de Goiás 1 .723 19 . 101  �ua� 401 1 1 . 101  

rinâade 846 39. 122 

Total 23.9 1 9  1 .474.484 

Os diferentes rebanhos, de 167 yropriedades rurais, quais sejam: Holandês, Mestiço-Zebú, Holandês-Zebú 
1I2e3/4, dessa região,sou;taram 5.734animais, que forneceram no perfodo, 75.800litros de leite (Tabela 2). 
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ESTADO DE  GOIÁS 
REG iÕES ONDE FORAM COLETADAS 

AS AMOSTRAS 

1 GOIÂNIA 
2 INHUMAS 
3 GOINIRA 
4 GOIANÁPOLlS 
5 ANÁPOLIS 
6 SILVÂNIA 
7 PIRACANJUBA 
8 MORRINHOS 
9 ITUMBIARA 

1 0  HIDROLÂNDIA 
1 1  ORIZONA 
1 2  L. DE BULHÕES 
1 3  S .  L. DE  M .  BELOS 
1 4  STA. BÁRBARA 
1 5  BELA VISTA 
1 6  GUAPÓ 
1 7  TRINDADE 

Pág. 24 _ 
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TABELA 2 Perfil de procedência da amostragem coletada (período de 1 1/83 a 3/87) 

manhã 
tarde 

N2 fazendas 

105 
67 

N2 vacas 

10.730 
5.004 

o gado é submetido ora à alimentação de pas
to, ora à alimentação de pasto mais suplementa
ção. Cerca de 80% da pastagem era constituída de 
capim Jaraguá e Brachiária e os 20% restantes de 
Colonião e Andropogon. A suplementação ofere
cida ao gado no período, foi constituída de cana 
triturada, cevada, milho verde e triturado, sorgo, 
capim Cameroon e Napier, farinhas de: babaçu, 
soja, algodão e trigo. 

As amostras foram coletadas separadamente, 
de cada um dos latões, pela manhã e à tarde, sob 
supervisão de veterinários da Universidade Fede
ral de Goiás e do Laborat6rio de A poio Animal do 
Ministério da Agricultura, para garantir um pro
cedimento padronizado e evitar qualquer adultera
ção, principalmente com água. O período de co
leta abrangeu 164 semanas compreendidas de no
vembro/83 a março/87. As amostras (500 ml) 
eram colocadas em vidros esterelizados, depois de 
serem homogeneizadas com o emprego de instru
mento apropriado, de aço inoxidável, no pr6prio 
latão. A partir desse momento, e para impedir a 
alteração da DPC em função do desenvolvimento 
de acidez, os vidros eram mantidos sob refrigera
ção constante (2-4°C) e imediatamente conduzi
dos aos laborat6rios, onde as análises eram reali
zadas no mesmo dia com o leite matutino, entre 3 
a 12 horas de ordenha. No dia seguinte ao da co
leta, era analisado o verpertino, entre 18 a 24 ho
ras da ordenha. Os índices meteorol6gicos locais 
de temperatura e umidade relativa do ar foram 
determinados no momento da ordenha, empre
gando-se um higrômetro "Incoterm". Eram ainda 
obtidos os dados referentes à idade, dieta, raça, 
período de lactação e grau de sangue dos animais. 

2.2 Determinação da DPC 

As determinações da DPC foram realizadas em 
criosc6pio "Termistor" (Model 4DII A dvanced 
Inst. Inc. Massachussetts, 02194 - USA 3 3)� O 
aparelho era calibrado com padrões criosc6picos 
de biftalato de potássio .424, ;530, .62 1 °H elou 
solução padrão de sacarose a 10 e 7%; garantia-se 
assim a linearidade de resposta na faixa normal. 
Os resultados destas medidas eram então compa
radas com os valores obtidos em outro criosc6pio 
eletrônico (Lactosc6pio Mod. 312 L. Laktron, 

Volume produzido 

50.250 
25.550 

N2 latões 

1.006 
506 

2278 - LondrinalPR). Esses equipamentos su
percongelam as amostras de leite, vários graus 
abaixo de sua temperatura de congelamento e en
tão vibram-nas internamente. Tal procedimento 
inicia simultaneamente a formação de cristais de 
gelo e o calor de fusão é repentinamente liberado. 
A temperatura da amostra, em consequência, ele
va-se para seu ponto de congelamento, que então é 
medida. Os valores obtidos a partir dos 1512 la
tões, foram sempre considerados tomando-se a 
média de determinações em duplicata, utilizando
se, para medir no "Advanced" , pelo menos duas 
diferentes alíquotas de 2 ml (User's Guide) e no 
Lactosc6pio, 2.5 ml (Manual de Operações). 

2.3 Determinação da Acidez 

Utilizou-se a titulaç-ão rotineira do ácido lácti
co, metodologia oficialmente adotada para con
trole de produtos de origem animal e seus ingre
dientes, do Ministério da Agricultura. A técnica 
consiste na titulação do leite com NaOH 0.9N. 

2.4 Análise dos Dados 

A análise estatística (médias, desvios-padrão, 
correlações, gráficos) foi realizada no Centro de 
Processamento de Dados da UFG, utilizando-se 
disquetes "verbatin" e microcomputador "Itau
tec". Parte da análise foi feita empregando-se 
procedimentos estatísticos rotineiros, tais como 
a significância de diferença entre médias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A DPC e sua utilidade para testar a qua
lidade do leite 

A base principal utilizada para diferenciar o 
leite autêntico daquele adulterado, é o conheci
mento da distribuição natural de frequências dos 
valores do DPC do leite cru, de uma determinada 
região do país. Além da distribuição de frequên
cias dos valores da DPC média-geral pela manhã e 
à tarde, foram também analisados os valores (con
siderando-se o intervalo oficialmente aceito, 
15- 1 8 °D) matutinos e vespertfuos Tabela 3!! 
(Gráficos la e 1b) e Tabela 3b (Gráficos 1c e 1d). 
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TABELA 3a Distribuição da DPC no intervalo padronizado pela sipa (15°D- 1 8 °D), da bacia leiteira de 
Goiânia. 

Depressão do ponto de congelamento 
(oH) 

C l a s s e 

- .526 
- .527 a - .531 
- .532 a - .536 
- .537 a - .541 
- .542 a - .546 
- .547 a - .551 
- .552 a - .556 
- .557 a- .561 
- .562 a - .566 

- .567 

DPC Média (oH) 
Desvio Padrão 

Intervalo de variação 

Distribuição (% por classe) 

Matutino 
n =  812 

.0 
3.1  

12.7 
24.6 
29.8 
17.2 

8.1  
3.4 

.7 

.2 

- .543 
± .OO71 

- .557 a - .529 

Vespertino 
n = 407 

.0 
1.9 
9.0 

21.4 
30.2 
1 7.0 
13.0 

5.9 
1.3 

.2 

- .545 
±.0073 

- .560 a - .530 

TABELA 3b Distribuição da DPC do leite bovino cru da bacia leiteira de Goiânia (1983-1987) 

Depressão do ponto de congelamento 
(oH) 

C l a s s e  

- .519 
- .520 a - .524 
- .525 a - .529 
- .530 a - .534 
- .535 a- .539 
- .540 a - .544 
- .545 a - .549 
- .550 a - .554 
- .555 a - .559 
- .560 a - .564 

- .565 

DPC Média (oH) 
Desvio Padrão 

Intervalo de variação 

A Tabela 4 ilustra a distribuição de classes da 
DPC em relação a frequência relativa percentual 
dos municípios que mais foram visitados. Pode-se 
notar que as amostras que apresentaram melhor 
qualidade no período, foram aquelas coletadas em 
Morrinhos, seguidas daquelas provenientes de 
Anápolis e Silvânia. É interessante notar que os 
valores máximos e mínimos encontrados para os 
diferentes municípios pertencem à mesma classe, 
com exceção de Mortinhos e Silvânia, e que cerca 
de 72% das amostras destes municípios encon-

Distribuição (% por classe) 

Matutino 
n = 1006 

.0 

.4 
1 .9 
7.9 

20.3 
29.7 
2 1 .3 
10.8 

5.3 
1 .4 

.3 

- .543 
±.OO72 

- .557 a - .529 

Vespertino 
n = 506 

.0 

.0 

.6 
6.8 

16.8 
25.5 
23. 1 
16.6 

5.9 
4.4 

.6 

- .545 
±.OO75 

- .560 a - .530 

tram-se no intervalo compreendido entre 536 OH a 
- .5500H. Todas as distribuições obtidas possuem 
uma curva parecida com a de Gauss, mas nenhuma 
delas apresenta-se simétrica, pois a diferença entre 
a média e a moda evidencia forte assimetria posi
tiva. Esse resultado não surpreende, porque os 
valores das DPCs assim distribuídos não são inde
pendentes de fatores que os influenciam, tais como 
dieta, raça, clima e outros. A percentagem de 
amostras encontradas abaixo de 15°D e acima de 
18°D é mostrada na Tabela 5. 
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TABELA 5 Porcentagem de amostras encontradas abaixo de 15 °D e acima de 18°D (1512 amostras) 

Abaixo de 15 °D 
Acima de 18 °D 

Matutino 
n = 1006 

13.7 
3.1 

3.2 Limite superior padrão da DPC para detecção 
do leite adulterado 

Atualmente, no Brasil, qualquer amostra de 
leite com valor da DPC maior que - .530oC é 
considerada adulterada. Interpreta-se sob a luz dos 

Vespertino 
n = 506 

7.3 
8.1 

Matutino + Vespertino 
n = 1512 

21.0 
1 1.2 

resultados desta investigação, a conveniência de 
manutenção desse padrão oficial: a Tabela 6 e o 
Gráfico 5, deixam claro que os valores da DPC 
para o leite de latões, fora� distintamente meno
res que os valores encontrados para o leite autênti
co de vacas individuais, coletado a partir de baldes 
(COST A "et a1ii" 7). 

TABELA 6 Distribuição da DPC do leite bovino cru matutino + Vespertino da bacia leiteira de Goiânia 

Depressão do ponto de congelamento 
(oH) 

C l a s s e  

- .519 
- .520 a - .524 
- .525 a- .529 
- .530 a - .534 
- .535 a - .539 
- .540 a - .544 
- .545 a - .549 
- .550 a- .554 

- .555 a- .559 
- .560 a - .564 

- .565 

DPC média (OH) 
Desvio Padrão 
Intervalo de variação 

Portanto, o padrão oficial parece estar relacio
nado com o leite de latões e não com aquele pro
venien� de baldes ou tanques, pelo menos para 
esta região? sob as condições que nela prevalecem. 
Da DPC média obtida e do desvio da distribuição 
de frequências, calculou-se que 95% das amostras 
de leite cru, ordenhadas com a precaução necessá
ria, apresentaram valores menores que - .529°H. 
Baseando-se na média geral e na dispersão das 
amostras misturadas, seguidas do valor de 2 des
vios-padrão, calculou-se o intervalo de variação 
para as 1219 amostras no intervalo entre 15 °D a 
18 °D. Do cálculo, resultou o limite superior pa
drão com o valor de - .529°H. Este limite, que foi 
adotado oficialmente para o leite cru coletado em 
latões de 50 litros parece, portanto, ser o mais 
adequado. As amostras que apresentarem valores 
mais elevados podem ser caracterizados como sus
peitas de conter água adicionada. Somente 4 
amostras dentre as 1219, apresentaram valores 
maiores que - .529°H. Notou-se ainda, que tais 

Distribuição (% por classe) 

Geral 
n = 1512 

.0 

.3 
1.5 
7.6 

18�9 
28.5 
22.0 
13.0 
5.4 
2.4 
.4 

- .544 
±.OO72 

- .558 a - .530 

15°H - 18 °H 
n = 1219 

.0 

.0 

.7 
7.2 

19.2 
29.4 
22.6 
12.7 
5.1  
2õ5 
.5 

- .544 
±0073 

- .559 a - .529 

valores foram oriundos daqueles animais que esta
vam se alimentando somente de pastagem. A dis
tribuição de frequências da DPC geral (Tabela 6 e 
Gráficos 2 e 3) das 15 12 amostras não evidenciou 
diferença estatisticamente significante comparadas 
com as 1219, correspondentes ao intervalo de 15 -
18 °D. Isso pode explicar em parte porque algumas 
indtlstrias aceitam leite com grau de acidez um 
pouco acima de 18°D para industrializaÇ'ão. É im
portante notar para fins de prática laboratorial, 
que 80% dessas amostras encontram-se no inter
valo entre - .530 a - .554 OH. 

O valor médio obtido na região foi - .544 OH; 
com este valor "base", o número de dígitos que 
diminui a leitura do criosc6pio quando 1 % de água 
é a<licionado ao leite é: .01 x 544 = 5.44. cerca 
portanto de - .538 UH (Vanetzian, 1978). Uma 
leitura do criosc6pio de 539 indÍcaria portanto, 
544 - 539/5.44 = .9 1% de água adicionada. Com 
esta informação construiu-se a Tabela 7 e o Gráfi
co 4 que mostram as relações existentes entre as 
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leituras que se obrem no crioscópio utilizando o mais distribuídos por toda a região. Neste trabalho 
valor "base" da região e a água adicionada. É foi estabelecida a tolerância de 2 desvios-padrão 
possível obter-se, portanto, facilmente, a quanti- acima da média para compensar a ocorrência das 
dade de água adicionada conforme a leitura acusa- variações naturais do leite ou do aparelho. Dessa 
da pelo equipamento. Quando um laboratório forma, fazendo uso da Tabela 7 obtendo-se o va-
analisa o leite adquirido de um produtor, está lor igual ou menor que - .529°H, pode-se afir-
comparando o valor médio obtido daquele reba- mar, com 95% de segurança, que o produto e livre nho com o valor médio encontrado a partir de de água adicionada. grande número de amostras, provenientes de ani-

TABELA 7 DPC x H20 adicionada para base de - .544 OH 

LEITURA DA % H�O LEITURA DA % HNO LEITURA % �O 
Õ DPC ADICIO ADA DPC ADICIO ADA DA DPC ADICI ADA 
° � 544 .0 522 4.04 500 8.09 

543 . 19 521 4.22 499 8.27 + 
542 .36 520 4.41 498 8.45 :!:l 541 .55 519 4.59 497 8.64 I 540 .73 5 18  4.77 496 8.82 > 

c:i 539 .91 517 4.96 495 9.00 + 538 1 .10 516  5.14 494 9.19 ° 00 :::E 537 1.28 515  5.33 493 9.37 U 536 1.47 5 14 5.51 492 9.56 � 535 1.65 5 13  5.69 491 9.74 I(') B - 534 1 .83 512  5.88 490 9.93 
533 2.02 51 1 6.06 489 10. 1 1  
532 2.20 510 6.25 488 10.29 
53 1 2.38 509 6.43 487 10.48 
530 2.57 508 6.61 486 10.66 
529 2.75 507 6.80 485 10.84 
528 2.94 506 6.98 484 1 1.03 
527 3.12 505 7.16 483 1 1.21 
526 3.30 504 7.35 482 1 1 .40 
525 3.49 503 7.53 481 1 1.58 
524 3.67 502 7.72 480 1 1.76 
523 3.86 501 7.90 479 1 1.95 

ÁREA ... .. H2 ADICIONADA 
1 1  

NORMAL PRESUMíVEL 
1 0  

9 

< 8 
O 7 < 
Z 
O 6 -
� 

5 O 
< 

� 4 
:> ::I:: 

3 + � 
:::E 2 ....l 
� 
t.lJ t.:) O 
� -.550 -.540 -.530 -.520 -.51 O -�490 -.480 
B DPC (oH) 

GRÁFICO 4 - DPC x H20 ADICIONADA PARA 

BASE DE -.544 OH 
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3.3 DPC DO LEITE COLETADO INDI
VIDUALMENTE E DO LEITE MISTURADO 

A maioria das amostras cujas temperaturas de 
congelamento são testadas nos laborat6rios de lati
cínios, provêm de leite de vários animais, mistu
rado em latões. Os animais individualmente, 
mostram uma tendência a apresentarem valores de 

DPC inconstantes e a mistura do leite desses ani
mais resulta em valores também situados acima e 
abai�o da média geral (Aschaffenburg & Veino
glou, 1 943). A tabela 8 e o Gráfico 5 comparam o 
leite de 1000 amostras da região leiteira de Goiâ
nia (Costa "et alii"), considerando-se o animal, 
individualmente, com 8 1 2  amostras de leite mis
turado em vários animais da mesma região. 

TABELA 8 Valores médios da DPC do leite maturino de vacas individuais e do leite misturado em latões 

n x & limites extremos 

leite individual 
leite misturado 

1000 
8 1 2  

- .540 
- .543 

±.0070 
± .007 1 

- .570 - .5 12 
- .570 - .528 

35 

� � 30 
<t: .J U � 25 
I 

<t: � 20 
<1lJ :;::l O 
� 1 5  
u.. 

1 0  

5 

GRÁFICO 5 Comparação entre valores médios da DPC do leite cru matutino de vacas in

dividuais e do leite misturados em latões. 

LEITE MISTURADO 

LEITE INDIVIDUAL 

-.51 0 -.515  -.520 -. 525 -.530 -.535 -.540 -.545 -.550 -.555 -.560 -.565 -.570 -.575 
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Observou-se que o leite misturado apresenta 
uma média geral mais baixa, com diferença esta
tisticamente significante, a nível de P 0.01 ;  além 
disso, os valores obtidos variam menos, i.e., são 
mais constantes que nas outras amostras. O resul
tado indica melhor constituição geral do leite, no 
que se refere aos solutos nele contidos, o que leva 
a crer que não se deve subestimar o efeito de mis
turar o leite de vários animais quando se mede a 
DPC. 

3.4 Comparação entre o leite da manhã e o 
da tarde 

V ários autores atestam não haver diferença 
entre o leite coletado nesses dois períodos (Shipe, 
1959),  enquanto outros encontram valores que 
caracterizam o leite de manhã como sendo melhor 
que o da tarde (Monier, 1 9 1 5). Já de acordo com 
Aschaffenburg & Temple, 1941),  o leite vesperti
no é melhor do que o matutino. Neste estudo pro
curou-se contribuir para o esclarecimento da po-

lêmica existente sobre a diferença entre o leite or
denhado pela manhã e à tarde. Considerando as 
Tabelas 3a, 3b e 6 que analisam os dados obtidos 
em grande escala e por um longo período de tem
po, onde os animais tinham acesso permànente à 
água, obteve-se uma diferença estatisticamente 
significante a nível de P 0.01 .  Pode-se notar que 
as médias dos valores da DPC do leite matutino é 
0.OO2° H  mais elevado que o vespertino. A dife
rença é pequena mais é cerca de quatro vezes o 
desvio padrão, sendo portanto, significante. De
preende-se ainda que a diferença não é grande 
quando os animais têm livre acesso à água. Dessa 
forma é aconselhável utilizar as amostras mistura
das dos dois períodos, quando se deseja obter o 
ponto criosc6pio representativo do leite de uma 
determinada região. Quando se analisa amostras 
do leite da manhã e da tarde de rebanhos isolados, 
obtem-se resultados diferentes. O estudo de cerca 
de 30 rebanhos e os valores obtidos 'evidenciam 
uma oscilação, ou seja, a DPC do leite matutino é 
por vezes maior, menor ou igual ao correspon
dente leite verpertino (Tabela 9). 

TAB ELA 9 Distribuição das DPCs médias de rebanhos diferentes 

Rebanho DPC Umidade Relativa Temperatura 
manhã tarde manhã tarde manhã tarde 

1 - . 541  - .541  84 67 23 3 1  
2 - .545 - .546 9 1  43 21 35 
3 - .5 5 1  - .543 9 1  35 21 30 
4 - . 542 - . 556 94 43 12 24 
5 - .545 - .547 90 54 1 9  3 1  
6 - . 539 - .536 89 96 15 22 
7 - .535 - .542 91 74 20 33 
8 - .536 - .541 96 55 20 30 
9 - .545 - .540 100 50 1 6  30 

10 - .544 - .535 65 43 21 29 
1 1  - .54 1 - .544 80 43 1 8  29 
1 2  - .533 - .553 88 47 1 2  27 

Os dados permitiram concluir que 50l7c dos rebanhos apresentaram leite vespertino melhor que o matutino. 

Provavelmente, existe mais de uma causa para 
explicar tal diferença. Os hábitos de alimentação e 
ingestão de água, são fatores sugeridos p�l� Fede
ração internacional de Laticínios (Fil, 1 983) ,  en
quanto que Demott "et a!ü" 8 ,  analisando dados 
obtidos de 4000 amostras, verificou que valores 

elevados de temperatura e umidade estavam rela
cionados com baixos pontos criosc6picos. A Ta
bela 10 mostra as diferenças significantes para os 
índices meteorol6gicos médios de umidade relati
va do ar e temperatura, da região leiteira de Goiâ
nia, durante o período de investigação. 

TABELA 10  Umidade relativa do  ar e temperatura média da  bacia leiteira de  Goiânia no período de  no
vembro/83 a fevereiro/87 

Temperatura 
Umidade relativa 

Manhã 

1 9 ±  4 
8S±9.7 

Tarde 

29± 4 
62± 1 8  

Nível de significância 

P O.O l 
P 0.0 1 
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Há uma variação de cerca de 10°C na tempe
ratura e de 23% na umidade relativa do ar, em um 
período de 7 horas diariamente. Esse resultado 
pode explicar o volume menor de leite que é orde
nhado à tarde, já que o gado leiteiro possui menor 
número de glândulas sudoríparas e a elevação da 
temperatura é melhor tolerada quando a umidade 
relativa é baixa, ou seja, inferior a 45%. A tem
peratura elevada do penodo vespertino, pode "es
tressar" o animal, que diminui muito a produção 
láctea e pode também provocar alterações fisioló
gicas, tais como aumento da frequência respirató-

ria, elevação do volume sanguíneo (principal
mente no verão), diminuição da pulsação, dimi
nuição da velocidade de produção d.e _ hormônios 
das adrenais e da tire6ide (Islabão, 1984). Segura
mente, essas alterações em conjunto, relacio
nam-se com as diferenças observadas, determi
nando, portanto, uma relação direta entre a tem
peratura ambiental e o ponto crioscópio. Os dados 
mostrados na Tabela 1 1  são valores absolutos: são 
úteis porque enfatizam, uma vez mais, o alto grau 
de constância da temperatura de congelamento do 
leite. 

TABELA 1 1  Coeficiente de variação e intervalos extremos das DPCs médias do leite bovino da bacia lei-
teira de Goiânia, durante a lactação .. 

n2 de X Desvio & Coef. CVm-CVt Intervalos 
amostras médio variação extremos 

MANHÃ 1006 - .543 5.72 .0072 1 .32 .050 
DPC GERAL .06 

TARDE 506 - .545 6.25 .0075 1 .38 .042 

MANHÃ 812 - .543 5.23 .0071 1 .3 1  .042 
DPC ENTRE .03 

15- 18°D TARDE 407 - .545 5.95 .0073 1 .34 .040 

O desvio padrão mede melhor a dispersão do que o intervalo de variação, po!que este pode ser a�etado c0!1-
sideravelmente por um único valor, alto ou baixo (Aschaffenbuerg & Temple, 1941). Os desvlOs-padrao 
maiores, foram daquelas amostras obtidas durante a ordenha vespertina, indicando uma variação levemente 
maior. Em ambas as situações, a DPC geral ou DPC entre 15- 18°D, o desvio padrão e o coeficiente de va
riação são maiores para o leite vespertino do que para o matutino. 

3.5 Comparação das DPCs médias de outros 
países com os valores obtidos na bacia leiteira de 
Goiânia. 

A Tabela 12 mostra uma DPC média distinta
mente menor que a Holanda, quando comparada 
com o leite autêntico de outros países. É também 

TABELA 12 DPC média do leite bovino autêntico 

País/Ano 

USA/68 
Canadál68 
Holandal77 
Chilel76 
Inglaterral48 
Áfrical49 
Goiânial87 

Média 

- .5404 
- .5404 
- .5478 
- .542 
- .544 
- .542 
- .544 

evidenciada maior dispersão dos valores máximos 
e mínimos dos demais países, quando comparados 
com os valores no Canadá. A dispersão maior, 
observada na bacia leiteira de Goiânia, pode em 
parte ser de�da à diversidade das raças dos ani
mais e das condições de alimentação, que parecem 
desempenhar papel determinante para tais situa
ções (Hennigson, 1036). 

Valores das DPCs médias 

Máximo Mínimo 

- .513 - .595 
- .529 - .551 
- .53 1 - .568 
- .527 - .558 

- .5 14 - .570 
- .520 - .570 
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3.6 DPC do leite bovino e de outros mamí
feros 

Raros são os estudos já realizados para verifi-

car a temperatura de congelamento do leite de ou
tros man;tíferos. A Tabela 13 mostra que o DPC do 
leite bovino possui o valor médio mais elevado, 
em relação a outras espécies estudadas. 

TABELA 13  DPC média do leite bovino e de outros mamíferos 

X 

VacalGoiânial87 - .544 
Búfala - .552 
Ovelha - .587 
Porca - .555 
Cabra - .579 
Elefanta - .551 
Mulher - .564 

SUMMARY 

Studies of a series determinations of the 
freezing point depressions of the raw bovine milk, 
from herds over a period of 3 years and 4 months 
are reported. The statistic's tests results were 
compared with those obtained from authentic 
milk, collected in the USA, Netherland, Canada, 
England, Africa, Chile, as well as, with those 
obtained from qthers mamals. Were observed 
significant statistical differences between the 
freezing-point of morning and evening milk, 
being the evening values, lower. The differences 
appear to be producted by changes in the 
temperature/umidity to which the animaIs were 
exposed, as well as, the habits os drinking water 
and alimentation. It was shown that the superior 
limit of - .530°C which is used oficially to 
differenciate the authentic milk from adulterated 
milk is well chosen. It was calculated the 
percentage of added water from the basis value of 
this region in preference to the usual pratice in 
this country which is to measure the probable 
percentage os extraneous water from an assumed 
superior limito 
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COMPORTAMENTO ACIDIFICANTE DE ALGUMAS UNHAGENS 
DE STREPTOCOCCUS EM MEIOS DE CULTURA CONTENDO 

LACTOSE, GUCOSE., GALACTOSE. OU GUCOSE + GALACTOSE, 
COMO CARBOIDRATOS DISPONÍVEIS (*) 

Acid productions by some stmins of Streptococcus in cuIture media 
containing lactose, glucose, galactose or glucose 

pIus- galactose, as the available carbohydrates. (*) 

Rosa Helena Luchese (**) 
José Francisco Pereira Martins (**) 
Alda Luiza Lourein> dos Santos (**) 

RESUMO 

Estudou-se a velocidade de acidificação de treze linhagens de Streptococcus. em meios 
contendo 1actose, glicose, ga1actose ou glicose + galactose. Os resultados obtidos foram va
riáveis constatando-se uma resposta mais rápida à lactose para seis delas. Alguns Streptococ
cus mostraram-se incapazes !de utilizar a galactose, enquanto outros apresentaram acidificação 
pouco significativa. Outros ainda apresentaram melhor resposta à maior disponibilidade de 
gliooee noalQ. Palavras-chave: acidificação; glicose; lactose; galactose; streptococCllS. 

OORODUÇÃO 

A produção de 4Çido por várias espécies de mi
crorganismos Uctioos serve de base para a conser
vação dé indmeros alimentos, especialmente os 
derivados do leite. A lactose é bidrolisada pelos 
microrganismos em galactose e glicose, sendo esta 
dIuma met.abolizada a ácido l&:uco e outros pro
dutos. 

AlgUmal culturas metabolizam a galactose de 
modo lento e outras se mostram incapazes de fer
mentá-la. Alguns trabalhos sugerem que uma ele
vada produção de ácido em leite não é verificada 
por causa da dificuldade encontrada por muitas 
culturas para uma metabolização efiCiente da lac
tose. 

Gilliland et alo (1972), Sandine (1977), O. Leary & Woycbik {1976) e Thompson & Brower 
(1976), verificaram que a hidr6lise prévia da lac
tose do leite pela � -galactosídase tem efeito de 
estímulo sobre a capacidade acidificante dos es
treptococos de fermentos lácticos mes6fIlos, de 
Streptococcus themwphilus e de fermento misto de 
iogurte. Lowrie & Leyland ( 1974) observaram que 
em fermentos l&:tico� mes6filos podem ocorrer 
linhagens de Streptococcus lactis e Sjreptococcus 
Cremoris, que perderam a capacidade de fermentar 
a lactose, mas que ainda eram capazes de utilizar a 
glicose. Mckay et alo (1970), consideraram que 

. esta perda da capacidade de fermentar a lactose se 
devia à perda de plasmídeos específicos. 

Os resultados de Gilliland et al. (1972), suge
riram que a capacidade de hidrólise de lactose pelo 

estreptococo l&:tico não tem velocidade suficiente 
para permitir uma máxima produção de ácido 1&:
tico pela cultura bacteriana. Os resultados sugeri
ram ainda que, ao se trabalhar com linhagens ade
quadas, seria possível se obter uma aceleração na 
velocidade de maturação de queijos. Resultados 
semelhantes foram obtidos por S andine (1971) e 
por Thompson & Brower ( 1976). 

Martins ( 1977), ao estudar o comportamento 
acidificante de fermentos lácticos mistos comer
eiais em leite previamente hidrolisado pela � ... 

galactosídase, concluiu que a capacidade de res
posta das culturas à maior disponibilidade de gli
cose dependia das particularidades metab6licas das 
linhagens existentes em cada fermento. Estes re
sultados sugeriram que as diferentes respostas de 
cada linhagem individualizada de um fermento 
misto podem acelerar mudanças na composição 
deste fermento e modificar a sensibilidade a bac
teriófagos, a atividade proteoHtica e a participação 
geral no sabor, aroma e textura do produto. Som
kuti & Steinberg (1979), estudando a adaptabili
dade de linhagens de 8.treptococcus thermophilus à 
glicose, galactose e lactose. observaram diferenças 
significativas entre elas quanto à velocidade de 
crescimento em presença dos diferentes carboi
dratos. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o 
efeito da lactose, glicose e galactose, como únicas 
fonte de carboidratos fermentescíveis, em meio de 
cultura de composição definida, sobre a atividade 
acidificante de várias linhagens de estreptococo 
lácticos. 

( *) Trabalho realizado no Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo -Av. 
Brasil, 2880 - Camplhas-SP.; e apresentado no Vil Congresso Nacional de Latidnlos, realizado no Centro de PesquI
sa e Enslno/lnstltulo de Laticrn los Cândido Tostes no perrodo de 1 9  - 23 de j!Jlho de 1 982, em Juiz de Fora-MG. 

(**) Pesquisadores do InsUtuto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. 
(Cómposfo e rmpresso em 10104/91) 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Origem e manutenção das culturas. Utiliza
ram-se linhas de Streptococcus que foram isola
das pela S eção de Leite e Derivados do IT AL e 
cujas características estão sendo por ela estudadas. 
Estas culturas, identificadas como SE I . SE2, 
SE3 , S2 e S 3, foram obtidas a partir de soro-fer
mento natural utilizado no processameI;lto de 
queijo tipo Provolone. As culturas identificadaS 
como SP2, SP3, ST l t ST2, SCH l e SCH 2 foram 
isoladas de amostras de iogurtes comerciais de três 
marcas diferentes. 

Além destas culturas, utilizou-se uma linha
gem de Streptococcus /actis, identificada no tra
balho como SL, isolada de cultura comercial for
necida por "ChristianHansen Lab." • .  

Todas estas culturas foram mantidas, durante 
os testes, em meio composto de leite em pó re
constituído a 12% e  adicionado de 0,3% de extrato 
de levedura. 

Meio de cultura para testes de utilização de 
carboidratos. O meio de cultura utilizado possuía a 
seguinte composição: 

Peptona • • • • • • • • • • • • • • • •  1 ,00/0 
Extrato de levedura • • • • • • • • • •  0,3% 
Mg S04 IM • • • • • • • • • • • • • •  0,1% 
Púrpura de bromocresol 1 % • • • • •  0,25 % 
Água destilada q.s.q. • • • • • • • • •  

Carboidrato teste • • • . • • • • • • •  1 ,0% 

A adição ao meio da mistura glicose + galac
tose foi feita utilizando-se 0,5% de cada carboi
drato. 

Os meios foram esterilizados durante 1 2 mi
nutos a 1 21 °C, obtendo-se um pH final de 6 ,5 .  

Ativação das culturas - teste e inoculação. A 
ativação das culturas foi feita por meio de três 
subcultivos consecutivos no meio de manutenção, 
com incubação à temperatura apropriada até coa-
gulação. I 

Estas culturas ativas foram transferidas com 
alça de níquel-cromo para o meio do teste. A in
cubação foi feita em peno dos predeterminadosa a 
37°C para as culturas isoladas no IT AL e a 30 C 
para o Streptococcus lactis SL. 

Determinação da acidificação. A acidificação 
foi determinada pela comparação da leitura inicial 
do pH com as obtidas após 3,6 e 24 horas de incu
bação, sendo feitaS em duplicata. Os valores estão 
expressos em Il pH. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas de acidificação obtidas da fermenta
ção dos carboidratos foram estudadas. Destas po
de-se observar que as culturas SE 1 , SE2, S2, SE3, 
SP2 e S3 apresentaram melhor desempenho meta
bólico frente 11 iactose, COJIl.parado ao de outros 
açl1cares em testes. Somkuti & S teinberg (1979), 
estudando diversas linhagens de Streptococcus 
thermophilu3, observaram que algumas não pos
suíam capacidade de transporte de galactose ou 
glicose para o interior da célula. Observações se
melhantes são feitas por Sharpe (1978), explican
do a maior acidificação da lactose, e por B uchar & 

Gibbsons ( 1 974), no Bergey's Manual, qt:e des
creve o Streptococcus themwphilus fermentando 
de preferência os dissacárides lactose e sacarose. 

As culturas S'f l , ST2. e..S L  apresentaram res
posta mais rápida a uma tllaior disponibilidade de 
glicose no meio, fato este já observado anterior
mente por Gilliland et alo ( 1 972), Sandine ( 1 977) e 
Thompson & Brower ( 1 976). A fase inicial da 
fermentação pela cultura ST2, SCH3 e SP3. A 
fase inicial da fermentação pela cultura SCH 1 
também foi estimulada em meio de glicose. A aci
dificação obtida após 24 horas de incubação foi 
maior em meio glicosado para as culturas ST 2, 
SCH3 e SP3. O melhor desempenho na produção 
de ácido láctico pelas culturas ST2 e SL, devido a 
uma maior disponibilidade de glicose, pode ser 
verificado, ainda, observando-se a curva obtida 
quando do creseimento em meio contendo glicose 
+ galactose. 

A resposta à disponibilidade de galactose foi 
medfocre em termos de velocidade de acidificação 
para todas as culturas, com exceção da SL. As 
c ulturas, SE I , SE2, S2, SP2 e S3 , não se mostra
ram capazes de acidificar o meio de cultura con
tendo galactose como !tnico carboidrato fermen
teseível. Esta peculiaridade metabólica foi expli
cada por Bisset & Anderson (1 974), como resulta
do da ausência das vias D-tagatose-6-fosfato e de 
Leloir. ambas presentes nos Streptococcus do gru
po N. 

Os estudos de Somkuti & Steinberg ( 1 979), 
com linhagens de Streptococcus themwphilus, 
mostram que algumas das cultivadas em meio de 
lactose podem apresentar uma fase de adaptação 
mais prolongada quando transferidas para meio de 
glicose ou galactose. A duração desta adaptação 
depende de características intrínsecas a cada linha
gem. Observaram, porém, que repicagens sucessi
vas normalizam a acidificação em meio de glicose 
e galactose a níveis comparáveis aos obtidos com a 
lactose. SneIl et alo ( 1 948) observaram comporta
mento semelhante em culturas de Lactobacillus 
bulgaricus. 

Neste trabalho, porém, as diferentes respostas 
à fermentação dos carboidratos pelas culturas tes
tadas confirmam as observações de Martins (1 977) 
sobre a capaçidade de resposta das culturas a uma 
maior disponibilidade de glicose ser dependente 
do comportamento metabólico específico de cada 
linhagem. 

Isto confirma, também, o perigo potencial de 
alteração na composição e características originais 
do fermento, pela mudança da disponibilidade de 
carboidratos do meio. 

SUMMARY 

Thirteen strains of lactic Streptococcus were 
studied in relation to their acid development in 
média containing lactose, glucose and galactose.or 
glucose plus galactose. The results were 
diversified showing a faster response to lactose for 
six of the strains. Some StreptococcuS failed to 
ferment galactose whereas others showed no 
significant acidification. The presence of glucose 
enhanced the acidity response with other strains. 
Key-words: Acidity; Glucose; Lactose; Galactose; 
Streptococcus 
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LIPÓLISE EM LEITE E DERIV ADOS �*) 

Lipolytic activity in milk and dairy products. (*) 

Ismael Antônio Bonassi. (**) 

RESUMO 

A lipólise, que pode se desenvolver em alguns produtos lácteos, exige para se manifestar 
uma aproximação da enzima (lipase) e do substrato (matéria graxa). No leite, os lipídios se en
contram nos glóbulos graxos e, em condições normais de qualidade do leite, a membrana 
destes glóbulos funciona como .uma barreira entre a gordura propriamente dita e a lipase. 
Existem no entanto, situações que favorecem o aparecimento da lipólise, com o desenvolvi
mento de sabores e odores anormais em leite e derivap.os. Neste trabalho, são apresentadas as 
principais causas de aparecimento da lipólise: espontânea, induzida e de origem microbiana. 
São discutidos aspectos referentes à hereditariedade, período de lactação, alimentação, equi
pamento de ordenha, tratamentos mecânicos e fatores microbianos. Algumas medidas de pre
venção e controle são sugeridas. 

INTRODUÇÃO 

A lipólise que pode se desenvolver em alguns 
produtos lácteos exige para se manifestar uma 
aproximação da enzima (lipase) e do substrato 
(matéria graxa). No leite, os lipídios se encontram 
nos glóbulos graxos, em condições normais a 
membrana destes gl6bulos funcionam como uma 
barreira entre a gordura propriamente dita e a li
pase. Assim, a lip6lise não ocorrerá a não ser que 
haja uma desnaturação da membrana dos gl6bulos 
graxos, e que as enzimas lipolíticas se encontrem 
pr6ximas à membrana. 

Entretanto, ap6s deixar a glândula mamária, o 
leite está sujeito a diferentes tipos de mudanças ff
sicas, submetido a tratamentos mecânicos e às ve
zes à baixa temperatura. A ação mecânica pode 
impelir a matéria graxa líquida através da mem
brana danificada e assim, desde que esta seja aces
sível à lipase, o processo enzimático começará. 

Por exemplo, a homogeneização reduz a 

+ 
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quantidade de material membranário por unidade 
de superfície e modifica sua organização, pois 
ocorre uma absorção de micelas de caseína, às 
quais está ligada a lipase natural do leite. A agita
ção incontrolada do leite tem efeito similar, em
bora em menor intensidade. 

A membrana dos gl6bulos graxos é constituída 
por uma associação lipídeo-proteína, assim sendo 
pode igualmente ser afetada pela ação de enzimas 
proteolíticas. O leite contém uma protease natural 
que do mesmo modo que a lipase se apresenta li
gada às micelas de caserna, contém também pro
teases secretadas por microorganismos - Kuzdzal 
Savoie & Bolourtchian ( 1 977). Deve-se assinalar, 
que a protease natural do leite é termoresistente, 
contrariamente à lipase natural - Sesil & Iesil 
( 1979). . 

A lipólise do leite se traduz pela degradação da 
matéria graxa, resultando principalmente os áci
dos graxos livres e os mono e diglicerídeos - Cast
berg (1978). 

ÁC I D O S  G RAXO S L IVRES  

( 0) Trabalho apresentado no Xº Congresso Nacional de Lalicfnios realizado no per(odo de 1 5 a 1 8 de agosto de Ú 188. no 
Minascentro em Belo Horizonte; trabalho realizado pelo Departamento de Tecnologia dos Produtos A�ropecuârios da 
Faculdade de Ciências AgronOmicas de Botucatu - Fazenda Experimental Lageado - UNESP - Universidade do Estado 
de São Paulo - SP ('0) Professor Titular do Departamento de Tecnologia dos Produtos Agropecuários de FCA - Campus de Botucatu/UNESP -
1 8600 - Botucatu - São Paulo (Composto e Impresso em 1 0/04/9 1) . . 

Rev. Inst.Latic.Cândido Tostes, 44(261-266); 42-48, 1989 Pág. 43 

Pela elevação dos teores destes produtos que 
são resultantes da degradação, acima de um certo 
valor, ocorre aparecimento de sabores anormais: 
amargo, rançoso ou mesmo saponáceo, segundo o 
grau de decomposição da matéria graxa. 

A lipólise pode ter três origens - Santos 
(197 1); Anderson & Cawston (1975) e Chazal & 
Chilliard (1985): 
• espontânea - desenvolve-se sob ação da lipase 

própria do leite, no leite simplesmente resfriado, 
não tendo sido submetido a nenhum tratamento 
mecânico. 

• induzida - resulta dos choques · mecânicos ou 
térmicos, que tomam mais frágeis os glóbulos 
de gordura e, portanto mais sensíveis à ação da 
lipase. 

• microbiana - resulta do desenvolvimento em 
condições de baixa temperatura, de microrga
nismos psicrotróficos, que liberam lipases, prin-
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cipalm�pte no leite de má qualidade bacterioló
gica. ,Normalmente é considerada reduzida no 
leite que contém menos de 250.000 ufcJmg ao 
chegar à Usina - Chazal & Chilliard (1985). 

1 .0 Principais causas da lip6lise. 

1 .1  Hereditariedade 

Algumas vacas podem produzir leite com de
senvolvimento de lipólise espontânea, sêm que 
ocorra ativação enzimática (FIG. 1). Tem-se veri
ficado na prática que, quando o leite destas vacas é 
diluído ao menos quatro vezes com leite normal, o 
problema é reduzido - Santos (1971), Deeth & 
Gerald (1976). Entretanto, se a proporção destes 
animais em um rebanho for em número elevado, o 
efeito da diluição será insuficiente. 

4 8  7 2 9 6  
HO RAS 

FIGURA 1 Evolução do teor de ácidos graxos livres de dois leites de vaca estocados à 4°C, e, u:n�o a 
mesma atividade lipásica - Castberg & Solberg (1974), segundo Castberg (1978) e Chilhard 
( 1982). 

Estudos experimentais tem demonstrado que 
este caráter é hereditário, existindo forte propen
são de transmissão para a descendência. Neste 
sentido, Castberg ( 1978) considera que deveria ser 
evitada a reprodusão de vacas produtoras de leite 
com esta tendência. Por outro lado, não tem sido 
constatadas diferenças significativas entre raças 
com propensão à produção de leite espontanea
mente lipol!tico - Castberg ( 1 978) e Chazal & 
Chilliard ( 1985). 

1.2 Período de Lactação 

Tem-se verificado influência do período de 
lactação no desenvolvimento da lipólise espontâ
nea, em leite de algumas vacas. Embora no início 
possa ocorrer elevação da concentração de ácidos 
graxos livres, os maiores problemas estão concen
trados no fim da lactação (FIG. 2). 
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FIGURA 2 Influência do estado de lactação no aparecimc!nto de defeitos de 
.
sab�r el!l leite: proporção de 

leites normais e de leites apresentando defeito de sabor, nos dOIS pnmeIros meses (A) e, nos 
dois últimos meses de lactação (B) - Kuzdzal - Savoie & Mocquot ( 1 960), segundo K uzdzal 
Savoie (1982). 

No final da lactação constata-se diminuição da 
produção, acréscimo do mimero de gI6bu�os

.
gr�

xos e diminuição de seu diâmetro. Com a dImInUI
ção da secreção a quantidade de material membra
nário pode ser insuficiente para proporcionar uma 
proteção eficiente. Se a maior parte das vacas de 
um rebanho estiver em tinal de lactação ao mesmo 
tempo, o problema pode tornar-se mais acentuado 
e Castberg (1978) aconselha secar rapidamente as 
vacas com menos de 1 a 2 litros por ordenha. 

1.3 Alimentação. 

A importância do fator alimentar é diffcil de 
ser avaliado com precisão, tendo em vista a multi
plicidade de outros fatores. No entanto, tem-se 
verificado redução dos problemas de lip6lise es
pontânea em animais alimentados em pastagens. 
Assim, em alguns países europeus (Bélgica, Fran
ça, Holanda, Irlanda), tem-se encontrado incidên
cia maior do defeito de rancidez nos meses de de-

zembro a março e, diminuição progressiva a� 
desaparecimento quase total nos meses de maIO 
a julho, coincidindo aliás com o período de pasta
gem - Kuzdzal - Savoie ( 1 982). 

E mbora seja apregoado que a alimentação em 
estábulo aumenta a lip6lise, tem-se constatado que 
isto não ocorre quando a ração é bem equilibrada. 
Porém, conteúdo energético insuficiente da ração, 
conduz geralmente à diminuição da produção, que 
é acompanhada pela elevação do íD;dice da lip6Iis�. 
A limentação deficiente em neceSSIdades energéti
cas é problemática principalmente em final de 
lactação (FIG. 3). 

Algumas pesquisas tem indicado que a com
posição da matéria graxa do alimento é importa,:
te, e a proporção de ácidos graxos insaturados, dI
ficulta a lip6Iisse durante a pastagem. Havendo 
elevação da proporção de ácidos graxos saturados, 
e concomitantemente diminuição do conteúdo 
energético da ração, acarretará acréscimo de lip6-
lise. 
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FIGURA 3 Influência da adição de um suplemento d e  alimento concentrado, sobre lipólise do leite. Dois lotes de�� vacas em fim de lactação, em condição de má alimentação recebem (ee 1 ) ou não (o, UU ) sUl?lementação alimentar. O teor em AGL foi medido após 26h de armazenamento do leite a 5 C - Stobbs et alii (1973) segundo Chilliard (1982). 

1 .4 Equipamento de ordenha e tratamentos 
mecânicos. 

Os leites normais são geralmente bastante re
sistentes, e, devem ser expostos a um trata mnto 
mecânico brusco ou mudança da temperatura para 
que haja indução da lip6lise. A correta utilização 
do material de ordenha e de armazenamento não 
deve conduzir a este defeito. Deve-se evitar�in
fluências mecânicas inúteis, pois uma vez danifi:' 

cados os gl6bulos graxos, os tratamentos suple
mentares aceleram o desenvolvimento da lip6lise. 

De modo geral, segundo Deeth & Gerald 
(1976), quanto maiores forem as influências me
cânicas e mais alta a temperatura (até 40°C) mais 
acentuada será a lip6lise induzida. Os tratamentos 
que causam ativação da lip6lise incluem o sistema 
de ordenha mecânica, processos que causam agita
ção, turbulência, formação de espuma, homoge
neização, certas mudanças de temperatura, bem 
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como no congelamento e descongelamento. Em 
temperatura relativamente baixa a evolução é mais 
lenta, mas mesmo nestas condições a agitação com 
formação de espuma conduz a um acréscimo evi
dente da lipólise. 

Se o leite homogeneizado for misturado com 
leite cru não homogeneizado, a lipase do leite cru 
atuará na gordura do leite homogeneizado, no de
correr do armazenamento. Neste sentido, Deeth & 
Gerald (1975), aconselham pasteurizar o leite an
tes da homogeneização, ou imediatamente após, se 
isto for impraticável. 

Em congelamento de leite, a membrana do 
glóbulo de gordura pode sofrer ruptura, pelos 
cristais circundantes. No _ descongelamento um 
pouco de ··gordura livre" éliberadadosg16bulos de 
gordura danificados, tornando-se susceptível ao 
ataque pela lipase. As rupturas serão maiores por 
repetições de congelamento e descongelamento e o 
congelamento lento causa maiores danificações 
que o congelamento rápido. 

Leite conduzido por lactodutos é normalmente 
mais susceptível à lipólise, que aqueles recolhidos 
no sistema tradicional de latões, sendo este defeito 
mais acentuado no creme e manteiga resultantes -
Lemaitre (1979). Em alguns países tradicional
mente leiteiros, ocorreu modificação nas condi
ções de coleta do leite, comportando as f.ltapas: or
denha mecânica, transferência do leite por canali
zações através do tanque de armazenagem na fa
zenda, coletas espaçadas por meio de caminhões 
isotérmicos, armazenamento na usina antes do 
processamento. Coletas após 4 ordenhas (48 horas) 
são bem difundidos nestes países existindo até 
mesmo de 72 horas - Kusdzal Savoie ( 1982). 

O ciclo de temperatura ao qual é submetido 
o leite após a ordenha tem papel importante no 
desenvolvimento da lipólise. Pode sofrer um res
friamento, depois um reaquecimento pela adição 
de leite a ser resfriado, depois um novo resfria
mento e assim por diante, seguido de agitação. O 
problema é função da temperatura de reaqueci
mento. Alguns autores demonstraram que reaque
cimento a 25-30oC, entre dois resfriamentos a 
5 °C, constitui um ciclo de temperatura bastante 
vulnerável para a qualidade do leite e da manteiga. 
O resfnamento rápido a 3 ou 4°C é o melhor sis
tema a adotar, devendo-se porém evitar ao máxi
mo a contaminação bacteriana. 
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A separação de creme na indústria, segundo 
Deeth & Gerald (1976), pode também causar ati
vação pela flutuação da temperatura e por danifi
cações mecânicas do glóbulo de gordura. O leite 
normalmente é préaquecido a 30 a 50°C para a se
paração, muitas vezes após ser mantido .a 3 °C, e 
depois da separação é resfriado a 3-5°C. Esta mu
dança de temperatura pode induzir à lipólise. Da
nos mecânicos no glóbulo de gordura pode ocorrer 
no próprio separador centrífugo. 

Os problemas de lipólise podem ser agravados 
por condições inadequadas de armazenamento. 
Tempo de armazenamento prolongado e refrige
ração insuficiente do leite cru e do cremê, pode 
aumentar a lipólise uma vez ocorrida a ativação. 
Estas condições também favorecem o crescimento 
de bactérias, muitas das quais são lipolíticas, cau
sando posterior deterioração da qualidade. 

No Brasil, Wolfschoon-Pombo et alii (1986), 
encontraram valores de ácidos graxos livres cor
respondents a 0,676 a 0,853 meqll, em leite rece
bido na plataforma de recepção do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes. Esses teores são atri
buídos à lipólise induzida, e segundo os autores 
estão muito próximos dos encontrados normal
mente na literatura de outros países. 

1 .5 Fatores microbianos. 

Os microrganismos psicrotróficos tem papel 
importante na lipólise em leite refrigerado, e seu 
desenvolvimento tem implicações sérias concer
nentes à qualidade organoléptica de cremes, man
teigas e queijos e, também na redução do tempo de 
conservação destes produtos. 

A contaminação inicial do leite fresco é função 
da higiene da ordenha, e do estado sanitário da 
mama. Os microrganismos psicrotróficos estão 
presentes na água, ar e solo, podendo contaminar o 
leite na fazenda, transporte, armazenamento, etc., 
razão da necessidade de boa higiene na fazenda, 
transporte e usina. 

Em leite resfriado e mantido a 4°C pode-se 
observar desenvolvimento da flora psicrotrófica, 
cuja evolução será fuh�ão da contaminação inicial. 
Foi verificado que a 4 C, o período d(; latência do 
desenvolvimento dos microrganismos psicrotrófi
cos, antes de atingir a fase logaritmica de desen
volvimento é de 4 dias, porém, desde que a flora 
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FIGURA 4 Evolução da flora total do leite. Em pontilhado o desenvolvimento dos psicrotróficos. Esta 
curva que resulta de trabalhos realizados em laboratórios do I.N.R.A. (França) mostra a im
portância do nível da temperatura de conservação do leite - Segundo Sesil & Iesiel ( 1979). 
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inicial seja pequena, a produção de enzimas não 
começará antes de 48 horas. No entanto, se a con
taminação inicial for elevada, o número de psi
crotróficos crescerá acentuadamente a partir de 48 
horas (a 5°C) tanto em leite como em cremes. 

Assim, se o leite tiver uma população inicial 
acima de 250.000 ufc/ml, for resfriado, lenta
mente, houver variação da temperatura acima de 
4°C e não for processado imediatamente na Usina, 
dificilmente se obterá bons produtos. As bactérias 
psicrotróficas podem se multi�licar em tempera
turas ao redor de 5°C (2°C, 4 C ou 7°C). Entre
tanto, em temperaturas superiores sua multiplica
ção será aumentada (FIG. 4). 

Dois grupos principais destes microrganismos 
podem ser encontrados no leite cru: Micrococca
ceae � Pseudomonas. No decorrer do armazena
mento, a partir do segundo dia, pro dominam as 
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Pseudomonas, as quais secretam enzimas exoce
lulares lipolfticas e proteolfticas, particularmente 
termoresistentes (FIG. 5). 

A lipase de algumas cepas pode resistir à tem
peratura de 90- 100°C por tempo prolongado, 
mesmo que a bactéria seja destruída pelo calor, 
por exemplo à temperatura de pasteurização. Estas 
enzimas podem induzir ao aparecimento de sabo
res anormais em leite pasteurizado, conforme 
Odet (1979) e em produtos de longa conservação 
como a manteiga, leite U.H.T. e mesmo leite em 
pó segundo Gie (1980), Sesil - Iesil ( 1980)� No 
gênero Pseudomonas a espécie mais comumente 
encontrada segundo alguns autores é Pseudomonas 
fluorescens, que mostra atividade lipolítica ótima a 
55°C, mesmo após ter sido submetida a um trata
mento térmico de dois minutos a 90°C - Kishonti, 
segundo Kuzdzal - Savoie ( 1982). 
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FIGURA 5 Evolução de dois grupos de microrganismos (Micrococcaceae e Pseudomonas) no decorrer da 
conservação de um leite cru a 2, 4 e 7 °C durante 72 horas - Stewart et a/l (1 975) segundo 
Kuzdzal - Savoie ( 1982). 
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As Psttudomonas produzem também enzimas 
proteoUticas, que do mesmo modo que a protease 
do leite, são termoresistentes. Seu efeito se faz 
igualmente sentir em produtos de longa conserva
ção, atribuindo-se a estas enzimas o problema de 
geleificação de leite U.H.T., conforme Sesil-Iesil 
(1979). 

Logo ap6s a desnate do leite, as células das 
bactérias psicrotr6:ficas e as enzimas lipásicas exo
celulares secretadas pelas Pseudomonas se con
centram no creme, e esta atividade lipoICtica se 
concentrará a seguir na manteiga fabricada com 
este creme - Downey & Murphy e Kishonti & 
Sjostron ( 1970), segundo Kuzdzal-Savoie ( 1 982). 

Ãssim, as COnseqüências indesejáveis do de
senvolvimento da flora psicrotr6:fica no leite po_ 
dem ser sérias e mesmo irreversível e incontrolá
veis, sendo importante procurar reduzir ou mesmo 
impedir seu desenvolvimento no leite - Kuzdzal
Savoie ( 1982). 

Em alguns produtos lácteos uma atividade li
política moderada pode ser desejável organolepti
camente. 

CONCLUSÃO 

A atividade lipolítica, prematuramente afetan
do os produtos lácteos, representa um grave de
feito de processamento. As principais causas da 
atividade lipolítica em produtos derivados de lei
tes são: 

(i) causa filo genética e/ou genética-hereditária; 
(ii) causa função do período de lactação; (iii) causa 
função alimentação; (iv) causa função equipa
mento de ordenha e tratamento mecânico dos pro
dutos; (v) causa função da flora microbiana dos 
produtos; (vi) causa função contaminação química 
de elementos ativadores de lipase. Em alguns pro
dutos lácteos, a atividade lipolítica moderada
mente controlada pode fazer parte das característi
cas organoléptica normal do produto final. 

SUMMARY 

The lipolytic activit)r that may occur in milk 
and dairy products requires the approachability of 
enzyme (lipase) and the substrate (fatty materiais). 
As in normal milk the lipids are protected within a 
globular membrane, there is a shield working 
against the approachability of enzyme substrate. 
Nevertheless, there are certain conditions that 
favors the lipolyti.c activity and very often this 

activity turns out as off flavors, off taste, leading 
to abnorma1 characteristics of milk and dairy 
products. The work presents the main causes for 
the ocurrence of lipolyti.c activity: (i) spontaneous, 
(ii) induced, (iii) of microbial . origino The work 
also discusses aspects of heredity, lactation period, 
milking equipments, mechanical treatments and 
microbial factors. Some preventive measures are 
suggested to control the lipolyti.c activity in milk. 
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EXTENSÃO fi PROFUNDIDADE DE PROTEÓLISE 
EM QUEIJO MINAS FRESCA L (*) 

Extent and depth of proteolysis in minas and "frescal" cheese.s(*) 

Alan Frederick Wolfschoon Pombo (**) 
Achson de Lima (***) 

RESUMO 

O �balho detalha os aspectos relacionados com � índice analítico de maturação de 
queijo minas frescal, visando o controle da proteólise. A extensão da proteólise incluiu deter

J!)jna.9ões do nitrogênio solúvel, do nitrogênio de alto peso molecular e do nitrogênio atÍrlnoa
cídíco; a profundidade da proteólise agrupou as determinações do nitrogênio de baixo peso 
molecular , como, por exemplo, dados de NPN e outros, liberados pela atividade das peptida
ses, incluindo também as determinações dos conteúdos relativos das casernas íntegras e hidro
lisadas. Os dados típicos, para os queijos minas fabricado com ácido lático e com fermento, 
foram apresentados. 

INTRODUÇÃO 

Durante a fabricação, maturação e vida-de
prateleira do queijo, ocorrem mudanças ou trans
formações nos carboidratos, lfpides e proteínas. 
Estas transformações devem-se principalmente às 
carboidrases, lipases e proteases, isto é, às enzimas 
rômecidas pelas oactenas usadas como- ferinento 
(chamadoS' "starters"), às enzimas naturais do lei
te, às enzimas da flora láctica do leite e ao próprio 
coalho utilizado na fabricação. 

Na maioria dos alimentos (fermentado�) ricos 
em proteínas, a prote6lise, lipólise e glicólise são 
os fatores principais para as mudançaS na textura, 
na consistência e no "flavour" do produto. É evi
dente então, que a degradação da proteína, a pro
te6lise, o seu controle analítico representam um 
fator de qualidade do produto, no nosso caso, o 
queijo, indicando-nos seu estágio de maturação. 

Uma das melhores formas para expandir o 
consumo de queijos a baixo custo seria modificar 
o método de fabricação e fazer com que o tempe 
de maturação fosse curto (para queijos curados) 
elou que a vida útil (chamada "shelf-life") ou de 
prateleira fosse maior (queijos frescais). 

Expressado em forma simples, o queijo pode 
ser considerado como sendo formado de três com
ponentes, ou seja, de gordura, de água e de extrato 
seco desengordurado. E ;e último é formado prin
cipalmente pela caseína. Além disto, podemos 
imaginar o queijo como uma estrutura ou matriz 
de caseína, na qual encontram-se presos ou retidos 
os outros componentes, isto é, a gordura e o soro 
(a água) e nestes elementos dispersos molecular
mente, como a lactose, sais, proteínas solúveis, etc. 

Numerosos trabalhos têm sido realizados no 
mundo inteiro para estudar as transformações que 

ocorrem nos principais componentes do queijo, 
gordura, proteína e lactose durante a maturação. 
Entretanto, revisando a literatura pertinente, en
contramos que pouquíssimos trabalhos têm sido 
conduzidos no Brasil sobre os nossos queijos típi
cos. Devemos mencionar aqui os trabalhos (re
centes) pioneiros apresentados em Congressos an
teriores, por Wandeck e Bonassi com relação a 
ácidos graxos. 

A grande demanda de queijo de boa qualidade 
tem conduzido à realização de trabalhos de pes
quisa no DPT A/ILCT -EPAMIG, como os estudos 
realizados por Wolfschoon-Pombo et alo (1978) 
sobre modificações ,na tecnologia de fabricação do 
queijo Minas frescal, onde verificou,:"se um 
amento no rendimento, na vida útil do queijo e 
melhores características organolépticas quando se 
utiliza ácido láctico .em substituição ao fermento 
láctico. ' 

Recentemente realizamos um estudo das mu
danças bioquímicas que ocorrem durante a matu
ração e vida-de-prateleira de queijos prato e mi
nas frescal. Este último, como o nome indica, é 
um queijo consumido sem necessidade de ser ma
turado. Entretanto, o processo de fabricação (adi
ção de ácido láctico ou fermento) influencia deci
sivamente na consistência, sabor e durabilidade do 
produto. Nosso p�opósito é o de conhecer melhor 
as causas destas diferenças e para isto, acompa
nhamos por um lado, a proteólise em ambos os ti
pos de queijo durante sua vida de prateleira e, por 
outro, a fermentação da lactose e sua relação com 
a acidez e pH. 

1 .0 Extensão e profundidade da proteólise 

Tratamos aqui de alguns índices que podem ser 

( ") Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Ensino/Instituto de Latlcrnlos Cândido Tostes e apresentado no VII Con
gresso Nacional de Latlcrnlos no perrodo de 1 9  a 23 de ju lho de 1 982. ( .. ) . Professor e Pesquisador Ex-Chefe do Laboratório de F(slco-Qu(mlca do CEPElILCT; Endereço atual: Kraft G.F. R&D 
Unterblbergersts, 1 6  - 8000 - Manchen 83 - Rep(iblica Federal da Alemanha. r"O) Técnico em Qufmica e auxiliar de pesquisa do Láboratório de Frslco-Qufmica do CEPElILCT - Rua Tenente Freitas, 1 1 6  
- 36045 - Juiz d e  Fora-MG (Composto e Impresso em 1 0/04/91) 
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utilizados no controle analítico d a  proteólise em 
queijos, e comparamos estes índices em queijos 
Minas frescal fabricados com ácido láctico e com 
fermento láctico. 

A proteólise do queijo é considerada resultante 
de várias atividades enzimáticas (proteinases, pep
tidases) sendo que os principais contribuintes são a 
quimosina (renina, coalho) e enzimas do fermen�o 
láctico. Organismos por ventura presentes como 
resultado de contaminação casual também pode
riam contribuir para essa degradação. Além da 
ação específica que tem a quimisina de quebrar a 
ligação Phe1 o 5 e Met1 o 6 da K-caserna, aceÍta-se 
que a quimosina possui ainda uma atividade pro-

teolftica não específica, que hidrolisa a para - K -
caserna em grandes peptideos. Por outro lado, as 
bactérias do "starter" liberam peptídeos da caseí
na através das proteinases que eles produzem, sen
do que alguns desses peptídeos (hidrófobos) po
dem causar sabor amargo. Os "streptococci" pro
duzem uma variedade de peptidases, que podem 
liberar aminoácidos dos peptídeos produzidos, 
tanto pela quimosina como pelas proteinases do 
"starter". A protease natural do leite contribui em 
menor grau, formando pequenos peptídeos e ami
noácidos. A Figura 1 sintetiza esquematicamente a 
prote6lise da caserna: 

Figura 1 Conceitos de extensão e de profundidade de prote6lise em suas formas aplicáveis à digestão da 
caseína 

ENZIMAS fllftOTEOLITICAS 

"'--- ID<TENSÃo ----111-

�----------------------��----------------------------. N BTROGENIO 
E m  1894 sugeriu Bondzynski o s  substantivos 

"extensão" e "profundidade" para designar as 
mudanças na proteólise do queijo. A "extensão" 
da proteólise se caracteriza pela quantidade de 
substâncias nitrogenadas solúveis acumuladas du
rante o processo, e expressadas como percentagens 
do nitrogênio total: 

Nitrogênio solúvel x 100 
Extensão = -----------

Nitrogênio Total 

Isto é melhor conhecido no nosso meio como 
"índice de maturação". Sua determinação analíti
ca é baseada na precipÚãção isoelétrica da casefna 
a pH < 4,6 em uma amostra diluída do queijo e 
quantificação das substâncias solúveis através do 
método de Kjeldahl. 

A "profundidade" da prote6lise abrange as 
substâncias nitrogenadas de baixo peso molecular, 
acumuladas durante o processo. Compostos ca-

TOTAL 
racterísticos são os aminoácidos, oligo-peptideos, 
aminas etc. A profundidade pode ser quantificada 
pelo teor em nitrogênio não protéico, solúvel em 
ácido tricloroacético, ou pela determinação direta 
dos aminoácidos produzidos e expressados como 
percentual da proteína solúvel total. Geralmente, 
utiliza-se o teor em nitrogênio não protéico 
(NPN): 

Profundidade 
Nitrogênio Não Protéico 

x 100 

Nitrogênio Solúvel Total 

Entende-se por NPN aquelas substâncias ni
trogenadas de baixo peso molecular que não pre
cipitam na presença de ácido tricloroacético a 
1 2%. A Figura 2 representa graficamente os efei
tos simultâneos das atuações do coalho e dos fer
mentos: 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 44(261 -266); 50-54, 1989 Pág. 52 

FIGURA 2 Efeitos simultâneos das atuações do coalho e dos fermentos 
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O químico alemão Max Erich Schukz propôs o 
termo ·"teor relativo de casefna" para caracterizar 
a degradação protéica em queijo. Para diferenciar 
entre o nitrogênio solúvel e o não solúvel, Schulz 
utilizou uma propriedade que tem a caserna de 
precipitar isoeletricamente com sulfato de alumí
nio e potássio (técnica de precipitação de Scho
lossaman). Assim, determinando-se o teor em ni
trogênio precipitado e expressando-o como per
centagem do nitrogênio total, obtem-se o chama-

do teor relativo de casefna: 
Nitrogênio precipi

tado com alume 
Teor relativo de caserna - ________ _ 

Nitrogênio total x 1 00 

Quanto maior o teor relativo de caserna, menor 
é a degradação proteíca e, conseqüentemente, mais 
flrme será a consistência do queijo. 

2.0 Prote6lise em queijo minas frescal 

TABELA 1 Índices de prote61ise para queijos minas frescal fabricados com ácido lático e com fermento 
lático 

-

Dia ap6s fabricação 

N-Solúvel(a) 5,8 

N-Total 7,8 

NPN (b) 

N-Total 

5-6 

9,7 

10,4 

3,6 

6,5 

NPN (b) 39,3 

N-Solúvel 

% Relativa 
Casefna 

(a) Extensão 
(b) Profundidade 

94,2 
92, 1  

6 1 ,8 

90,9 
89,6 

Na Tabela 1 observa-se que os queijos fabrica
dos com fermento láctico apresentam extensão (N
solúveUN total) e profundidade (NPN/N-Total, 
NPNIN -Solúvel) da prote6lise muito maior que os 
queijos fabricados com ácido láctico. Da mesma 

Método de 
13- 15 fabricação 

10,9 Ácido láctico 

1 1 , 1  Fermento 

5,8 Ácido láctico 

7,7 Fermento 

54,3 Ácico láctico 

69,5 Fermento 

89,0 Ácido láctico 
88, 1 Fermento 

forma, a degradação da proteína, expressada como 
o teor relativo de caserna, é também maior nos 
queijos fabricados com fermento láctico. Assim, 
pode-se atribuir a menor firmeza desses queijos à 
maior prote6lise que ocorre nos mesmos. 
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A extensão, que se deve principalmente à 
ação proteolítica do coalho sobre as casefnas do 
queijo, deveria, em princípio, ser igual para am
bos os queijos; entretanto, é um pouco maior no 
queijo fabricado com fermento láctico, visto que 
as enzimas do "starter" são capazes de atacar a 
para K-caseíÍla no queijo e convertê-las em pro
dutos (nitrogenados) sol úveis, independentemente 
dos produtos de degradação do coalho (residu,al). 
Pesquisas já demonstraram a atividade proteolítica 
que exercem tanto o "Streptococcus lactis" como 
o "Streptococcus cremoris" sobre a e j3-caseína. 
Essa ação proteolítica se manifesta durante a pró
pria fabricação como demonstra o índice de 7,8 
encontrado após um dia. As proteases (peptidases) 
do fermento láctico atuam sobre os peptídeos li-

berados principalmente devido a ação do coalho, 
com o que se formam mais aminoácidos e com
postos de baixo peso molecular, fato bem ilustrado 
pela Tabela 1 ,  onde se comparam os índices de 
profundidade ap6s 5-6 dias e ap6s duas semanas 
de fabricação. Evidentemente, ninguém irá vender 
um queijo frescal com mais de uma semana de fa
bricação, mas é notável a diferença na profundi
dade da prote6lise entre os dois queijos, mesmo 
após 2 semanas. 

O teor relativo de casefna do queijo fabricado 
com ácido láctico é superior ao do queijo com fer
mento: ap6s 1 dia 94,2% vs. 92,1 % e ap6s aproxi
madamente uma semana: 90,9% vs. 89,6%. A Ta
bela 2 mostra o teor relativo em casefna para alguns 
queijos, segundo determinado por Schulz (1 953). 

TABELA 2 Teor relativo de caseína de alguns queijos de acorco com Schulz. 

Tipos de queijos Idade % Casefna 

Quark Sobremesa 
Quark Duplo Creme 
Minas Frescal (a) 
Prato (a) 

"Fresco" 
"Fresco" 

1 Dia 

98,6 
91 ,9-96,7 
92,9-94,2 
92,2-94,9 
82,4-84,7 Gouda 

4 Dias 
1 -2 Meses 

Provolone 
Parmesão 
Roquefort 
Gorgonzola 

2 1/2 Meses 
13 Meses 
"Velho" 
"Velho" 

87 
65,3-69,8 

37,8 
39,5 

(a) Nosso trabalho 

Para concluir gostaríamos de dizer que meto
dos analíticos modernos, tais como electroforeSe e 
gel-cromatografia (crivo molecular), particular
mente se usados em combinação, fornecem um 
quadro detalhado dos produtos formados por de
gradação de proteínas. Estas técnicas têm contri
buido muito ao melhor entendimento dos proces
sos proteolíticos envolvidos na maturação de 
queijos. Entretanto, sendo nosso maior interesse 
uma informação geral sobre o grau de prote6lise 
no queijo, de maneira a identi ficar q ualitativa
mente o produto, achamos mais conveniente e 
apropriado às nossas condições o uso de técnicas e 
índices mais simples, como os aqui expostos. As
sim perguntas sobre a consistência de um queijo, 
que depende principalmente da sua umidade, gor
dura e componentes protéicos não dissolvidos, po
dem ser parcialmente respondidas quantifican
do-se as diferentes forn1as de nitrogênio ("proteí
nas"). Ficou demonstrado que a diferença obser
vada na consistência do queijo minas frescal, fa
bricado pelos processos ácido láctico e fermento 
láctico, é parcialmente devida às diferenças na 
extensão e profundidade da proteoIfse e degrada
ção da caseína em ambos os casos. 

CONC L U SÃO 

Os conceitos de extensão e profundidade de 
prote6lise sãO'1lUollidoS como atributos de controle 
de llualidade na produção de queijos e produtos 

lácteos fermentados. Neste contexto, os índices 
anaHticos são baseados em determinações de oi
trogênio e na precipitação discrecionária de molé
culas, de micelas e de peptfdeos. 

S UMMARY 

Analytical indexes (based on nitrogen 
determinations) to monitor proteolysis in cheese 
are fuIly explained. The extent of proteolysis 
incI udes soluble, high molecula weight 
compounds, broken down from caseins due to 
proteases; the depth of proteolysis gathers low 
molecular weight substances, such as aminoacids 
NPN etc, released by peptidases etc. and the 
relative casein content, which measures unbro ken 
casein in cheese. Typical figures for minas frescal 
- cheese made by lactic acid addition and by using 
starters, are comparatively given for 1 ,56 and 
1 3 - 1 5  days after manufacture and related cheese 
consistency. 

BIB LIOGRAFIA 

Behnke, V. Zur biogene de Kasearoma. Die 
Nahrung, R.D.A 24( i ): 7 1 -83, 1 980. 

Bonassi, l .A.  Ácidos g:çaxos livres voláteis em 
alguns queijos fabricados no Brasil. In: 
Congresso Nacional de Laticrnios, 4., Juiz de Fora, 
1 977 Anais • • •  Juiz de Fora, EPAMIG, 1 977. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 44(261 -266); 50-54, 1989 Pág. 54 

Chik uma , G.; Yoshino, M. & Furukawa, S .  
Studies o n  the promotion of cheese ripening, 
IH. Influence of bacterium and enzymes. Bul/. 
Nat. Inst. Anim, Ind. , (35): 146-7, 1979. 

Desmazeaud, M.I.; Gripon, I.C., Le Bars, D. & 
Bergere, I.L. Etude du rôle des 
micro-organismes et des enzymes au cours de 
la maturation des fromages. HI. Influence des 
micro-organisms. Le Lalt, . Paris, 56(557): 
379-96, 1976. 

Gripon, I.C.; Desmazeaud, M.I. Le Bars, D. & 
Bergere, I.L. Etude du rôle des 
micro-organismes et des enzymes au cours de 
la maturation des fromages. H. Inf;1uence de la 
presure commerciale. Le Lait, Paris, 55(548): 
502- 16, 1975. 

Kleter, G. The ripening of gouda cheese made 
under strictly aseptic conditions. 2. The 
comparison of the activity of different starters 
and the influence of cr.::rtains lactobacillus 
strains. Neth. Milk Dairu J., Netherlands, 31 (3): 
177-87, 1977. 

Law, B.A. The formation of aroma and flavour 
compounds in fermented dairy products. Dairy 
Sei. Abstr., Inglaterra, 4 (3): 143-54, 198 1 .  

Mogensen, M.T.S.� Meddlande Statens Majeriforsok, 
21 :28 1-436, 1948. 

Noomen, A. A rapid method for the estimation of 
the dissolued and the undissolued nitrogen 
compounds in cheese. Neth. Milk Dairy J., 
Netherlands, 3 1 (3): 163-76, 1977. 

Schormuller, J. The chemistry and biochemistry 
of cheese ripening. Ad Food Res., New York, 

16:23 1 -334, 1968. 
Schylz, M.E. Der relative Kaseingehaft von kase. In: International Dairy Congress, 13 ,  La Haye, 

1 953. p. 576-9. 
Steffen, C. Kessiunabhangige kulturen 

sonderbruck aus. Sehweiz. Milehzeitung, 103(46): 334-5; (50):364; (52):380, 1977. 
Visser, F.M.W. Contribution of enzymes from 

rennet, starter bacteria and milk to proteolysis and flavour development in gouda cheese. 2. Development for bitterness and cheese flavour. Neth. Milk Dairy J., Netherlands, 31 (3): 1 88-209, 1977. 
Visser, F.M.W. Contribution of enzymes from rennet, starter bacteria and milk to proteolysis and flavour development in gouda cheese. 3.  Protein breakdown: analysis of the solube nitrogen and amino acid nitrogen fractions. 

Neth. Milk Dairy J., Netherlands, 3 1 (3): 210-39, 1977. 
Wandeck, F.A. Ácidos graxos livres durante a maturação de queijos brasileiros. Rev. Inst. Latie. 

Ctlndidos Tostes, Juiz de Fora, 28(1 69): 1 - 8, 1973. 
Whitaker, J.R. Biochemical changes ocurring the fermantation of hight-protein foods. Food 

Teehnol., Chicago, 32(5): 1 75-80, 1978. Wolfschoon-Pombo, A .F.; Furtado, M.M. & Munck, A.V. Estudo da fabricação do queijo minas frescal em ácido lático em substituição do fermento láctico. In: Congresso Nacional de 
Latie(nios, 5. , Juiz de Fora, 1978, Anais . . .  Juiz de Fora, EPAMIG , 1 978 . p. 1 60-82 

eco 2/4 9000 l/h ' 

a arte de 
embalar 

l íquidos 
a I i mentares 

automaticamente 

/ P .  C do 8ra/il 
máquloclII automática" de ctmbalagctm Itde 
avo octalles marcondes ferreira. 338 - jurubatuba - santo amaro - são paulo _ telex (01 1 )  32499 _ foi! br '
endereço telegráfico 'plasticfoil '  - cep 04696 - c . g . c .  62.846. 928/0001-49 - inscr. estadual 108. 355.801 _ telefone pabx 246-2044 

Rev. lnst. Latic. Cândido Tostes, 44(261 -266); 55, 1 989 

R. Or. Rubens MeireDes, 307 CEP 01141 São Paulo Capüal Telelones: PABX (011) - 872.7388 Telex: (011) 35711 CCNL-BR Telex: (011) 27179 DMSf.BR Fax: (011) 872.5495 
BALCAo DE CON$ULTAS 

BOLSA 
LATiCíNIOS 
INFORMATIVO DO DIA 

Codificaç.!o: 
se· Sem compradores SN: Sem neg6ctos EA: Em alta E: EsIbveI 

Pág. 55 

SV: Sem vendedores PN: POS$ibilidade de EB: Em baixa negódos Sem cura: menos de 90 dias de fab!icaçJo Curado: acima de 90 dias de tabricaçlo 
���d��la): ���: �� �e de 1k9, para fatiar Por lelefone ou POSsoaknente soljcit� quaisquer inlomíações sobre LATICINIOS, seja em relaçoo a produtos, máquinas e 

eqUipameníos, prodU1OSq
,.
ut
�:E�

C
:::�:�

t
��O_ ... .....!M�E�RC�A�OO��M::E::RC�A�DO�I_M�E�R=CA�D::

O
:-r.M�

E
�
R
;
CA

�D:;
O
�T 

___________ l 
PARMESÃO PRATO MUSSARELA MANTE IGA LE ITE EM PÓ 

2 6 .1 2 .90 Observações: Registro d e  detalhes como: para fundir - pata fatiar - embalagem cryovac a granel etc. 

sem cura curado pequeno grande pequena grande C'�::i� ext�a desn�t .  inte:r .  
O UTRAS OFERTAS 

� Condições pago 30 dd 30 dd 45 dd 30 dd 30 dd 30 dd 30 �d 30 �d Vi��a Vi�ta 1) S O R O  DE Q UE I J O  EM P Ó ;  

2 )  L E I T E  " I N  ,NATURA" UI 
CARRETA S ; 

3) C A S E INATOS DE S !l D I O  
E CÁL C I O  (POR HIPOR-
TAÇÃO ) ; 

;: Quantidade 12 t 20 t < '" 96 t 15 t 100 t �Q, t I..:llill. t 4) LACT O S E  ( P O R  HIPORTAÇÃO ) ;  c j  1 3��,�0 300,00 255 , 0  , z -.l80_00 40Q..Q2 Preço I kg . 400 00 550 00 1 370 00 "' ''' 350 00 220 00 270_ O 5) HIP ORTAÇÃO DE QUAI S Q U E R  
D E R I VADOS DO LEITE D E  � i � i Condições pag .. 30 dd 30 dd 1 30 dd 30 dd 30 dd 30 dd :lil_ dd UQ...d.d 

�O� CMS 12 ICMS 12 I!i Observações 
FOB cu/sp �/�l ICMS 12 ICMS 12 

FOB EQJl 
I�B12 IClIS 1: D I V E R S O S  PAíSE S _ 

...Elll 
PROCURA PROCURA PROCURA PROCURA PROCURA OUTRAS PROCURAS 

Quantidade 1) L E  ITE E M  p!l PARA RAÇÃO 
Preço I kg 
Cond i ções pag. 

ANI MAL (VARREDURA , RA S P A ,  
D E S CLAS S I FI CADO) _ 

CÓDIGO 
2434 OE 

2436 OE 

2437 OE 

2438 OE 
2439 OE 
2440 OE 

2441 OE 

2443 OE 
2444 OE 
2455 OE 
2456 OE 
2457 OE 
2463 OE 
2464 OE 
2465 OE 
2466 OE 
2467 OE 
2468 OE 

OFERTAS 

- Embaladelra de leite, ma
d
rca

M
Tec pac

5
'
O
moood.

c�pa;
X��0�

08�'
(�&�Ã).

2000 I/h. (NOVA); 
Embaladelra de leite, mo . axxum , .  • 

tlh '(REFORMADA)' Embaladelra de leite, modo Prepac, modo IS-2, capac. 2���J 1 tlh (REFORMADA); Embaladelra de leite, modo Braspac, pouso uso, capac. • 
. MAquina p/ dosar e selar copos ou garrafas plA�tlcas �REFORMADA), 

- Caldeira, marca Navarra, modo Heast Master, n- 1 0�2, 
Batedeira queljomatlc, marca Brasholanda, modo 5: Compressor de 1 0  HP, RA 24018 ,  com motor Brasil, . Com ressor de 7 5 HP RA 2401 8, com motor Brasil, 
Fila�elra de mussarelá cestarl, modo RAB 5 (Blaslnox); 
MAquina de embalar seloclip, modo 8006012; 
Moldadelra de manteiga gasollt para 1 50 kg/h; 
Prensa blaslnox com capac. para 240 formas; 
Prensa blaxlnox com capac.

fP
a
t
ra 1

9
2
0
0 fOrm

d�%etro 11 comp engrenagem, redutor e anels, em aço Inox, - Tubo p/ secagem polpa de ru a, cm , . , 
���

a:��ador marca Ranle, capac. 1200 Its. 
: �������s���g:8���

'
a� f�g����ggoa�g�.���r� ��� :0:!:b�i�����'87; 

MAquina p/ embalar selovac, modo 4.090; 
- Pasteurizador Mlx 1 1 0, marca Inadal; 

Tina de maturação 160 Its; 
Batedeira contrnua 1 60 Its/kg. - GM/1 60; 

. ã '  Torre de resfriamento 1 00.000 K-Kal, com bomba e ventllaç o, 
Llqul�ifIcador, b

d
ala

5
n
O
ç
O
aÕ,sb�\��GI����� 1ae�:���iod�:f.�t��P���:holanda, capac. 5000 Its; - Queljomatlc, mo • '

d I ã 7500 no desnate' Desnatadelras, modo 5
�if4L10

�
0 
��!.�1

r
�r ��O 

o 
�apac 4500 Its. e 3000 Its. no desnate; Padronlz

d
a<;lora, m

d
arc

1
a
9 ca

a
pac

va
1200 I� na padronlzarcão· e 1800 no desnate. Desnata eira, mo . , • •  . • Turbo filtro p/ limpeza do soro e recuperação das part cula1 de qU�lj�êrmlca. : Caldei ra elétrica, câmara fria, 

3
co

df!1Pl
reõ

ssor, e
p
x
aPc
an

1
sgro�� �fs or:n���a

a
Blaslnox em chapa galvanizada. - Tanque rodovlârlo Isotérmico, IV s es, ca • •  . , 

- 5000 bombonas p/ soro ou produto
d
s qU

3
(m
1
1
8
c
7
0s
M
' ��so(N1JJA9J

a��� USO) - Bactofurgas marca Alfa lavai, mo • O - , • 
2000 ItIh - Embaladelr� de leite (Reformada), marca Prepac. modo S 2, 1 bico, capac. • 

- Embaladeira de leite, marca Tec Pac, capac. 5000 Its/h. 
- Resfrlador de leite, c�pac. 1 800 Its., marcoa Crepaco. 

1 978 - Máquina p/ ralar queijO, modo UB ro08, n- 7290, ano • 
- Tanque Isotérmico rodoviário, capac. 12.000 Its. 

- Queljomatic, marca Brasholanda, modo SI-005, capac. 5.000 Its. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 44(261-266); 56-58, 1989 Pág. 56 

o PESO DO COMBUSTÍVEL NO LEITE uB" (*) 

The transport energy weight on "B',? milk (*) 

Fábio Arruda Mortara (**) 

RESUMO 

. O trabalho representa uma tentativa de diagnóstico dos problemas de custo de produção 
e distribuição de leite B em usinas regionais. O levantamento de dados estendeu-se incluindo 
as atividades de produção e comercialização do produto final. Uma ênfase especial foi dada ao 
consumo energétiCo ligado aos combustíveis do transporte. O trabalho permitiu concluir que 
o custo do combustível representou 6,25% do preço pago pelo consumidor (junho de 1982). O 
consumo total de combustível distribuiu-se, por setores, do seguinte modo: (i) produtor = 

85,2%; (ii) usina = 7,2%; (iii) distribuidor = 7,6%. 

INTRODUÇÃO 

A p6s os anos 1973 e 1974 com a chamada crise 
do petr61eo, muito se tem discutido a respeito dos 
custos de produção de leite, particularmente sobre 
os combustíveis envolvidos na sua produção. 

Sua importância crescente vem nos chamando 
a atenção, principalmente pela necessidade de in
dividualizar o custo de combustíveis sobre um li
tro de leite. 

Para isso a Associação Brasileira dos Produ
tores de Leite B, através de sua Assessoria Eco
nômica, executou levantamento dos custos de to
dos os combustíveis envolvidos na produção de 
um litro de leite B consumido na Grande São 
Paulo. 

O objetivo principal do estudo é verificar a 
parcela crescente que os combustíveis hoje repre
sentam na produção e distribuição de leite "in na
tura" num Grande Centro Metropolitano. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para se atingir o objetivo.proposto foram feitas pesquisas junto a produtores de leite B, usinas regionais, usina central e distribuidores de leite, completando assim o circuito, d�sde a produção até a colocação do produto, ou seja, desde o tfuere da vaca na fazenda, até o balcão da padaria na cidade. 

1.0 Produção 

Nosso leite é produzido numa fazenda a 150 quilômetros da capital, com área de 80,5 alqueires (197 hectares) com produção tn�a de 1.230 litros por dia cujos dados técnicos estão no Anexo 1 .  São utilizados óleo diesel e lubrificantes nos dois tratores da propriedade, gasolina no veículo do proprietário administrador, óleo diesel e lubrificantes para fretes de alimentos produzidos -fota da pro-

priedade, 61eo especial para ordenha mecânica, 
graxa para tratores e implementos agrícolas além 
de óleo para transformadores e outras pequenas 
lubrificações na propriedade. 

Além disso os alimentos comprados e os pró
prios combusdveis são transportados em caminhão 
do fornecedor, com frete de Cr$ 30,00 por saca, 
dos quais 80% são para cobertura de custos de 61eo 
diesel e lubrificantes, considerando-se o consumo 
médio de 440 sacos/mês. 

Desta forma são incluídos os custos de todos os 
combusdveis e lubrificantes envolvidos direta
mente na produção do leite B. Destaque-se ainda 
que, em junho de 1982, os custos subseqüentes de 
transportes, para usina regional e central, também 
recaem sobre o produtor. 

2.0 Fazenda " X" (junho de 1982). 

2. 1 Equipamentos disponíveis utilizados: 

2 tratores, sendo um de 60 HP e outro de 70 
HP, a 61eo diesel 

ras) 

2 arados de três discos 
2 destocadeiras (grande) 
1 semeadeira adubadeira 
1 distribuidora de calcário 
2 enciladeiras 
5 máquinas picadeiras 
1 desintegrador 
1 misturador de ração 
2 moto-bombas 
5 motores elétricos 
1 tanque de expansão 
6 ordenhadeiras mecânicas (6 conj. de 4 tetei-
1 guindaste pequeno 
1 plaina 
3 carretas de 4 rodas 
2 carretas de 2 rodas 
1 "Bauer" (distrib. de estrume líquido) 

. 1 "Bauer" (distrib. de estrume seco) 

( *) Trabalho realizado na região Ceotro-Sul do Brasil e apresentado no VII Congresso Nacional de Latlc(nlos, realizado no Centro de Pesquisa e Ensino/Instituto de Latlcfnlos Cândido Tostes, no perfodo de 1 9-23 de julho de 1 982 em Juiz de Fora - MG ..  �"",,-,-.. . . -� . 
(oe) Assessor-EconôlJllco da Assoclacão Brasileira dos Produtores de Leite B; Rua Bento Freitas, 1 78 quarto andar- 01 220 - São Paulo - SP (Composto e Impresso em 1 0/04191} 
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1 roçadeira . 
1 autom6vel médio, 70 HP, a gasohna 
2.2 Área: 199,7 hectares. 
2.3 Área mecanizável: 66, 15 hectares. 
2.4 Produção médialdia-( 1981): 1230 li

tros/dia. 
2.5 Silagem de milho: 1 175 kg por mil litros. 
2.6 Aquisição de alimentçs: ração balanç:ea

da 0 218 kgt1itro; farelo de tngo .0,251 kphtro; 
farel� de soja (p/ra�ão) 0,050 kglhtro; raçao para 
bezerro 0,035 kg/htro; leite em p6 p'ara bez�rro 
0,004 kgllitro; sã! mineral 0,004.kglIitro; farInha 
de osso (para ração) 0,002 kglhtro; sal comum 
0,005 kgllitro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1.0 Primeiro percurso (transporte A). 

Trata-.se do tra!1sporte do l,?ite .da fazef!d.a atta 
usina regIOnal, feIto em camInhges de I.Inha , 
acondicionado em latões de 50 htros. Estima-se 
em cerca de 80% do valor pago �lo produtor, o 
total destinado a 61eo diesel e lubnficante.s, (17,07 
litros por mil litros de leite) sendo em Junho de 
1982 cerca de Cr$ 1 ,60 por lItro; 80% deste valor, 
Cr$ 1 ,28 pC!r litro, são representados por combus
tíveis e luonficantes. 
2.0 Usinagem regional 

A única atividade que consome combustível na 
usina regional é a limpeza dos latões com vapor 
gerado por caldeira. A caldeira é . (geralment�) 
aquecida com 6leo combustível do tipo BP� cUJo 
custo incluso frete, era de Cr$ 34,50 por quIlo e o 
consdmo de 6,67 quilos de 61eo por tl:ril litros re
cebidos (e resfriados). 
3.0 Segundo percurso (transporte B) 

Depois de resfriado o leite é enviado para a 
TABELA 1 Combustível e leite B 

1 - Produção 
1 . 1  - OIeo Díesel 
1.2 - Gasolina 

Itens 

1 .3 - Fretes (OD) . 
1 .4 - Oleo Lubrificante 
1.5 - Graxa 
1 .6 - Oleo p/ Ordenha 
1.7 - Outros Lubrificantes 

2 Sub-Total Produção 
3 - 12 Percurso (Trans�rte A) (OD) 
4 - Usina Regional (Oq 
5 - 22 Percurso (Tran�orte B) (OD) 
6 - Usina Central (oq 
7 - Sub-Total Beneficiamento 
8 - Distribuiçao (Transp. C) (OD) 
9 - Total 

usina central em caminhões tangue com 18 mil li
tros de capacidade. O valor Q.or htro é estabelecido 
segundo portaria do CNP (Conselho Nacional do 
Petr61eo) para fretes r2dovi.ârios de: tra�sferências, 
região Suâeste, relaçao qUilométrIca, Ida e volta, 
para produtos refinados � á!co�1. . 

Considere-se uma dIstanCIa médIa de 200 km 
da usina regional até a central, num percurso total 
de cerca de 400 km (ida e volta). Para este v�or o 
custo por mil litros era de Cr$ 1.872,60 em Junl}o 
de 82 sendo que, deste valor, cerca de 80%.sao 
gastos' de combustíveis, o que correspondena a 
Cr$ 1.498,00 por mil litros de leite tr�nsportado�i o equivalente a 19,97 litros de 6leo dIesel por mI 
litros. 
4.0 Usina central 

Na usina central o leite é pasteurizado e empa
cotado. Para a pasteurização e necessário vapor de 
caldeira aqueCIda por 6leo combustível ("fuel 
oil") do tipo BPF, cujo custo, incluso o frete, era 
de Cr$ 34,36 por quilo emiunho/82. . 

Na usma centraI p,?squIsada, .para uma. usm�
gem de cerca de 27 mIlh.ões de htros de leIte, sao 
gastos cerca de 158,26 toneladas de 61eo combus
tível. Deste total, cerca de 8�% s.ão desti.naq�s (em 
junho) ao calor para pasteunzaçao de leIte m na
tura" sendo os 15% restantes destinados ao leite 
reco�tituído e sub-produtos. Desta forma tere
mos cerca de 6,33 quilos .de 61eo combus!fvel por 
mil litros de leIte pasteunzado, o que e!ll J �nho de 
82 correspondia a Cr$ 218,00 por mIl litros de 
leite. 
5.0 Distribuição (transporte C) 

Ap6s o empacotamento, o leite é can:egado em 
cáminhões com caracidade para 5.000 l�tros, mo
vidos a óleo diese , com consumo �édIO de 2,?7 
km por litro e que percorrem em médIa 80 km dia. 
Isto nos dá uma média de 6,0 litros de 61eo p�a 
cada mil litros de leite distribuídos, que em JU-
nho/82, correspondiam a Cr$ 450,00. . . 

Além disso, há o consumo de 61eo lubnfIcante 
no valor de 18  litros para cada 3.000 km rodll;dos, 
ou seja, 0,10 litros de 6leo para cada 1 .000 lItros 
de leite distribuídos. 

Quantidade Valor Cr$ Participação 
Unidade 100SOJtros Por litro * % 

Litro 20,87 1 ,565 25,0 
Litro 5,46 0,683 10,9 
Litro 2,64 0,198 3,2 
Litro 0, 10 0,028 0,4 
Quilo 0,10 0,039 0,6 
Litro 0,05 0,033 0,5 
Litro 0,01 0,004 0,1 

2,550 40,8 
Litro 17,07 1,280 20,5 
Quilo 6,67 0,230 3,7 
Litro 19,97 1 ,498 24,0 
Quilo 6,33 0,218 3,5 

5 ,776 92,4 
Litro 6,10 0,473 7,6 

6,249 100,0 
OD = Óleo diesel + Lubrificante OC = Óleo combustível junho de 1982 
FONTE: Assessoria Econômica - ABPLB 
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TABELA 2 Participação dos setores nos gastos com combustíveis (quantidade por mil litros de  leite) 

Itens Óleo Diesel Óleo Combust. 
Setores Litros 7c Quilos 7c 

Produtor 60,45 9 1 ,8 
Usina 1 3 ,00 1 00,0 
Distribuidor 6 , 10  9,2 

Total 66,55 100,0 1 3,0 1 00,0 

Fonte: Assessoria Econômica - ABPLB 

CONCLUSÃO 

O litro de leite consumido no grande centro 
metropolitano, provindo da fazenda especializada 
em sua produção, localizada em tradicional bacia 
leiteira, teve que percorrer distâncias e envolver 
quantidade razoável de combustíveis desde sua 
produção até o consumo no grande centro popula
cional. 

A Tabela 1 evidencia o custo de combustíveis 
- Cr$ 6,249 por litro de leite produzido ou seja, 
cerca de 6,25% do preço pago pelo consumidor 
em junho de 1 982 (Cr$ 1 00,00). Fica claro tam
bém que é na produção que recaem cerca de 4 1  % 
dos custos dos combustíveis envolvidos na produ
ção e distribuição do leite B ,  vindo a seguir o 29 
percurso como componente de 24% desses custos. 

Destaque-se ainda, neste quadro, a pequena 
participação relativa dos custos de combustíveis na 
distribuição (7,6%) e mais ainda na usinagem 
(7,2%). Os Cr$ 2,55 gastos na produção represen
tam cerca de 6 , 1  % do custo operacional de Cr$ 
42,00 por litro e 4,3% do custo total de Cr$ 60,00 
em junho de 1982. Se, ao custo de produção, 
acrescentarmos os custos de combustíveis para 1 9  e 
o 29 percursos, pagos pelo produtor, teremos o 
custo de Cr$ 5 ,328 para o produtor, ou 85,2% do 
total, como demonstra a Tabela 2.  

Na Tabela 2 procurou-se mostrar qlaramente 
que, ao contrário do que se pode imaginar à pri
meira vista, é sobre o produtor que recaem a 
maioria dos custos de combustíveis (85,2%) sendo 
representados principalmente pelo óleo diesel en
volvido na produção e pelo 19 e 29 percursos. A 
cada aumento nos combustíveis, quem mais sen
tirá os reflexos será o produtor, constatação esta 
que provavelmente surpreenderá a muitos. Esse 
quadro mostra também que 9 1 ,8% do óleo diesel 
gasto, 1 00% da gasolina e 67,7% e outros lubrifi
cantes são pagos pelo produtos que, desta forma, é 

Gasolina Outros Total 
Litros % (Its) % % (Cr$) 

5 ,46 1 00,0 0,2 1 67,7 85,2% 
7,2% 

5,46 1 00,0 0, 10 33,3 7,6% 

5,46 100,0 0,3 1 100,0 1 00,0 

o elemento do processo de produção e distribuição 
de leite que mais se ressente a cada um dos suces
sivos aumentos de derivados de petróleo após 
1 975/76. 

SUMMARY 

The work deals with an attempt of diagnosing 
the production cost problems and distribution 
problems in regional milk plants. The data survey 
extended over the "B" type production and the 
commercialization activities to the final product. 
A special emphasis was placed on the energy 
consumption with respect to the transport fuel 
used. The work allowed to conclude that the fuel 
cost represented 6,25% of the price weijoht paid 
by milk consumer in June 1 982. The total fuel 
consumption were: (i) production = 85,2%; (ii) 
dairy plant = 7,2%; (iii) distributor = 7,6%. 
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INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM CIÊNCIA E EM 
TECNOLOGIA NO FUTURO DA INDÚSTRIA 

DE LATICÍNIOS NO BRASIL (*) 

lnfluence of basic education in sciense and technology 
in the Brazilian dairy industry future (*) 

Sebastião Cesar Cardoso Brandão (*) 

RESUMO 

. O trabalho. faz �m� previsão da� reali�ade da i�,?ús.tria de laticínios para os próximos dez 
a vmte ��s. A mfluencIa da e�u�açao b�i�a eu:. ciencH: e tecn�logia é vista sob os seguintes 
�pec!os. (i) a�mento da produtlvidad� leltel!a; (u) reduçao do numero de fazendas; (iii) orga
ruzaçao de maIOr !lúmero de co,?peralfvas; (iV) aumento da produção de produtos lácteos; (v) 
aumento dos níveiS de automaçoes; (Vi) aumento da demanda por técnicos especializados' (vii) 
expansão dos centros de pesquisa e de ensino especializados. 

' 

INTRODUÇÃO 

Sem dúvida o treinamento dos futuros técnicos 
que nos próximos anos irão administrar os mais 
diversos setores de indústrias de laticínios do Bra
sil é de importância fundamental para o seu pleno 
desenvolvimento. Deve ser garantido o treina
mento para um número mínimo aceitável de técni
cos de nível médio, superior e de pós-graduação, 
para atender a demanda dos próximos anos. Os 
centros de ensino e de pesquisa na área de laticí
nios devem ser prestigiados para se fortalecerem, 
podendo assim corresponder à demanda tecnoló
gica para garantir um mínimo de desenvolvimento 
necessário a atender a concorrência e a qualidade 
dos produtos lácteos a serem produzidos e consu
midos. 

O treinamento e a qualificação requerida pelos 
estudantes dependerá evidentemente de suas fun
ções futuras e do estágio de desenvolvimento tec
nológico da indústria específica onde trabalhará. 
O estágio tecnológico atual da indústria de laticí
nios no Brasil é complexa, pois verifica-se desde a 
existência em pequena quantidade de matéria
prima de excelente qualidade até predominante
mente leite cru de qualidade inferior, assim como 
indústrias modernas e absoletas. Evidentemente o 
ensino deverá ser orientado para o desenvolvi
mento em todos os níveis, requerendo esforço adi
c.io,:!al dos professores e estudantes para, dentro de 
hnutações de conhecimentos e equipamentos, de
senvolverem e transmitirem a teconologia mais 
apropriada às condições atuais. Os poucos centros 
de ensino e pesquisas na área de laticínios existen
tes devem ser equipados com professores, pesqui
sadores e equipamentos mínimos necessários ao 
desenvolvimento responsável de nossa indústria de 
laticínios futura. 

Laticínios de ensino e pesquisa razoavelmente 

equipados para que indústrias interessadas possam 
avaliar o desenvolvimento de teconologias, são 
encontrados nos países desenvolvidos e também 
devem existir no Brasil. A implantação real de la
ticínios-piloto é de importância fundamental para 
que todas indústrias nacionais tenham acesso a 
tecnologias modernas e competitivas. O constante 
treinamento em países desenvolvidos de novos 
professores e especialistas na área de laticínios 
permite que tecnologias modernas estejam sendo 
e�sinadas nas escolas nacionais. Os órgãos fede
raIS, estaduais e municipais de fiscalização da 
qualidade dos produtos lácteos se beneficiam bas
tante com o incentivo ao treinamento especializa
do. Universidades e centros de ensino possuem 
pessoal qualificado, facilidades e alojamentos para 
cursos de reciclagem e aperfeiçoamento em todas 
as áreas do conhecimento, incluindo controle de 
qualidade, defesa do consumidor, relações huma
nas, gerenciamento, marketing, merchandising, 
etc. 

O maior contato entre as empresas de laticínios 
com os centros de pesq uisa e ensino seria a melhor 
forma de se direcionar corretamente o treinamento 
dos futuros técnicos, assim como de se estabelecer 
quais são as demandas tecnológicas atuais e futuras 
da indústria. Os centros de ensino e pesquisa de
vem ser direcionados para o desenvolvimento de 
técnicas modernas, com a função de desenvolver e 
publicar trabalhos científicos de utilidades práti
cas. Uma revista científica na área de laticínios 
torna-se indispensável e digna de incentivos e 
controles. A única revista especializada em Laticí
nios no Brasil, a Revista do Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes, tradicionalmente conhecida no 
mundo inteiro, tem que ser preservada, pois so
mente com ela poderão as indústrias ficarem sa
bendo rapidamente o que se está pesquisando no 
país na área de laticínios e evidentemente poderem 

( ') Trabalho apresentado no X Congresso Nacional de Laticfnios realizado no per(odo de 1 5  a 1 8  de agosto de 1 988 no Mi
nas Centro em Belo HOrizonte. 

(") Eng�nheiro Q.u(mico. P�.D. ;  Professor Adjunto do Departamento de TecnOlogia de Alimentos da Universidade Federal 
de Viçosa - Minas Gerais. (Composto e impresso em 1 0/04/91 )  
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incentivar aquelas pesquisas de seu interesse. 
Por outro lado os laticínios devem fortalecer as 

associações, produzindo um desenvolvimento tec
nológico rápido e seguro, capaz de suportar os 
complexos problemas da economia nacional. So
mente organizações bem estruturadas podem su
portar a concorrência de outros alimentos e o bai
xo poder aquisitivo atual dos brasileiros. Entre 
outras diversas vantagens de associações indústrias 
de laticínios, citamos à presença de representantes 
oficjais junto a órgãos de governo, a familiaridade 
com os efeitos de legislações e regulamentos na 
indústria e no mercado, difusão de técnicas expe
rimentadas de produção, marketing e merchandi
sing, acesso a pesquisas, difusão de controles tec
nológicos e de inspeção, etc. (Mortensen, 1986). 

O desenvolvimento de tecnologias específicas, 
assim como de equipamentos modernos e mais 
eficientes requer que existam técnicos com conhe
cimentos mínimos necessários a operá-los .. Assim, 
a automação e a otimização das fábricas, aumenta 
os lucros e melhora a qualidade dos produtos. No
vos produtos, incluindo aditivos e ingredientes di
versos, devem ser conhecidos pelos técnicos. Mé
todos modernos de análise física, química e mi
crobiológica, assim como o conhecimento da le
gislação pertinente ensinados aos estudantes de 
tecnologia, é indispensável em qualquer laticínio. 
Os princípios básicos devem ser ensinados aos es
tudantes em escala piloto para os mais diversos 
produtos (queijos, manteiga, leite pasteurizado e 
esterilizado, iogurtes, leite gelificado, doce de 
leite, etc.), produzindo pequenas quantidades para 
prevenir o alto risco econômico devido à inexpe
riência . dos estudantes. O treinamento posterior 
poderia ser um laticínio em produção, abrangendo 
as mais diversas áreas tais como controle de quali
dade de produtos frescos, controle de estoques, 
otimização de lucros, criatividade para novos pro
dutos, computação, estatísticas, mercadologia, 
etc. 

O nível dos técnicos e as respostas às demandas 
tecnológicas necessárias às indústrias e aos órgãos 
do governo devem ser freqüentemente avaliadas 
por uma representação de indústrias e do governo, 
nas escolas técnicas, universidades e centros de 
pesquisas. 

A reciclagem de técnicos, gerentes e executi
vos em centros especializados para a difusão de 
conhecimentos aprimdrados de gerenciamento, 
processamento e controle de qualidade, assim co
mo a troca de experiências, é outra função que de
ve ser incentivada. 

1.0 O Futuro da Indústria de Laticínios no Brasil 

A comparação da produção de leite por vaca, 
do total de vacas em lactação e da produção total 
de leite no Brasil, na Argentina e nos Estados Uni
dos da América encontra-se na Figura 1. Observa
se que o Brasil, apesar de ter o maior rebanho lei
teiro destes três países, tem a mais baixa produti
vidade (estagnada aliás) e produz somente o dobro 
de leite do que a Argentina, apesar de ter um reba
nho 5 vezes maior, assim como a população muito 
maior. É necessário o desenvolvimento urgente de 
programas para aumentar a produtividade por va
ca, com a conseqüente redução de altos custos de 
produção. 

Vacas com baixa ou alta produção de leite re
querem o mesmo investimento em construções e 
equipamentos, e aproximadamente a mesma 
quantidade de mão-de-obra na reprodução, ali
mentação básica e ordenha. O único gasto signifi
cativamente maior para vacas com alta produção 
de leite é o aumento do custo de alimentação, tor
nando-as muito mais lucrativas do que aquelas 
outras com baixa produtividade. 

Verifica-se que o aumento do rendimento por 
vaca é relativamente fácil de ser conseguido, devi
do ao baixíssimo valor atual. Espera-se portanto 
um grande aumento na produção quando houver 
um programa de melhoria de produtividade efi
caz, aumentando consideravelmente a oferta de 
leite para os laticínios e postos de resfriamento. A 
demanda de técnicos especializados tende, por
tanto, a aumentar apreciavelmente. 

No Quadro 1 podemos observar que a produ
ção de leite e de seus derivados no Brasil está pra
ticamente estagnada nos últimos anos, devendo 
muito em breve apresentar aumento para atender à 
demanda acumulada. O aumento da população de
ve corresponder no mínimo a um aumento pro
porcional na média de produção. 

QUADRO 1 Produção brasileira de produtos lácteos (FAO, 1987) 

Produto 

Leite total x 103 toneladas 
Manteiga x 103 toneladas 
Queijos (todos os tipos) x 103 toneladas 
Leite em pó (todos os tipos) x 103 toneladas 
Leite condensado e evaporado x 103 toneladas 
Leite de cabra x 103 toneladas 

Considerando o nascimento e o crescimento de 
milhões de crianças nos próximos anos, com o 
consumo médio díario mínimo de um copo de 
leite, seria necessário criar mais de uma fábrica de 

Média anual 

1979-81 1985 1986 1987 

11.398 12.580 11.860 12.350 
94 74 72 75 
58 58 59 69 

159 150 150 152 
34 36 36 36 
89 90 90 91 

laticínios por semana para suprir a demanda de 
crescimento, sem se considerar a demanda acu
mulada dos milhões de desnutridos no Brasil de 
hoje. A demanda por técnicos especializados será 
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muito maior do que a atual. 
A previsão de qual será a realidade da indústrfa 

de laticÚlios do Brasil nos pr6ximos 1 0  a 20 anos, 
pode ser feita pela hist6ria passada e pelá veloci
dade de desenvolvimento estimada. Assim, algu
mas previsões incluiriam: 

1 . 1  A umento da produção de leite por fazen
da, talvez com a redução do número total de fa
zendas. 

1 .2 Aumento da produtividade média por 
vaca. 

1 .3 Organização de mais cooperativas para 
garantir competitividade tecnol6gica e de marke
tinge 

1 04 O leite tipo C tenderá a desaparecer. 

1 .5 A produção diária dos laticínios tenderá 

a aumentar, pois as pequenas fábricas não supor
tarão a forte concorrência dos grandes laticínios 
organizados. 

1 .6 Haverá uma maior automação das fazen
das e fábricas. 

1 .  7 Haverá ainda mais diversificação para 
produtos mais rentosos. As fábricas que não forem 
econômicas, ou não se desenvolverem, não sobre
viverão. 

1 . 8  A demanda por equipamentos de pro
cessamento e de controle de qualidade aumentará. 

1 .9 Haverá falta . de técnicos especializados 
em laticÚlios, devido não somente ao aumento do 
consumo dos produtos, mas também devido à 
conscientização do uso de tecnologia e de contro
les por parte de dirigentes de laticÚlios. 

FIGURA 1 Evolução das médias de produtividade por vaca, de vacas em lactação e da produção total de 
leite no Brasil, Aligentina e Estados' Unidos da América do Norte (FAOD, 1987). 
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CONCLUSÃO 

A melhor estratégia para atender a demanda 
futura de produtos de laticínios no mercado, seria 
o aumento da produtiviüade por vaca, o aumento 
da disponibilidade de tecnologias e equipamentos, 
o treinamento de técnicos em número mínimo su
ficiente, execução de pesquisas eficientemente 
orientadas, e a existência de pelo menos uma re
vista técnica espeçializada na difusão de conheci
mentos em laticÚlios. 

Conclui -se 'portanto que os centros de ensino e 
pesquisas atuais devem ser preservados e incenti
.vados a corresponder à crescente demanda de téc
nicas e tecnologias modernas. 

SUMMARY 

The work is a criticaI preview of the dairy 
industry in the future ten to twenty uears. The 

o @ 

basic education in science and technology is 
joussed on the following aspects; (i) increase of 
milk productivity; (ii) reduction of dairy form 
number; (iii) better cooperativa organization; (iv) 
increase in the production and the diversity of 
dairy products; (v) increase in the leveI of 
automation; (vi) increase of the demand for 
specialized and for trained personal; (vii) 
expansion of the dairy education and research 
centres. 
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Alta produtividade. Qualidade. Bons lucros . 
Semente Básica da EPAM IG é isto . 

A cada ano, a EPAM I G  vem aprimorando 
o seu sistema de produção de sementes básicas 

Isto quer dizer que, dos campos de produça'o, saem �mentes 
recomendadas para as diversas regiões de Minas Gerais 

e com qualidade superior, que vffo permitir aos 
produtores aumentar a produtividade e 

a rentabil idade das suas lavouras. 
A alta tecnologia agrícola util iZada 

pela EPAMIG garante isto. 

� báfCII dllpónfva: " 
Feijlo: Ouro e Carioquinha 

AIgodIo: RedençIo e IAC.20 
Milho pipoca: Pirapoca 

Arroz: Rio Paranalba. Guarani e Douradio 
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ELABORAÇÃO DE UM PRODUTO LÁCTEO, ENRIQUECIDO, 
DESTINADO À ALIMENTAÇÃO HUMANA (*) 

Development of an enriched dairy product for human nutritional applications (*) 

Sebastião Duarte Alvares Vieira (**) 
Braz dos Santos Neves(***) 

RESUMO 

Elaborou-se um produto alimentar, a partir de soro de queijo, visando o seu aproveita
mento na alimentação humana. O produto, formulado à base de soro de queijo, adicionado de 
leite integral pasteurizado, arroz beneficiado e processado, sacarose, suplemento vitanúnico e 
aromas, foi homogeneizado, paste�do, embalado e submetido às análises físico-químicas 
e sensoriais. Os resultados demonstraram que o produto se presta para suplementar as necessi
dades cal6rico-protéicas do homem, como também apresenta-se com uma grande aceitação 
sensorial às exigências de gosto da população de Juiz de Fora. 

INTRODUÇÃO 

A questão alimentar e nutricional brasileira é 
bastante preocupante e tende a agravar-se caso não 
sejam tomadas medidas eficazes e urgentes. No 
Brasil as formas mais graves de desnutrição são a 
deficiência protéico-cal6rica (DPC) , a anemia 
ferro-priva e a hipo-vitaminose A (Gomes et alli, 
1984). ·Estas� além de serem causas principais da 
mortalidade infantil, são também responsáveis 
pelo baixo atendimento físico e mental na idade 
infanto-juvenil, provocando um insuficiente ren
dimento escolar com reflexos negativos no indiví
duo adulto. Esta problemática está, sem dúvida, 
ligada à produção e distribuição de alimentos. 

A produção mundial de cereais aproxima-se a 
um bilhão de toneladas/ano. O trigo e o arroz são 
os mais importantes, sendo mais ou menos idênti
cas as quantidades de grãos destes dois cereais, 
que, com seus derivados, representam a fonte 
principal de calorias na alimentação humana, sen
do também a fonte principal de proteínas em vá
rias regiões subdesenvolvidas. 

No Brasil, o arroz constitui um dos alimentos 
básicos da alimentação do brasileiro: é servido 
para acompanhar o prato principal, ou mesmo 
como prato principal da refeição. É oferecido 
também em sobremesas e sopas. No processo de 
beneficiamento do arroz, ou seja, no seu poli
mento' uma parte dos seus nutrientes são perdidos, 
principalmente as vitaminas B 1 , B 2 e niacina na 
proporção de 76, 56 e 63% respectivamente 
(Cheftel & Cheftel, 1983). 

O principal nutriente do arroz polido é o ami
do, o qual constitui 90% de peso dos grãos secos, 
contém também proteínas predominando o glúten 
numa proporção de 6 a 8% (Harris & Harry, 
1968). Este baixo valor protéico pode ser aumen
tado, se ele for combinado com outros alimentos 

ricos em proteínas de alto valor biol6gico como 
leite e ou soro de queijo. 

O soro é apresentado na forma de um líquido 
verde-amarelado ligeiramente ácido e com uma 
composição aproximada de 93% de água, 5 , 1  % de 
lactose, 0,7% de proteínas, 0,5% de cinzas e 0,5% 
de gordura. Teoricamente ele representa 80 a 84% 
do volume de leite empregado na fabricação de 
queijo,:> No Brasil, a sua produção é estimada em 
1 .200.POO toneladas/ano, sendo que somente 10% 
deste total são aproveitados industrialmente 
(Vieira & Neves, 1985). 

O teor de proteínas no soro é baixo, em tomo 
de 0,7%, mas a qualidade biol6gica destas proteí
nas é excepcional. O valor alimentar das proteínas 
depende de sua composição em aminoácidos es
senciais. A Tabela 1 permite comparar o valor 
nutricional das proteínas de soro com outras pro
teínas de origem vegetal ou animal. Nota-se, em 
primeiro, que o teor global de aminoácidos indis
pensáveis das proteínas de soro é superior ao leite 
de todas as outras proteínas, inclusive a do ovo que 
serve com freqüência como referencial. As proteí
nas ricas em lisina e triptofano. O baixo teor em 
metionina é compensado por um alto teor em cis
tina, pois o que conta é a soma destes dois teores, 
resultando em um bom equilíbrio de aminoácidos 
sulfurados. O soro contém outros constituintes, 
tais como a lactose, principal elemento na matéria 
seca e que apresenta-se essencialmente, como um 
alimento energético, exercendo também uma forte 
ação na absorção no metabolismo do cálcio e na 
formação do tecido 6sseo: dentre outros consti
tuintes pode-se ressaltar vitaminas do grupo B ,  
gordura e minerais. 

A adição intencional de substâncias enriquece
doras aos alimentos é uma recomendação que data 
de 1833, pela incorporação do iodo ao sal de cozi
nha para combater o b6cio, dilatação da tire6ide, e 

( *) Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Ensino/Instituto de Laticrnios Cândido Tostes; Rua Tenente Freitas, 1 1 6 -
36045 - Juiz de Fora-MG (Composto e impresso em 1 0/04/91 )  ( **) Ex-Chefe d o  Centro d e  Pesquisa e Ensinollnstituto de Latidnios Cândido Tostes d a  Empresa d e  Pesquisa Agropecuâria 
de Minas Gerais; Endereço atual: Latidnios Mococa S .A. São Paulo-SP. (***) Professor do Centro de Pesquisa e Ensinollnstituto de Latic(nios Cândido Tostes; Coordenador do COEN, Técnico em 
Laticrnios e Administrador de Empresa; Fila Tenente Freitas, 1 1 6  - 36045 - Juiz de Fora-MG 
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foi proposto pelo francês Boussingault (Taylor, 
1978). 

As substâncias nutritivas e recomendadas para 
o enriquecimento dos alimentos são os aminoáci
dos essenciais, as vitaminas e os minerais. A defi
ciêncrn de qualquer uma das substâncias que parti
cipam dos processos de desenvolvimento e cres
cimento produz retardamento ou alteração mor
fofisiol6gica. A alimentação inadequada pelo for
necimento insatisfat6rio de nutrientes em quanti
dade e ou qualidade para cobrirem as necessidades 
diárias individuais, provoca no organismo, ini
cialmente, diminuição das reservas celulares, sem 
nenhuma indicação de anormalidade em provas 
fisiol6gicas e bioquímicas. Posteriormente contu
do, aparecem os primeiros sinais de distúrbios 
metab6licos, morfol6gicos ou funcionais, com 
manifesta�ões clínicas muitas vezes indefinidas e 
inespedficas podendo chegar a modificações pa
tol6gicas irreversíveis. 

O enriquecimento dos alimentos de consumo 
maciço tem sido a forma mais elevada de minimi
zar deficiências nutricionais com um custo mínimo. 

O objetivo deste trabalho foi de elaborar um 
produto alimentar, de baixo custo, obtido a partir 
de soro de queijo, leite integral e arroz moído com 
vitaminas, objetivando a sua industrialização pelas 
indústrias queijeiras e comercialização junto das 
entidades que participam do mercado institucio
nal. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Matéria-prima 

1 . 1  Soro de queijo: 

Soro da fabricação do queijo prato, antes da 
adição de água, ou de queijo minas padronizado 
com pH compreendido entre 6,35-6,50 filtrado 
em uma tela fina de "nylon", pasteurizado a 72°C 
um minuto e resfriado a 50°C. 

1 .2 Leite padronizado: 

Leite integral, padronizado para 3,2% de gor
dura em uma centrífuga Westfalia modelo MM 
5004; pasteurizado a 75°C por quinze segundos 
em um aparelho a placas marca APV modelo HX e 
resfriado a 32°C. 

1 .3 Arroz: 

Arroz beneficiado, adquirido no mercado, em 
pacotes de cinco kg; e tinturado e peneirado em 
um desintegrador marca Nogueira modelo 
DPM-2. 

1 .4 Suplemento vitaminico-mineral: 

Complexo vitamínico fornecido graciosa
mente pelo Departamento de Nutrição Humana da 
Roche. O nome comercial do produto é N utrix 
FUT -41 e a sua formulação é composta dos se
guintes ingredientes: vitamina A palmitato 250 
CWS; vitamina E_ acetl!do 50% e SD; tialnina mo
no; piredoxina, vitamina D3; ascorbato de s6dio' 
nicotinamida. 

' 

1 .5  Aromatizante: 

Aromas artificiais de baunilha e coco forneci
dos pela Hércules do Brasil Químicos Ltda - São 
Paulo - SP. 

2. Análises Físico-químicas 

2. 1 Extrato seco total: 

O resíduo seco total foi determinado pela des
secação de um peso conhecido do produto em es
tufa a 1 02 = 0,5°C até peso constante (FIL
IDF-21 ,  1962). 

2.2 Gordura: 

O teor de gordura foi determinado por gravi
metria baseado na técmca da Rose-Goltlieb 
(FIL-IDF- 13A, 1969). 

2.3 Proteínas totais: 

Empregou-se o método Kjeldahl, técnica do 
Micro Kjeldahl (FIL-IDF-28, 1962). 

2.4 Cinzas: 

Pela ignição de um peso conhecido do produto 
em uma mufla a 540°C ± 10°C, até obtenção da 
cinza branca (AOAC, 1975). 

2.5 Determinação do teor em lactose e saca
rose: 

Depois da desproteinização a lactose é deter
minada mediante a quantificação titrimétrica do 
iodo reduzido na reação entre a lactose e a clora
mina. Triodeto de potássio, a sacarose é determi
nada ap6s seguida pela oxidação com coramina 
Triodeto de potássio e iodometria (Woslfschoon
Pombo &: Casagrande, 1982). 

2.6 Determinação do teor de f6sforo: 

Por colonmetria sobre as cinzas, mediante 
complexação do f6sforo com reagente venadato 
molibdato de amônia, segu.nda de leitura em es
pectofotômetro a 650 nm (Vieira, 1 979). 

2.7 Determinação do teor em cálcio: 

A p6s a ignição da matéria orgânica, o cálcio 
foi doseado por titulação com EDT A, segundo 
AOAC (1 975). 

2.8 Determinação do teor de amido: 

Por diferença, extrato seco-total, menos açú
cares totais. 

2.9 pH: 

Utilizou-se um potenciômetro Radiometer 
PHM 26 com precisão de 0,05 unidades. 
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3 Análise sensorial. 

A avaliação do produto foi feita em duas eta
pas: 

etapa 1 - um grupo de 13 técnicos do CE
PE/ILCT provaram duas amostras do produto, 
sendo uma amostra com sabor, e outra com sabor 
coco e outra com sabor baunilha; 

etapa 2 - as amostras da bebida, com sabor 
baunilha, foram distribuídas a 1 2  fammas do 
bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora-M G ,  que 
provaram o produto em suas residências, perfa
zendo um total de 35 provadores. 

Para esta avaliação, baseou-se na escala hedô
nica, com pontuação de 1 a 9 (ASTM, 1 968), sen
do 1 = desgosta extremamente, 5 = indiferente, 9 
= gosta extremamente. 

4 Elaboração do produto. 

Diversas formulações foram testadas, com di
ferentes ingredientes e aromas, visando estabele
cer um produto com características organolépticas 
e físicas aceitáveis pelos provadores. Ap6s deter
minar a formulação que teve melhor aceitação 
pelos provadores, vários ensaios foram realizados 
a fim de corrigir alguns parâmetros tecnol6gicos. 

Na formulação do produto, foram empregados 
os seguintes ingredientes: soro de queijo, leite pa
dronizado, arroz polido, aç úcar, complexo vita
mínico e aromas. 

O leite foi misturado ao soro, em um tanque de 
parede dupla à temperatura de 40°C, em seguida 
foram adicionados os ingredientes secos (açúcar e 
arroz), com agitação constante até a dissolução 
completa. A mistura foi aquecida a 85 °C e manti
da a esta temperatura por 20 minutos; ap6s o que� 
foi resfriãda a 72 °c e aromatizada com essências 
de baunilha ou coco e acrescida do complexo vi
tamínico dissolvido previamente em leite integral. 
O produto a 72 °c foi homogeneizado em um 
equipamento marca Gaulin em dois estágios, às 
pressões de 180 bar no primeiro e 50 bar no se
gundo. Ap6s a homogeneização, o produto foi 
resfriado a 4°C em um equipamento dó cascata 
acondicionado em sacos plásticos de polietileno 

(embalagem idêntica à do leite pasteurizado) e 
conservado em câmara fria a 4°C. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta os valores da composição 
do produto final. Nota-se um extrato seco relati
vamente elevado devido a taxa de lactose e de sa
carose, tornando o alimento uma boa fonte ener
gética. No que concerne aos teores de cálcio e 
f6sforo, observa-se uma boa relação para eficácia 
na utilização homeostática e metab6lica destes 
dois elementos. Os teores em proteínas e gorduras 
complementam satisfatoriamente as necessidades 
destes dois nutrientes na alimentação humana. 

Os resultados das análises sensoriais estão 
apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

O produto teve boa aceitação por parte dos 
técnicos, pois apenas um disse não gostar do pro
duto com sabor coco, mas todos eles gostaram 
com sabor baunilha. As médias obtidas pelos dois 
sabores (coco: 7,38 e baunilha: 7,6 1 )  classificaram 
o produto entre "gosta moderadamente" e "gosta 
muito". 

. 

A bebida com sabor baunilha obteve também 
grande aceilação por parte dos provadores que 
realizaram o teste em suas residências. A média de 
pontos foi de 8,28, classificando-o entre "gosta 
muito" e "gosta extremamente" . Neste grupo de 
35 elementos, apenas um não gostou do produto. 

CONCLUSÃO 

Os resultados físico-químicos e sensoriais 
mostram que é possível a utilização do soro de 
queijo na elaboração de novos produtos alimenta
res, visando à suplementação protéico-cal6rica das 
populações carentes. A utilização do soro na for
mulação de produtos, além de ser uma nova alter
nativa de renda para os la.ticínios, é também uma 
maneira de evitar a polwção dos rios e dos lagos 
pelos efluentes industriais que contêm significati
vas contribuições para BDO resultantes dos des
cartes de soro de queijo. 

TABELA 1 Composição de certos alimentos em aminoácidos essenciais expressos em g/100g das proteí-
nas de origem 

Componentes Proteínas Músculo 
do polímero Ovo do soro Caseínas de porco Soja 

Isoleucina 5.45 6.55 5.80 5.70 5. 15 
Leucina 8.30 14.00 9.50 9.00 7.85 
Lisina 7.05 10.90 7.60 10.00 6.20 
Metionina 3.40 2.35 2.95 3.00 1 .35 
Cistina 2.25 3 . 15  0.40 1 .40 1 .35 

5.65 5.50 3.35 4.40 2.70 Metionina cistina 
5.80 4.05 5.40 4.60 5.10 Fenilalanina 
4.05 4.80 5.70 3.95 3.40 Tirosina 
5. 15  6.70 4.00 5.10 4. 10 Treonina 
1 .50 3.20 1 .30 1 .20 1 .25 Triptofano 
7. 15  6.85 6.80 6.20 5.30 Valina 

5 1 . 10 62.55 49.45 58.00 4 1 .05 
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TABELA 2 Composição fl'sico-química do produto final M" édi d '  . • 
, a e seIS ensruos. 

Constituintes 
Valor da composição 

Extrato seco totaI % 
Gordura % 
Proteínas (N x 6,38)% 
Lactose % 
Sacarose % 
Cinzas % 
Cálcio m8tlOO m1 
F6sforo mgllOO m1 
p H  
Amido % 

TABELA 3 

19,03 
1 ,02 
1 ,62 
5,42 
8,79 
0,60 

73,33 
44,58 

6,50 
1 ,50 
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Resultados da avaliação sensorial das amostras co b . 
1 3  técnicos do CEPEIILCT (Etapa 1) 

m sa or baurulha e sabor coco realizado por 

Escala hed�ô�ru�'c�a�------------�����:---------------------------------Pontuação Descrição 

3 Desgosta moderadamente 6 Gosta superficialmente 7 Gosta moderadamente 8 Gosta muito 
9 Gosta extremamente 

Total 

(fi)(a) = freqüência negativa 
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TA BELA 4 Resultados da avaliação sensorial das amostras com sabor baunilha realizada por 1 2  fammas 
em suas residências. 

(fi) (a) 

Escala hedônica 

Pontuação Descrição 

4 Desgosta superficialmente 
7 Gosta moderadamente 
8 Gosta muito 
9 Gosta extremamente 

Total 

Média 

freqüência negativa 

SUMMARY 

This work comprised the development of an 
anriched whey based dairy product for human 
nutritional application. The product was ma de of 
cheese why and was supplementes with various 
ingredients: whole pasteurized milk, white 
crushed cooked rice, saccharose, vitamins and 
aromas. The product was homogenized, 
pasteurized, pachaged and presented for 
physicochemical and sensorial q uality appraisais. 
The results have demonstrated that the developed 
product is appropriated as human food 
supplement. The sensorial evaluation have 
demonstrated the product is well accepled in Juiz 
de Fora. 
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DE BAIXO CUS TO COM SORO DE QUEIJO (*) 
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RESUMO 

De doze sabores testadcs com soro de queijo, em ensaios preliminares, os sabores maçã, 
morango, abacaxi e pera foram selecionados. Com estes sabores, definiram-se as suas formu
lações em função do pH, concentração de açúcar e do aromatizante, com análise sensorial, 
usando uma escala hedônica de nove pontos ( 1 ,  excelente à 9, péssin:o). O produto obtido, se
gundo os seus respectivos sabores, apresentaram os seguintes pontos: maçã 2,68 pontos, mo
rango 2,82; limão 3,04; abacaxi 3,20 e pêra 3,33. A formulação escolhida de cada sabor foi 
acidificada, adoçada, adicionada de estabilizante e corante (sabor morango), pasteurizada e 
aromatizada durante o resfriamento. As bebidas foram estocadas a oito graus Célsius durante 
35 dias para avaliação físico-química, determinação da estabilidade, análise microbiológica e 
avaliação sensorial. Durante a estocagem observou-se o aumento de pH e de acidez titulável 
do produto em todos os sabores. O número de microrganismos mesófilos e psicrotróficos au
mentou a partir da primeira semana, a análise sensorial mostrou que o produto não foi aceitá
vel após 21 dias de estocagem. O custo da bebid, foi 70% menor quando comparado com o 
preço de um litro de leite "C" no mercado varejista. 

INTRODUÇÃO 

O soro de queijo possui um alto valor de de
mar.da biológica de oxigênio (B.D.O.), devido ao 
seu nível elevado em lactose. Atualmente, consti
tui prática adotada pela maioria das usinas brasi-
1eiras descartar o soro de queijo nos cursos d'água. 
Uma fábrica com produção média de 300.000 1 de 
soro de queijo por dia, polui o equivalente a uma 
pequena cidade com 150.000 habitantes (Ralph, 
1982). 

Estatísticas da F.A.O. registram para o Brasil, 
em 1985, uma produção de aproximadamente 
4 . 140.000 t de soro de qL::eijo, contendo 1 ,0% de 
proteína de alto valor nutritivo; 5 ,0% de lactose; 
0,7% de sais minerais; 0,3% de gordura e 
0,000 12% de riboflavina, perde-se aproximada
mente,41 .400 t de proteína; 207.000 t de gordura e 
5 t de riboflavina por ano (F .A.O., 1 985). 

A melhor solução para o problema ambiental e 
das perdas econômicas advindas do descarte do 
soro será a produção de uma bebida à base de soro 
de queijo, utilizando os equipamentos já existentes 
e, na maioria das vezes, ociosos nas usinas de pe
queno porte. 

Na Europa e nos Estados Unidos existem inú
meros trabalhos experimentais com bebidas à base 
de soro de queijo Holsinger et ai. 1 973; Kosi
kowski, lQ�8. No J3rasil poucos trabalhos foram 

realizados visando o desenvolvimento destas bebi
das para a população jovem. 

Este trabalho visou o desenvolvimento de uma 
bebida à base de soro de queijo aromatizada com 
diversos tipos de frutas, com pequeno custo de 
produção e qualidade que satisfaçam uma ampla 
faixa etária no mercado brasileiro. As bebidas de
senvolvidas foram submetidas à análise sensorial 
visando definir sua formulação em função do sa
bor, considerando-se também aspectos físico
químicos e microbiológicos e de estabilidade, para 
obter um produto que possa ser estocado por 30 
dias a 8 °C. 

MATERIAL E MÉTOr::OS 

Seleção dos aroma tizantes 

Em testes preliminares, as bebidas foram pre
paradas com aromatizantes naturais reforçados 
fornecidos por 8 empresas do setor (A, B ,  C, D, E, 
F, G e H) dos seguintes sabores: morango, abaca
xi, maçã, limão, pêra, banana, cenoura, pêssego, 
mamão, goiaba, "tutti-fruti" e baunilha. Os me
lhores sabores e marcas dos aromatizantes foram 
selecionados por 7 provadores treinados utilizando 
o método das ordens (Amerine etal., 1965). 

( *) Trabalho realizado no Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa e apresentado no 
X Congresso Nacional de LaticCnios no perCodo de 15 a 1 8  de agosto de 1 988 no Minas Centro em Belo Horizonte-MG. 

( ") Mestrando em Ci.ência e Tecnologia de Al imentos pela Universidade Federal de Viçosa; Endereço atual: Instituto Na-- cio na I de Pesquísa da Amazônia - Alameda Cosme Ferreira, 1 756 - Manaus-AM. ("*) Professore" do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa; Ph.D(s) - Viçosa-Minas 
Gerais. (Composto e impresso em 10/04/91) 
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2 Definição do estabilizante 

Em testes preliminares, utilizaram-se dois ti
pos de estabilizantes: gelatina (0, 1 ;  0,2 e 0,3lfé) e 
goma guar (0, 10;  0, 1 5 ;  0,20 e 0,30�). 

3 Definição da concentração do corante (B ebida 
sabor morango) e do aç úcar. 

Preliminarmente, foram testados cinco níveis 
de concentração do corante de cochonilha (0,020; 
0,030; 0,045; 0,060 e 0,070lft) e seis de açúcar 
(7,0; 8 ,0; 9,0; 10,0; 1 1 ,0; 1 2,0%). 

4 Obtenção e tratamento do soro de queijo 
mussarela 

O soro de queijo foi obtido da Usina Piloto de 
Laticínios da Universidade Federal de Viçosa, a 
partir da fabricação de queijo mussarela. O soro 
usado neste experimento foi mantido em latões de 
aço inoxidável com capacidade de 30 litros e 
aquecido em banho-maria até 70°C, quando foi 
homogeneizado (homogeneizador Gaulin tipo M3 
3TB5 de dois estágios) sob pressão de 2.000 e 500 
psi no primeiro e segundo estágio, respectiva
mente. A homogeneização durou 5 minutos. 

Ap6s a homogeneização, seguiu-se a pasteuri
zação do soro a 85°C por 2 minutos em uma cuba 
com capacidade de 30 litros, em banhe maria a 
90°C com agitação. O soro de queijo levou 1 1  mi
nutos para atingir a temperatura de pasteurização. 

O soro pasteurizado foi resfriado, ainda na 
mesma cuba a 1 5 °C com água a 4 °C, e mantido 
s<!b refriger�ção a O °C, até o seu uso na prepara
ça

.
o �as beJHdas. O soro levou 22 minutos para 

atmglf 15 C. O fluxograma do processamento 
estél/Uelineado na Figura 1 .  

5 Preparo das bebidas de soro de q ueijo 

O açúcar refinadQ, a gelatina e o corante (no 
caso .do sabor morango) foram misturados por 3 a 
5 rrunutos e adicionados lentamente no soro de 
queijo contido em latões de aço inoxidável a tem
peratura ambiente. O pH das bebidas foi ajustado 
com ácido cítrico anidro (Fermenta S .A). Ap6s a 
acidificação, as bebidas foram pasteurizadas a 
85 °C por 2 minutos na cuba anteriormente descri
ta, levando 1 1  minutos para atingir 8 5 °C em ba
nho-maria a 90 °C. O aromatizante foi adicionado 
durante o resfriamento do soro (60°C) até 1 0 °C. O 
soro levou 22 minutos para atingir 1 0 °C.  

6 Definição da  formulação das bebidas de  soro 
de queijo 

O efeito o pH, concentração do aromatizante, 
concentração do aç úcar foram definidos por meio 
de análise sensorial, para se obter nível 6timo de 
cada variável, para cada um dos cincos sabores 
testad?s. As bebidas foram preparadas com a 
combmação de 03 níveis de concentração de açú
car, resultando num total de 27 formulações para 
cada sabor (Quadro 1).  

. A aci�ez livre das bebidas foi ajustada, usando 
áCIdo cítrICO comercial para alimentos. 

Os aromatizantes foram adicionados segundo 
os resultados dos testes preliminares às bebidas. 

Utilizou-se açúcar refinado comercial (Pérola 
S .A.) . 

7 Análise sensorial 

Empregou-se a escala hedônica de nove pontos 
(Dawson, 1 964) para se determinar o nível ideal de 
cada sabor, utilizando as variáveis pH , açúcar e 
aromatizante. 

Foram utilizados provadores semi-treinados 
totalizando 22, 20, 23, 20 e 24 para as bebidas sa
bor .maçã, limão, morango, abacaxi, e pêra, res
pectIvamente. 

8 A valiação da vida de prateleira das bebidas de 
soro de queijo 

Selecionada a melhc r formulação para cada 
sabor, o produto foi processado de acordo com a 
Figura 2 e acondicionada em sacos plásticos de 
polietileno com 200ml de capacidade, em equi
pamento Thimonier tipo D4-0, adaptado pela 
Unibrás . 

As cinco bebidas foram [roduzidas em três re
petições. As bebidas foram estocadas a 8 ± 1 °c em 
câmara fria da Usina Piloto de Laticínios da Uni
versidade Federal de Viçosa. Durante o tempo de 
estocagem. o �H ,  a acidez titulável expressa um 
grau Donuc ( D), a contagem de microrganismos 
coliformes (logo ap6s a obtenção das bebidas), es
tabilidade e a análise sensorial dos produtos foram 
avaliados. 

As amostras foram coletadas a cada 7 dias até o 
35'2 dia. Foram coletadas amostras em duplicata de 
cada tratamento, para cada um dos sabores. 

8 . 1  pH 

O pH das amostras foi determinado com o au
xflio de um potenciômetro aferido com soluções 
tampão padronizados (A.O.A.C. 1 975) 

8.2 Acidez titulável 

A acidez titulável foi determinada segundo 
Dornic (LA.L., 1979), titulando-se 10m! das 
amostras com uma solução de hidr6xido de s6dio 
N/9; utilizando-se a fenolftaleína como indicador. 

Para as amostras da bebida de morango, a aci
dez titulável não foi feita, porque o uso do corante 
vermelho na bebida, impossibilitou a observação 
do ponto de viragem da fenolftaleÍna. 

8.3 Co li formes 

As amostras foram coletadas somente no dia de 
fabricação de cada produto. Para a determinação 
do número mais provável de coliformes, proce
deu-se de acordo com método descrito por Marth 
( 1 97 8). 

8.4 Mes6filos 

U tilizou-se o método descrito por Marvin 
( 1 976) .  As alíquotas das diluições foram semeadas 
pela técnica de "pour-plate" em ágar-.radrão 
(P .C.A.). As placas foram incubadas a 35 C por 
48 horas e as colônias contadas expressas em uni
dades formadoras de colônias (U.F.C.) por milili
tro de bebida. 
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FIGURA 1 Fluxograma do tratamento do sóro de queijo. 
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FIGURA 2 Fluxograma do processamento das bebidas de soro de queijo. 
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8.5 Psicrotróficos 

Utilizou-se o método de acordo com o descrito 
por Marvin ( 1976). As aHquotas das diluições fo
ram semeadas pela técnica de "pour-plate" em 
ágar-padrão (P.C.A .). As placas foram incubadas 
a 7 °C por 10 dias e as colônias contadas expressas 
em unidades formadoras de colônias (U.F.C.) por 
mililitro de bebida. 

8.6 Análise sensorial 

As amostras coletadas a cada 7 dias foram 
submetidas a análise sensorial de acordo com ítem 
7 por 6 provadores treinados. 
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8.7 Estabilidade 

O estudo da estabilidade do produto foi reali
zado com o método com provetas (Hong, 1980),  
onde as  amostras foram transferidas para uma 
proveta esterilizada com capacidade de 100 mI, 
diâmetro constante e altura de 25 cm e mantidas a 
10°C em câmara fria. 

9 Determinação do custo das bebidas 

O custo (OTN'S) das bebidas de soro de queijo 
foi avaliado, considerando apenas o custo dos in
gredientes, com exceção do soro. 

20 30 
pH 

FIGURA 3 Efeito do tempo de estocagem a SoC no pH da bebida de soro com diversos sabores 
( O maçã, + abacaxi, O limão, 6 morango, x pêra). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Definição da formulação das bebidas de soro 

Nos ensaios preliminares escolheu-se para as 
bebidas de soro de queijo, entre os diversos sabo
res: pêra, maçã, limão, morango e abacaxi. Os 
aromatizantes comerciais utilizados nos cinco sa
bores foram de uma única marca, com exceção do 
sabor morango, que foi utilizado uma combinação 
de marcas na proporção 2: 1 .  . 

O estabilizante adotado foi a gelatina na con
centração 0,2% (p/p). O corante usado na bebida 
de morango foi adotado na concentração 0,045% 
(p/p). As concentrações de açúcar adotadas em to
dos os sabores foram 9,0; 10,0 e 1 1 ,0%, os outros 
tratamentos foram eliminados. 

Na escolha das formulações das bebidas proce
deu-se a análise estatística das notas da análise 
sensorial e todos os sabores foram diferentes sig
nificativamente (p � 0,05). 

A bebida sabor maçã obteve a média 2,68 (pH 
3,75; 1 1 ,0% de açúcar e 0,075% de aromatizante), 
sabor limão 3,04 (pH 3,75, 1 1 ,0% de açúcar e 
0,075% de aromatizante), sabor morango 2,82 (pH 
3,75, 1 1 ,0% de açúcar e 0,48% de aromatizante), 
sabor pêra 3,33 (pH 4,20, 1 1 ,0% de açúcar e 
0,060% de aromatizante) e sabor abacaxi 3 ,20 (pH 
3,90, 10,0% de açúcar e 0,030% de aromatizan
te). 

2 Efeito do tempo de estocagem das bebidas de 
soro na sua qualidade físico-qufmica 

A Figura 3 mostra os valores de pH para as be
bidas sabor maçã, limão, morango, abacaxi e pêra 
durante a estocagem a 8 ± 1 °C por 35 dias. 

Os valores apresentados, mostram que todas as 
bebidas tiveram seu pH elevado em relação ao 
produto inicial. A bebida com sabor maçã apre
sentou aumento no pH da terceira (3,95) para a 
quarta (4,20) semana para logo depois decrescer 
ligeiramente na última semana. 

A bebida com sabor limão sofreu um aumento 
repentino no pH da segunda para a terceira semana 
(pH de 3 ,81  para 4, 1 6) para prati�amente estabili
zar nas semanas seguintes. A bebida sabor moran
go sofreu um aumento rápido no pH da segunda 
(pH 3,73) para a terceira semana (pH 4 , 1 5) quase 
se estabilizando nas duas últimas semanas. A bebi
da sabor abacaxi teve seu pH àumentado a partir 
da segunda semana até a qUarta semana {pH 4,33), 
estabilizando até a última semana. A bebida sabor 
pêra teve o seu pH ligeiramente aumentado a par
tir da primeira semana (pH 4,20) até a última se-
mana (pH 4,52). 

. 

As médias apresentadas nos Quadros 2, 3 , 4, 5 
e 6 mostram que o aumento do pH entre o 14� e 
21� dia foram significativamente dif�rentes (p � 
0,05). 

QUA DRO 2 Comparação das médias da variação semanal do pH da bebida sabor maçã estocada a 8  �C pelo 
teste de Scheffé 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

° 3 ,76 0,01 * 
7 3,84 0,02 * * 

14 3,88 0,0 1 * * 
2 1  3,95 0,05 * 
28 4,20 0,03 * 
35 4, 1 1  0,02 *' 

(a) Médias alinhadas verticalmente não são significativamente diferentes ao nível de 5% de p�obabilidade 
(p � 0,05) . 

QUA DRO 3 Comparação das médias da variação semanal do pH da bebida sabor limão estocada a 8 °C 
pelo teste de Scheffé. 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

O 3 ,74 0,0 1 * 
7 3,76 0,05 * 

14 3,8 1 0,02 * 
2 1 4, 1 6  0,0 1 * 
28 4,08 0,05 * 
35 4, 1 3  0,04 * 

(a) l\1édias alinhadas verticalmente não são diferentes significativamente ao n!vel de 5% de probabilidade 
(p � 0,05) , 
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QUADRO 4 Comparação das médias da variação semanal do pH da bebida de soro sabor morango estoca
da a 8 °C pelo teste de Scheffé. 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

O 3,75 0,01 * * 
7 3,82 0,02 * 

14 3,73 0,02 * 
21  4,15  0,01 * 
28 4,10 0,05 * 
35 4,17 0,01 * 

(a) Médias alinhadas verticalmente não são diferentes significativamente ao nível de 5% de probabilidade 
(p :::;:; . 0,05) 

QUADRO 5 Comparação das médias da variação semanal do pH da bebida de soro sabor abacaxi estocada 
a 8 °C pelp teste Scheffé. 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estpcagem (dias) tratamento padrão 

O 3,90 0,02 * 
7 �,98 0,02 * 

14 3,90 Q,OI * 
21 4,09 0,03 * 
28 4,33 0,04 * 
35 4,3 1 0,05 * 

(a) Médias alinhadas verticalmente não são diferentes significativamente ao nível de 5% de probabilidade 
(p � 0,05) 

QUADRO 6 Comparação das médias da variação semanal do pH da bebida de soro sabor pêra estocada a 
8 °C pelo teste de Scheffé. 

Tempo de Mé<iia do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

O 4,20 0,01 * 
7 4,20 0,02 * 

14 4,28 0,01 * 
21  4,43 0,02 * 
28 4,45 0,02 * 
35 4,52 0,02 * 

(a) Médias alinhadas verticalmente não são significativamente diferentes ao nível de 5% de probabilidade 
(P � 0,05) 

Os. resultados mostram que as bebidas sabores 
morango, abacaxi, limão e maçã tenderam no final 
da estocagem para um pH quase semelhante. Para 
a bebida sabor pêra não ocorreu o mesmo efeito, 
porque seu pH era maior já no início. 

Os dados mostram que a acidez titulável das 
bebidas durante a estocagem, no geral, não sofreu 
uma elevação pronunciada (Figura 4). Comparan
do as Figuras 3 e 4 notamos que as bebidas sabores 
limão . e pêra tiveram tanto o pH como a acidez ti - , 
tulável elevando-se durante a estocagem, mas so-

mente a elevação da acidez titulável da bebida sa
bor pêra foi significativamente diferente ao nCvel 
de 5% de probabilidade.As análises de variância 
dos resultados da acidez titulável demonstraram 
que somente a bebida sabor pêra tev� a variação 
semanal significativamente diferente ao nCvel de 
5% de probabilidade. O Quadro 7 mostra as mé
dias dos tratamentos da bebida sabor pêra compa
rada pelo teste de Scheffé ao nível de signifi
çância de 5% de probabilidade, usando asteris
cos. 
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FIGURA 4 Efeito do tempo de estocagem a 8 °c na acidez titulável (ÔD) da bebida de soro com di

versos sabores ( O  . abacaxi, -I- limão, o maçã, A p�ra). 

QUADRO 7 Comparação das médias, da variação sep:1anal da ,acidez Í:itulável da bebida de soro sabor pêra 

estocada a 8 °C pelo te�te de Sc�effé. 

Tempo de Média do Desvio (a) 

estocagem (dias) tratamento padrão 

36,67 1 , 15 * 
O 1,73 * * 
7 37,00 

0,58 * * 
14 35,67 

2,08 * * 
21 38,33 

0,58 * * 
28 40,67 

1 ,53 * 
35 43,67 

Médias alinhadas verticalmente não diferem significativamente ao nível de 5% de Probabilidade 
a) 

(p � 0,05) 
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Os resultados da acidez titulável mostram que 
as bebidas sabor abacaxi e pêra, apesar de apre
sentarem variações diferentes durante a estoca
gem, finalizaram o seu tempo de armazenagem em 
um valor de acidez titulável proximo. As bebidas 
sabor maçã e limão iniciaram com valores de aci
dez pr6ximos, porem durante a estocagem tiveram 
comportamentos diferentes, no final tendo valores 
bastante diferentes entre si. 

4 Efeito do tempo de estocageni na estabilidade 
das bebidas de soro de queijo 

O . Quadro 8 mostra as medidas feitas de pro
teína que precipitou nas provetas durante a estoca
gem das bebidas. Nos três primeiros dias não se 
evidenciou formação de precipitação. No quarto 
dia, nas bebidas sabores pêra e abacaxi, formou 
um halo branco na parte superior das provetas. No 
quinto dia, todas as provetas possuiam um preci
pitado, exceto na bebIda sabor limão. 

As medidas das provetas sd poderam ser feitas 
no sétimo dia. Nos dois dias anteriores se percebia 
o precipitado a 'olho nu', mas não se conseguia 
medir com a régua disponível. 

No décimo-quinto dia, retirou-se o llquido 
para determinação da proteína em cada proveta. A 

9.00 

8.00 

]' 7.00 
'1 U 6.00 u.: 
2-
cJ 
Z 

5.00 
O 
u 
ci 4.00 
O 
...J 

3.00 

2.00 .. ..::;;.-----..,-

1.00 

análise de variância dos dados mostraram que os 
tratamentos não foram significativamente dife
rentes ao nível de 5% de probabilidade. Os resul
tados mostram que a porcentagem de proteína está 
proxima dos valores citados por Mangino, 1984. 
Ele descreveu que o soro de queijo deve conter 
0,9% de protefria; como todas as bebidas tiveram 
seu valor maior do que o citado, elas estão com 
o seu valor nutricional acima do esperado. 

5 Efeito do tempo de estocagem na qualidade 
microbiol6gica das bebidas de soro de queijo. 

Para a avaliação microbio16pca durante a es
tocagem, logo apÓS a fabricaçao e envasamento 
dos cinco sabores, realizou-se o teste de colifor
mes. ApÓS o tempo de incubação, não se eviden
ciou nenhuma produção de gás nos tubos de 
'Durham', portanto ocorreu ausência de colifor
mes em um 1 ml das bebidas. 

A Figura 5 apresenta a variação logarítmica de 
mes6fIlos durantes o tempo de estocagem das be
bidas sabores maçã, limão, morango, abacaxi e 
pêra. Observou-se que a contagem de mesdfIlos 
permaneceu bastante baixa até a primeira semana. 
A partir deste intervalo, as contagens de mes6fIlos 
nas bebidas sabor morango e abacaxi aumentaram 
lentamente. 

0.00 .!-__ --..----.-----,----,------,----.---"""i 

o 1 0  20 30 

TEMPO (DIAS) 

FIGURA 5 Efeito do tempo de estocagem a SOC na população de mes6filos (U.F.CJml) das bebidas de 

soro com diversos sabores ( O  maçã, + abacaxi, <> limão, lJ. morango e )(  pêra). 
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Na bebida sabor pêra e maçã, a concentração 
de mes6filos aumentou rapidamente ap6s a segun
da semana. Depois da terceira semana, a popula
ção diminuiu devido a desaceleração da fase loga
rítmica. 

Compa1:ando as Figuras 3 e 5 notou-se que o 
aumento do pH provocou um retardamento no 
crescimento de mes6filos, ap6s a terceira semana. 

Pela Figura 6 notamos que todas as bebidas ti
veram aumentadas a população de psicrotr6ficos 
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na primeira semana. Ap6s a quarta semana, a população de psicrotr6ficos diminuiu na bebida sabor maçã, abacaxi e pêra. As bebidas sabores limão e morango continuaram a ter a sua população elevando-se rapidamente até a última semana. A bebida sabor abacaxi teve a sua população de psicrotr6ficos estável, ap6s a quarta sema-na. . 
Comparando as Figuras 3 e 6 notou-se que o aumento de pH não retardou a fase logarítmica do crescimento de psicrotr6ficos. 

20 30 
TEMPO DIAS 

FIGURA 6 Efeito do tempo de estocagem a 8 °C na população de psicrotr6ficos (U.F.CJml) das 

bebidas de soro com diversos sabores ( O maça, + abacaxi, O limão, (). mo

rango, X pêra 
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6 Efeito de tempo de estocagem na qualidade 
sensorial das bebidas de soro. 

Os resultados da análise sensorial mostram que 
os provadores não aceitaram as bebidas de soro de 
queijo ap6s a quarta semana, por possuírem u�n 
acentuado sabor amargo, observou-se apareCi
mento de fungos a partir da quarta semana. 

A análise da variância dos resultados mostrou 
que todas as bebidas tiveram seus tratamentos sig
nificativamente diferentes ao nível de 57<: de pro
babilidade. 

Os Quadros 9, 1 0, 1 1 , 12 e 13 apresentam as 
médias das notas semanais atribuídas às bebidas de 
soro de queijo sabor maçã, limão, morango, aba
caxi e pêra respectivamente. 

7 Custo das bebidas 

Os custos dos ingredientes das bebidas de soro 
de queijo, a exceção do soro, foram: maçã (0,0077 
OTNIl), limão (0,0064 OTNIl) ,  morango (0, 1 14 
OTNI l ) ,  abacaxi (0,0060 OTNI l) e pêra (0,0070 
OT�/ l) 

QUADRO 9 Comparação das médias das notas obtidas durante a estocagem a 8°e da bebida de soro sabor 
maçã pelo teste de Scheffé. 

(a) 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

° 2,38 0,49 * 
7 2, 1 5  0, 1 6  * 

14 2,65 0,43 * 
2 1  5 ,26 0,59 * 
28 8,35 0,50 * 
35 8,82 0,30 * 

Médias alinhadas verticalmente com asteriscos não são estatisticamente diferentes ao nível de 5% de 
probabilidade (p � 0,05) 

QUADRO 10 Corqaração das médias das notas obtidas durante a estocagem a 8°C da bebida de soro sa
bor limão pelo teste de Scheffé 

(a) 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

° 2,32 0,37 * 
7 2,22 0,40 * 

14 2,87 0,2 1 * 
2 1  5,68 0,59 * 
28 8,48 0,70 * 
35 8,80 0,22 * 

Médias alinhadas verticalmente com asteriscos não são estatisticamente diferentes ao nível de 5% de 
probabilidade (p ::::; 0,05) 

QUADRO 1 1  Comparação das médias das notas obtidas durante a estocagem a 8 °C da bebida de soro sa
bor morango pelo teste de Scheffé. 

(a) 

Tempo dy Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

° 2,15 0,1 6  * 
7 2,20 0,24 * 

14 2,80 0,22 * 
21  6,20 0,64 * 
28 8 , 12  0,46 * 
35 8,80 0,22 * 

Médias alinhadas verticalmente com asteriscos não são estatisticamente diferentes ao nível de 5% de 
probabilidade (p � 0,05) 
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QUA DRO 12 Compamção das médias das notas obtidas durante a estocagem a 8 9C da bebida de soro sa
bor abacaxi pelo teste de Scheffé 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

O 2,20 0,24 * 
7 2,37 0,3 8 * 

14 2,73 0,2 1 * 
2 1  5,73 0,2 1 * 28 8,40 0,24 * 
35 8 ,68 0,27 * 

(a) Médias alinhadas verticalmente com asteriscos não são estatisticamente diferentes ao nível de 5lJc: de 
probabilidade (p � 0,05) 

QUA DRO 13 Comramção das médias das notas obtidas durante a estocagem a 8 °C da bebida de soro sa
bor pera pelo teste de Scheffé 

Tempo de Média do Desvio (a) 
estocagem (dias) tratamento padrão 

O 2,42 0,39 * 
7 2,45 0, 1 6  * 

14 2 ,93 0, 1 6  * 2 1 5,47 0,34 * 28 8,42 0,39 * 
35 8,68 0,27 * 

(a) Médias alinhadas vert cal mente com asteriscos não são estatisticamente diferentes ao nível de 5% de 
probabilidade (p !S. 0,05) 

S UMM ARY 

In a preliminary test of 12 flavours tested with 
cheese whey, those of apple, lemon, strawberry, 
pineapple and pear were chose. The formulation 
of these flavours were then defined in terms of 
pH,  sweetness and flavouring, Using a hedonic 
scale of nine points (1 = excellent to 9 = very 
bad), the products obtained the following scores: 
apple 2,68, strawberry 2,82, lemon 3 ,04, 
pineapple 3,20 and pear 3,33. To the best 
formulation of each flavours, stabilizer and 
colouring (only to the strawberry flavour) were 
added, and it was also acidified, sweetened, 
pasteurized and flavoured during the cooling 
period. The drinks were stored at 8 ± 1 °c for 35 
days to determine their physico-chemical, 
stability, microbiogical and sensorial properties. 
D uring the storage, an increase in the pH and the 
titrateable acidity was observed for alI the 
flavours. During the first week there was an 
increase in the number of mesophile and 
psicrotrophic microrganisms; the sensorial 
analysis revealed that the product was 
unacceptable after being stored for 21 days. The 
price of the drink was 70% cheaper than 
commercial brazilian pasteurized milk. 
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da par� v� nos pa l ses o 

exterio r, a Bela Vista conta com u m a  eq u i pe de e n g e n h e i ros q U l m lcos a lta mente 

especia l izados. 
. 

. 
P

' . 
Este pessoa l desenvolve seu traba lho  em três seto res da Bela  VISt� . . n �e l ro, na 

produção de coa l hos. Segundo,  nos. laborató ri?s �e t�stes de maten� pnma e 

Controle  de Qua l idade Fi na l .  E, tercei ro, no apoIo tecn lco q u e  a Bela Vista oferece 

a seus Cl ientes. 
Por tudo isso, conte sempre com os coa l hos da Bela Vista. 

Porq ue, no custo tota l de um q ue ijo, o
.
coa l h o. s ig n ifica pouco. 

Mas pode sign ifica r m uito na sua q u a l idade fi na l .  

B.V. Repres. Com. Prod. para �ticínio� Ltda. 
ADMI N ISTRAÇÃO, VEN DAS E ASSISTENCIA TECNICA 
R. Consel heiro Cotegipe, 872 - Belenzinho  - São Paulo - SP - CEP 03058 
Telex: 1 1  60641 TCRC - Fone : (01 1 )  291 -591 1 - FAX : 01 1 - 292-4322 
BELA VISTA - Prod. Enzimáticos Ind. e Com. Ltda. 
FÁBRICA - Alto Bela Vista - Cx. P. 09 - Concordia - Sta . Catari n a  
Cep : 89.700 - Fone :  (0499) 53-1 1 63 
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PRODUTORES RURAIS DE QUEDOS 
EM BUSCA DE UMA NOVA REALIDADE (*) 

Rural cheese producers looking for a new reality (*) 

Luzimar Martins Ribeiro (**) 

RESUMO 
Tendo em vista o atendimento aos reclamos d 

. 
de q�eijos, o tra.balho sugere alguns pontos priorft;i�r:({)�:á�ah.?a�e dos pro�utores �urais 
Téc�co em Laticínios à realidade existente Com este trab Ih t 

açao o c�mpo e atuaçao do 
volvlmento do setor nos seguintes aspectos:(i) Ih ' d 

a o 
l
<;>mar-:�-!a �ossível o desen-

quei" os d 'd 
. . . . . me ona a qua Idade higIêruco-sanitária do 

quedos ;��ai�\im �;����al� ����fl����aç�o do �o�eito de qualidade laticinista d: 
dentro de princípios e padrões higie"ru'co sa ·tári 

o a r
d
en a os produtores rurais de queijos - ru os mo emos. 

INTRODUÇÃO 
. A �olo�ação da Zona da Mata de Minas Gerrus fOI efetIvada por povos tradicionalmente criadores de ga�o leiteiro e fabricantes de queijos. Também devIdo a �opografia e ao clima, em muito se�el�antes às r�$1ões q�eijeiras da Europa, a fabncaçao. de. queIJO, caseIro e -artesanal, logo tornou-se sIgruficativa em nossa região. Consta qu� os primeiros queijos foram feitos P?! uma �amOla portuguesa, que se instalou na regIao pr6x��a a. Barbacena, e ali introduziu um tipo de queIJo feIto em sua região de origem, Serra da Estrela - Portugal, o que veio, com o ocorrer dos .tempos, a transformar-se no que até os dias aturus conhecemos por queijo mineiro. �am�ém a primeira experiência industrial em fabncaçao . de queij<;>s foi realizada na Zona da Mata .de �lllas peraIs, na localidade da Estação da �antIquelfa (hOJe Santos Dumont) pelo pioneinsmo do Or .. Sá Fortes, que adquiriu maquinários e tr<;>.uxe técrucos da Holanda e ali fez os primeiros queIJos Edam e Gouda do País. 

1 .0 Identificação de Objetivos: 

1 . 1  O que é a produção rural de q uejos? 

A prod�ção rural de queijos, ou seja, o queijo 
artesanal feI�o e� fazendas e sítios, remOI.�ta desde 
as épocas pIOneIras, e vem se perpetuando por 
an<;>s a fio, 'passando de geração em geração, de 
paIS. I:ara fIlhos, e, deste modo, mantendo uma 
tradIçao secular gue transformou o queijo mineiro 
num produto nacIOnalmente famoso 

Em�ora não figure nas estatísti�s oficiais a 
pr�duçao rural de queijos é extremamente signifl
cativa na formaçã.o da renda do proprietário rural, 
produtores de leIte de nossa região, principal-

mente daquel�s que não têm acesso às usinas rece
bed<;>ras de leite, e, até mesmo, têm participação 
efetiva na economia do Estado. ' 

�utro aspecto importante na produção rural de 
queIJ.os é � �dição, este importante elo de cultura 
que I?e�tIfIca os povos, que os une em tomo de 
uma IdéIa, de um objetivo, de uma qualidade co
mum, de um anseio de todos. 

Esta t:a?içã<? que foi ameaçada pela portaria 
157 do Mu;usténo da Agricultura, e continua sen
do a cada dia por mentes monopolistas que querem 
absorver to?a a produção em grandes conglome
rados multinacio.nais e transformar preferência 
popular, verdadeIraS marcas registradas, na lem
brança do povo, dn testas de ferro de seus produ
tos adul�erados. Mas esta tradição vem permane
cendo teImosamente entre aqueles que por vezes 
têm ne!a a sua únic� fonte de renda pe;manente � 
sua razao de sobrevIvência. 

' 

1 .2 Quem são os produtores rurais de queijos? 

Ao iniciar este trabalho fizemos um levanta
men�o em 7 Municípios d� nossa área de atuação, 
que JUlgaIT?-0S .serem de maIOr potencial, de acordo 
com os �nténos de: produção leiteira, condições 
topográfIcaS que determinam dificuldade de 
t::ansporte até às usinas recebedoras de leite, faci
lida?e. de colocação no mercado consumidor e a 
tradIçao dos produtores. 

Dentre as características que identificamos 
nestes grupos, destacamos as seguintes: 

1:2. � Localização: localizam-se em regiões 
d: dIficll �cesso (Serras). As estradas são ruins e 
nao per;.rut� o �ânsito de caminhões e, deste 
modo, nao sao servId� por linhas de leite. 

1 .2.2 Tradição: são famflias tradicional-
( 

*
) Trabalho real izado em Muriaê pela EMATERJESAEG t ê gres�â 

Na�ional de Laticrnios no perrodo de 1 9  a 23 d; {��O
s
d�

o
1�

e8� serv6ço de extensão rural ; ap resentado no VI I Con. (**) � .. os . ndldo TÇlste.s. no entro de PesqU isa e Ensino/Instituto de Laticr. "cmco em Latlc(mos a serviço da EMATERJESAEG d M . Rua Monhoz da Rocha, 1 072 . Apucarana . PR (Comp
e
ostoU

r
el
a
j
ê no per(odo de realização deste trabalho; Endereço atual' • mpresso em 1 0104/9 1 ) . 
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mente fabricantes de queijos, ou pessoas influen
ciadas por elas. 

1 .2.3 Associativismo: são pessoas mal in
formadas ou desiludidas com o sistema cooperati
vista. 

1 .2.4 Consideram a produção de queijo co
mo a melhor opção de renda, principalmente por 
terem o retomo semanal ao invés de mensal, e pelo 
aproveitamento do soro para criação de suinos. 

1 .2.5 Estratificação: são pequenos produto
res que produzem em torno de 20 a 50 litros de 
leite/dia. 

1 .3 Qual é o estágio tecnol6gico atual dos 
produtores rurais de queijos? 

O queijo mineiro da Zona da Mata possui ca
racterísticas gerais, que são comuns a todos os fa
bricantes, e características variáveis, que identifi
cam as regiões, e até mesmo, os fabricantes. Existe 
um padrão básico de tecnologia e aparência estéti
ca, porém, talvez pelo orgulho de se fazer um 
queijo com caracteísticas pr6prias que identificam 
a região, ou mesmo o seu fabricante, são incorpo
rados novos detalhes considerados' "segredos pro
fissionais",  que os tomam facilmente diferencia
dos. Alguns destes detalhes não têm nenhuma in
fluência na qualidade do queijo, porém outros po
dem ser considerados excelentes aprimoramentos 
técnicos. 

As características básicas são as seguintes: 

1 .3 . 1  Tecnologia de fabricação: ap6s a orde
nha, o leite é transferido para o latão utilizado 
para transporte, e aí mesmo já é adicionado o 
coalho. A coagulação é feita naturalmente, sem 
controle de temperatura e tempo. O ponto da coa
lhada é dado ap6s 2 ou 3 horas, sem nenhuma téc
nica especial, a não ser observar, balançando o la
tão, se j á  se efetuou a coagulação. É feita a quebra 
da coalhada, e esta é transferida para uma peneira 
de taquara, forrada com tecido de algodão ou fi
bras, onde se processa a separação do soro. A 
massa é colocada nas formas cilíndricas de ma
deira e prensadas manualmente, até adquirir con
sistência firme. 

1 .3 .2 Salga: são dois os tipos de salga mais 
utilizados: - A salga na massa e a salga a seco. Na 
salga na massa há o problema de ficar pedaços de 
sal sem dissolver no queijo. Na salga a seco, devi
do ao período relativamente longo de cura, não há 
maiores problemas, a não ser um ligeiro resseca
mento da crosta do queijo. 

1 .3 .3 Cura: A cura do queijo mineiro é feita 
à temperatura ambiente. Os queijos são colocados 
sobre um girau de madeira (prateleira), onde ficam 
por cerca de 1 a 3 semanas, ou quando o queijo 
adquirir uma coloração amarelada na crosta. Estas 
prateleiras ficam na dispensa, na cozinha ou numa 
varanda anexa. 

1 .3 .4 Tratamento dos queijos: Além de se
rem virados periodicamente nas prateleiras e lava
dos com soro ácido, os queijos são tembém "ras-

pados" com sabugo de milho ou caco de telha 
para fechamento e alisamento da crosta. Estes tra� 
tamentos visam principalmente a aparência estéti
ca' sendo que o banho de soro ácido (do dia ante
rior) visa acelerar a maturação. 

Observações: Uma variedade bem definida de 
queijo mineiro, que é chamada na região pr6xima 
de Carangola de queijo "mijão", é muito parecida 
com o queijo Minas Frescal de Indústria. Ap6s a 
coagulação procede-se a quebra da coalhada, e 
esta é transferida direto para as formas e ficam es
correndo numa tábua inclinada, por 2 a 3 horas. 
Usa-se a salga a seco e não tem cura, sendo vendi
do com 2 a 6 dias de fabricado. Seus fabricantes 
moram mais pr6ximos às cidades, e assim têm fa
cilidades de comercializar com mais freqüência. 

1 .3 .5 Problemas encontrados: os maiores 
problemas que identificamos na produção rural de 
queijos se referem à qualidade higiênico-sanitária 
e ao rendimento (litro de leite/Kg de queijo). 
Normalmente esses queijos são feitos em locais 
impr6prios, tais como: despensa, varanda, cozi-: 
nha, e até mesmo, terreiro da casa, sala anexa ad 
curral etc. Uma pequena minoria possui um local 
pr6prio para a elaboração do queijo, e, mesmo 
quando o possui, a higiene desta sala deixa muito a 
desejar. 

Os equipamentos utilizados são de difícil lim
peza e fácil contaminação. Para a coagulação do 
leite são usados baldes, latões usados para trans
porte, panelas etc • . •  Para dessoramento são usadas 
peneiras de taquara, forradas com tecido de algo
dão ou de fibras plásticas. Para dessoragem final 
são usadas tábuas de madeira, do mesmo tipo que é 
usado para a cura. As formas também são de ma
deira rústica, que absorvem soro e ficam impreg
nadas de matéria orgânica. 

Por todas essas razões é muito comum ocorrer 
o que se costuma chamar de "Inchamento" do 
queijo ou queijo "Rendado", um estufamento 
precoce causado por altíssima contaminação com 
coliformes. Como paliativo para esta série de fa
tores negativos, devemos considerar três pontos 
importantes: 

1 3 5 I PO I serem ;)oucas vacas e o leite ser 
usado para alimentação familiar, aquelas são bem 
cuidadas e de fácil identificação de doenças. 

1 .3 .5.2 A fabricação do queijo é feita ime
diatamente ap6s a ordenha, evitando assim a con
taminação e a proliferação de germes, posteriores 
à ordenha. 

1 .3.5.3 Os queijos são feitos normalmente 
pela dona de casa ou suas filhas, aproveitando o 
tempo ocioso, e estas, por estarem acostumadas 
com o preparo de alimentos, já possuem melhores 
hábitos higiênicos e têm maiores cuidados na ela
boração dos queijos. 

Existe também um tipo de produtor rural de 
queijos que não se enquadra dentro do que descre
vemos. São os médios e grande produtores que, 
descontentes com a Cooperativa ou Empresa par
ticular que recebia o seu leite, resolveream eles 
pr6prios industrializar o seu leite. Assim, montam 
pequenas "fabriquetas", e possuem bons equipa
mentos e uma tecnologia tipo industrial. Fazem, 
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de preferência, o queijo tipo frescal, que é vendido 
acondicionado em embalagens plásticas e regu-
larmente. 

. 

2.0 Operacioanalização do trabalho 

2 . 1  Levando a mensagem 

Após conhecermos a realidade, identificar os 
problemas, o próximo passo S promover a cons
cientização, despertar o questionamento, mostran
do horizontes mais amplos, descortinando novos 
caminhos e trazendo propostas honestas numa dis
cussão aberta e franca. Aqui está a realidade-pro
blema. Lá está o horizonte, uma meta que pode
remos galgar. Entre um e outro, o esforço pessoal, 
a conjunção de forças, os métodos de trabalho, a 
estratégia de ação, a fé persistente, a união, enfim, 
a disposição para "pegar o touro a unha" , a cora
gem para enfrentar a "onça". 

Eis aí o segredo para transformar um horizon
te, uma meta proposta em objetivo finalístico. 
Esta é a hora da motivação, do desafio, do agru
pamento em torno do objetivo , da comunhão de 
ideais. Isto é a motivação, o fator que leva o ho
mem a se superar, a lutar, a sangrar, a testar a sua 
capacidade de luta, a se dispor espontaneamente a 
ela. , \  

Qu'al é a realidade? - queijo com possibilidade 
de contaminação; falta de condições higiênico-sa
nitárias; baixo rendimento; possibilidade de fe
chamento de mercado. 

Qual é o objetivo proposto? Eliminar o pro
blema da contaminação no queijo feito no meio 
rural; melhorar o rendimento da produção, aufe
rindo melhor rentabilidade; garantir um mercado 
estável e, assim, garantir uma fonte permanente de 
renda; oferecer ao consumidor um produto de alta 
qualidade; preservar a tradição. 

Qu� é a metodologia de ação? - buscar solu
ções técnica e adaptar tecnologia; equipar conve
nientemente as instalações para produzir queijos; 
promover constante troca de experiências para o 
aprimoramento técnico; associar em torno de ob 
jetivos comuns para solução dos problemas que 
atingem a todos; buscar soluções conj untas, dimi
nuindo os custos. 

Sem motivação o processo é estrangulado e 
asfixiado por falta de continuidade, mas estar mo
tivado é apenas o primeiro passo. Transformar 
esta moti vação em ação partici pati va é o segredo 
primordial do , desenvolvimento humano, a única 
chave · capaz de abrir horizontes e proporcionar 
crescimento, transformação de realidade. 

2.2 .. A tacando os problemas 

Chegamos ao ponto de convergência em que 
temos a "onça e a espingarda" . 

Temos os problemas específicos, identifica
dos, temos os meios de agir e temos a força para 
acionar estes meios, quer dizer, temos a realidade 
a ser transformada, os métodos para transformá-la 
e a motivação para colocar estes métodos em ação. 

Deste .,modo, programamos encontros para tro
cas de e,l\'periêllcias e treinamento prático, nos 
queis são cfuestionadás as propostas-soluções. 

O conteúdo deste encontro é o seguinte: 

2.2. 1 Propostas teóricas. 

2.2. 1 . 1  Métodos de controle sanitário de 
rebanho. 

2.2. 1 .2 Métodos de controle específico das 
doenças mais comuns do rebanho. 

2.2. 1 .3 Métodos para a obtenção higiênica 
do leite. 

2.2. 1 .4 Métodos para a manipulação higiêni
ca do leite e derivados. 

2.2.2 Treinamento prático. 

2.2.2. 1 Fabricação do queijo mineiro, de 
modo a eliminar os focos de contaminação e me
lhorar o rendimento 1 tlKg. 

2.2.2.2 Aproveitamento do leite ácido (fa
bricação de requeijão). 

2.2.2.3 Aproveitamento do soro de queijo 
(fabricação de ricota). 

2.2.2.4 Aproveitamento de queijos danifica
dos ("inchados") - filagem da massa para mussa
rela. 

2.2.3 Avaliação conjunta. 

2.2.3 . 1  Avaliação dos resultados obtidos e 
sua aplicação prática no dia-a-dia. 

2.2.3.2 Avaliação dos problemas individuais 
e propostas de soluções. ' 

2.2.3.3 Propostas para novos trabalhos em 
conj unto. 

2.3 Recebendo "feed-back". 

Feito o trabalho inicial e definidas as propos
tas, os objetivos a serem atingidos, é o momento 
de alimentarmos a continuidade da ação e buscar
mos ó feed-back. Assim, fizemos visitas indivi
duais, tomamos depoimentos, participamos de no
vos trabalhos dos grupos, vislumbrando a cada dia 
uma nova mudança de realidade, um degrau a 
mais sendo galgado. Às vezes temos supresas es
timulantes e em outras ocasiões, surpresas decep
cionantes, mas todas elas honestas e válidas, pois 
nos permite avaliar onde o trabalho foi acertado e 
onde foi falho e, o mais importante, permite-nos 
relembrar que, em se tratando de relacionamento 
humano, não existe resposta pré-fixada, pardroni
zada, resultado pronto, mas sim soluções criativas. 

Em uma determinada comunidade todos cui
daram do controle de sanidade do rebanho. Para 
esta comunidade, este era o seu problema princi
pal. 

Em uma outra conseguiu-se um excelente ren
dimento. Ainda em uma outra a preocupação foi 
comprar equipamentos apropriados, e assim por 
diante. Mas, de qualquer modo, em todos elas, a 
"onça" foi domada, o vazio foi preenchido, o ob
jetivo foi conseguido. O objetivo, digo, o da co
munidade, o que eles definiram como meta, e não 
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o nosso. Foi satisfeita a preocupação deles e não 
propriamente a nossa. Mas quem são os caçadores? 
O que é a "onça" ? O que é a "onça"? Portanto, o 
objetiyo foi atingido. 

2.4 Avaliando a ação. 

2.4. 1 Estágio primeiro: identificar; 

2.4. 1 . 1  . Conhecer quem são os produtores 
rurais de queijos. 

2.4 . 1 .2 D imensionar a produção rural de 
quem. 

2.4 . 1 .3 Levantar o fluxo de comercialização 
dos queijos produzidos no meio rural. 

2.4.2 Estágio segundo: atuar; 

2.4.2. 1 Proceder o levantamento dos princi
pais problemas na produção rural de queijos e' es
tudar soluções. 

2 .4.2.2 Promover o treinamento destes pro
dutores para o aprimoramento técnico da produ
ção. 

2.4.2.3 Sensibilizar o espírito associativista 
visando a organização destes produtores em gru
pos, visando produção, classificação e comerciali
zação de acordo com a legislação vigente. 

2.4.3 Estágio terceiro: avaliar; 

2.4.3. 1 Acompanhar o desenvolvimento 
atingido e as deficiências a serem corrigidas.' 

2.4.3 .2 Envolver em novas propostas e sentir 
até que ponto elas são exequíveis. 

2.4.3 .3 Proporcionar a troca de experiências 
para atualização dos participantes. 

CONCLUSÃO 

Quando se trata de um trabalho dinâmico e 
continuado, torna-se difícil tecer qualquer co
mentário com intenções conclusivas. Mas se o ca
çador domou a "onça", ou se o "toureiro pegou o 
touro" , os seus objetivos foram conseguidos, ou 
seja, chegou-se a uma conclusão. É claro que a 
"caçada" continua, e ainda existem muitas onças 
para serem domadas e muitos touros para serem 
"pegos a unha" , mas em etapas precisas, bem de
finidas, e todos serão devidamente atingidos. 

No ponto em que estamos agora, podemos ci
tar como principais realizações: 

1 .  Ampliação do trabalho do técnico latici
nista na extensão rural: - o nosso trabalho na 
EMATER-MG (ACAR) sempre foi ligado exclu
sivamente à elaboração de projetos para constru
ção, ampliação e reforma de indústrias de laticí
nios, quer dizer, apenas da plataforma para dentro. 

Quando passamos, ainda recentemente, pela 
violenta crise que atingiu o setor de laticínios, sur
giu a necessidade de es�ender as nossas' atividades 
para não ficanr.os ociosos dentro da Empresa'. Foi 

quando surgiu a brilhante idéia do WALTER 
(W ALTER BELARMINO GIAROLLA - ILCT -
1 972) de trabalhars com os produtores rurais de 
queijos. A partir daí estruturamos a nossa ação de 
acordo com as particularidades de nossa área de 
atuação e organizamós este trabalho que hoje nos 
empolga sobremaneira. 

2. Adequar a atuação do técnico laticinista à 
realidade existente: 

2. 1 Se nos idos de 1 976 a tendência era das 
pequenas indústrias s6 extinguirem ou serem in
corporadas pelos grandes grupos, hoje observa-se 
um movimento ao contrá1io, quando vemos no
vamente surgir as pequenas indústrias, preenchen
do o vazio do queijo artesanal, feito com esmero e 
cuidado pessoal do fabricante em detrimento do 
queijo impessoal e mecanizado das grandes indús
trias de laticínios. Nós só pudemos sentir esta nova 
tendência pelo nosso contato direto com os pro
dutores, que sentiram por si mesmos a oportuni
dade de reverter 01 processo de aniquilamento que 
lhes estava sendo imposto. 

Ainda como conclusões práticas temos: 

2. 1 . 1  Melhoria de qualidade higiênico-sani
tária dos queijos produzidos no meio rural. 

2. 1 .2 Melhoria da qualidade laticinista (ren
dimento, formato, padrão de qualidade etc.) destes 
queijos. 

2.1 .3 Estabilização da renda dos produtores 
rurais de queijo através de um produto mais ho
mogêneo, com padrão de qualiaade. 

SUMMARY 

To attend the rural cheese producers need, this 
work suggest some priorities with respect to the 
fOIm extension program: (i) to enlarge the dairy 
technician field of activities toward the rural 
extension as it is applied do dairy; (ii) to addapt the 
dairy technician activities to the actual Ilnd real 
needs. The conduction of this work would make 
possible the follwing developments: (i) better 
hygienic and sanitary quality of the cheese 
produced under rural production conditions; (ii) 
better quality of the rural produced cheeses; (iii) 
greater stability for the form cheese producers 
return on investimento. 
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TRATAMENTO DA SALMOURA 
E CASCA DO QUEIJO CURADO 

Resumo do Trabalho Realizado na UFV (DT A/UFV) 

Prof. Mócio M. Furtado (Coordenador) 
Maria Helena Diogo Sampaio 
Luciana Oodinho Nunes 

PRODUTO: STERILAN(R) - Digluconato de Clorhexidina - 20% 

"O produto possui potente ação fungicida e biocida e toxicidade baixfssima -
Reduziu em 96% os microrganismos da salmoura, dosagem 1:3000". 

"Considerável redução (76%) de Coliformes da Salmoura e queda na contagem 
de fungos e leveduras." 

"Os queijos tratados não apresentaram crescimento de mofo ap6s 7 dias sem em
b�a�em. Bastante inibido em queijos curados por 4 semanas. Completamente 
elimmados à temperatura ambiente." 

"Su�ere-se que o comp?sto STERILA� (Digluconato de Clorhexidina) seja a
d

P��ado à salmoura em mtervalos regulare$ para se manter o alto efeito bioci-
a. 

Nota: Este trabalho foi apresentado no Congresso de Laticínios em Belo Hori
zonte-MO (1989). 

S ugere ai�da que STERILAN(R) (!:?igluconato de Clorhexidina) - seja 
usado habItualmente, na dosagem médIa de 1 :3000 litros de água limpa, na: 

DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

O trabalho completo realizado pelo Prof. Mócio M. Furtado e equipe se encontra 
nas páginas seguintes , . 

ADM F!\AMAC�UTICA S.A. Rua Chaves de Faria 364 - CEP 2091 0 - Rio de Janeiro - RJ » 

CGC 42.562.066/00'01 - 1 5  - Insc. Est. 81 .574.537 - Tels.: (021)  284-4943 / 228-3098 / 284-2891 - Fax: (021)  223-3098 
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AVALIAÇÃO DO USO DA CLORHEXIDINA NO TRATAMENTO 
DA SALMOURA E DA CASCA DO QUEDO CURADO (*) 

Evaluation of the brine and rind treatments 
with chlorexidin during cheese ripening 

Mltcio Mansur !"urtado (**} 
Maria Helena Diogo Sampaio (***) 
Luciana Godinho Nunes (***) 

o trabalho avaliou o emprego da clorhexidina (CL), como um agente fungicida e bioci
da, no tratamento da salmoura usual na salga de queijos curados. A salmoura 1 (tratada com 
1 :3000) foi avaliada em relação a salmoura 2 (sem tratamento). Os queijos foram subdivididos 
em quatro sub-lotes: A (imerso em CL 1 : 1500/1 minuto); B (levados direto para maturação 
ap6s a salga); C (levados direto maturação ap6s a salga); D (imerso em CL 1 :  1500/1 minuto). 
Com base nas análises microgiol6gicas e ffsico-qufmicas, o uso de CL, nas condições experi
mentais, permitiu um efetivo controle fungicida e biocida durante a maturação de queijos. 

INTRODUÇÃO 

Uma considerável parte dos queijos fabricados 
no Brasil, são ainda maturados sem embalagens, 
sobretudo queijos da linha Prato (como o este� e 
o bola), queijo do reino e o queijo parmezão. Fre
quentemente estes queijos são ata.cados por mofos 
que, se não forem controlados adequadamente, 
podem provocar uma série de problemas no pro
duto, que vão desde a formação de manchas di
versas até a decomposição gradual da casca com 
aparecimento de buracos e zonas de putrefação. 
Obviamente tais fenômenos resultam em sérios 
prejuízos para a indltstria laticinista. 

Uma fonte comum de contaminações com 
mofos e leveduras é a salmoura. Pelo uso contí
nuo, a carga microbiol6gica da salmoura aumenta 
na proporção que resfduos de lactose nela deixados 
pelos queijos atuam como substrato para fermen
tações variadas. Tradicionalmente a salmoura tem 
sido tratada com hipoclorito de s6dio ou com pe
r6xido de hidrogênio, a eficácia do tratamento de
pendendo da quantidade de matéria orgânica resi
dual presente na salmoura. Conjuntamente, é co
mum tratar-se a casca dos queijos com ácido s6r
bico ou sorbato de potássio, que são agentes fun
gistáticos. Entretanto, estes tratamentos apresen
tam resultados incertos, pois a eficácia dos pro
dutos utiliZados depende do pH da casca do queijo 
que, por sua vez, varia consideravelmente de 
queijo para queijo. 

Por sua potente ação fungicida e biocida em 
geral, e por sua toxicidade baixt'ssima, a c1orhexi
dina poderia ser um agente de extrema utilidade na 
prevenção de defeitos de cascas dos queijos causa
dos por mofos e leveduras oriundos do banho de 
salga. 

O presente trabalho foi organizado com as se
guintes finalidades básicas: 

1. Determinar o efeito de c10rhexidina na 
preservação e controle da carga microbiol6gica 
(contagem global, mofos e leveduras) da salmou
ra. 

2. Determinar o efeito da c10rhexidina na 
prevenção do desenvolvimento de mofos na casca 
do queijo no Reino, durante as primeiras semanas 
de maturação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Uma salmoura em uso diário nos laticfuios do 
Departamento de Tecnologia de Alimentos da 
UFV (DT A/UFV) foi dividida em duas partes, 
ap6s determinação da Contagem Global (CG) de 
microrganismos e, determinação de Mofos e Le
veduras (ML) e Contagem de Coliformes. 

2. 1 Salmoura 1 (tratada) 

2.1 .1  Esta salmoura foi tratada com c1orhe
xidina na proporção de 1:3.000. 

2. 1 .2 Ao final de 1 , 7 e 14 dias foram coleta
das amostras da salmoura para determinação de 
CG e ML 

2. 1 .3 Foram fabricados 3 lotes de queijo do 
reino, com 24 queijos cada um, sendo que as fa
bricações foram coordenadas de maneira tal que o 
primeiro lote entrou na salmoura no dia 1 ap6s o 
tratamento, o segundo no dia 7 e o terceiro no dia 14. 

2. 1 .4 De cada lote, 1 2  queijos foram tratados 
na SaJnwura 1, divididos em 2 sub-lotes de 6 
queijos cada. 

Sub-lote A: Ap6s a salga, foi imerso em uma so
lução de clorhexidina 1 : 1 .500 por 1 
minuto, e levado para a câmara de 
maturação 

( .) Trabalho realizado no Departamento de Tecnologia dE'! Alimentos da Universidade Federal de Viçosa - 36.570 - Viçosa 
_ Minas Gerais; apresentado pela Técnica em Laticrnlos: Aparecida das Graças Monteira Amadeu. Apresentado no XI 
C.N.L. realizado no perldo de 21 • 24 de agosto de 1 989 no Minas Centro em Belo Horlzonte-MG. Monteiro Amadeu. 

l .. ) Professór do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa - 36.570 - Viçosa -Minas 
Gerais. 

( ••• ) Alunos do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa.(Composto e Impresso em 1 0/04/91) 
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Sub-lote B: Após a salga foi levado para a câmara da salmoura com clorhexidina. 
de maturação. No Quadro 2 são apresentados os resultados � Durante 3 semanas de cura sem embalagem, os referentes às observações visuais sobre o cresci- :a queijos foram examinados para se verificar o cres- mento de mofos na casca dos queijos ao longo de N cimento de mofos e leveduras. A partir do 7'2 dia 28 dias de maturação. o o o 8 o 

de maturação, metade dos sub-lotes A e B (3 Em nenhum dos lotes fabricados (com exces- "O � � \O \O 
queijos de cada) foi colocada �ara maturar à tem- são do lote 3, sub-lote B) houve desenvolvimento � "'f' C'1 'I) 'I) � � � 
peratura ambiente (cerca de 24 C). de mofos na casca do <Jueijo ap6s 1 semana de cura CI � J  ]' na câmara fria ( 10- 12 C). ,g 

2.2 Salmoura 2 (sem tratamento) No lote 1 (salgado na salmoura logo após esta � 
ter sido tratada com chorhexidina) s6 houve cres- g § � -

2.2. 1 Esta salmoura não foi tratada com cimento de mofos nos queijos curados na câmara J:l.. � � o 8 8  � t-- � 
c1orhexidina. fria ap6s 14 dias e mesmo assim muito discreto. � "'f' '1) "1  

2.2.2 Foi analisada conforme descrito para Entre os queijos maturados qa temãeratura am- i � � 
a sabnoura. biente não se observou crescimento e mofo, com 

2.2.3 Doze (12) queijos foram também sal- excessão do sub-lote C, que não foi tratado com 
gados nesta salmoura e sub-divididos como se se- c10rhexidina na salmoura ou em solução aquosa. A . o 
gue: partir de 21 dias e até 28 dias os queijos maturados 18 � o o o � na câmara fria se apresentaram um pouco mais o ::!; ::!; "'f' 
Sub-lote C: Tratamento idêntico ao do sub-lote mofados, mas aqueles curados ao ambiente �r- 8 

� 
� B ,  ap6s a salga maneceram sem mofos mesmo após 28 ias. 

i � -Sub-lote D: Tratamento idêntico ao do sub-lote Aparentemente, a temperatura mais alta de matu-
A, ap6s a salga ração poderia ter um resultado benéfico na ação .E '8 

biocjda da clorhexidina. ;.::l -o 
Através de observação visual dos queijos de E interessante ainda observar que os que�os do � U � \O \O \O 

todos os 3' lotes, o crescimento de mofos na casca Lote 1, sub-lote D, que foram tratados tão so- "'f' "'f' "'f' 
foi avaliado pelo seguinte critério: O (Sem mofo); mente por imersão em uma solução a�uosa con- ª l (Quase sem mofo); 2 (Um pouco mofado) e 3 tendo clorhexidina ( 1 : 1 .500) e matura os à tem-
(Bastante mofado). peratura ambiente, não apresentaram crescimento i 

\ 2.3 Análises Microbiol6gicas e Físico-Qui-
de mofos, o que �arece indicar que o banho apli- � � o 0 8 cado tem grande mfluência na inibição do cresci- .§ � o 8 0  micas da Salmoura mento de mofos na casca do queijo. 'a � 

r--: d d  Quanto aos lotes 2 e 3 observou-se que, de � .o \O \O 00 0'1  o Foram feitas contagens �ri6dicas de fungos e maneira generalizada, a partir de 14 dias os quei- ] "Eh _  leveduras, contagem globa de microrganismos e jos já se apresentavam um pouco mofados e se tor- � '8 contagem de coliformes pelos métodos clássicos navam bastante mofados ap6s 21 e 28 dias, con- � bl) -descritos [510 Laborat6rio Nacional de Referência forme é representado no Quadro 2. Estes resulta- o g o 8 o 8 Animal ( ANARA). Acidez e pH foram também dos sugerem que o efeito biocida da clorhexidade '51> o o 

� o � � "'f' 00 \O 
determinados pelos métodos clássicos. diminuiria na salmoura com o tempo e uso pro- U � ct"i ct"i <"i 

longado e que o tratamento mais recomendado se- :E � 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
ria a aplicação peri6dica, em intervalos regulares, e 
do composto ao banho de salga. o 

·s 
No Quadro 1 são apresentados os resultados 

CONCLUSÃO .8 � � t-- � � referentes ao tratamento da salmoura com clorhe-

-r 
� 

xidina. 
Observou-se que houve uma redução ligeira Os resultados apresentados permitem emitir as N 

do pH da salmoura logo ap6s o tratamento, que seguintes observaçoes: B .g õ' .... ° diminuiu de 5,20 para 4,95. Esta modificação é a) o composto Dic1uconato de Clorhexidina .g � '-'  explicada .pela dissociação do sal Digluconato de possui uma forte ação biocida. tendo sido capaz de o 
Chorhexidina na salmoura e não representa ne- reduzir a contagem global microrganismos da � � � 00 � 00 
nhum problema para a salmoura em questão. Não salmoura em cerca de 96%, usando-se a proporção o � � 

·s houve alterações na acidez titulável da salmoura. 1 :3.000. '8 O efeito biocida da clorhexidina foi demons- b) Houve ainda uma considerável redução do o-
trado claramente no tratamento da salmoura, m1mero de coliformes da salmoura, bem como . o quando a contagem global de microrganismos foi uma queda na contagem de f�os e leveduras. o 
reduzida em 96%, de um total de 50.000 para ape- c) Os queijos salgados na moura um dia após ª � 0 � "'f' 00 � � � �  nas 2.000/mI. Com o decorrer do tempo houve um o seu tratamento com clorhexidina não a)resenta- v.I .n .n .n .n  o aumentro pro�essivo da carga bacteriana, que ram nenhum crescimento de mofo ap6s dias de i chegou a 12.5 microrganismoslmI na salmoura maturatão sem embal1cem. O crescimento de 
tratada. Mesmo assim, estes níveis são considera- mofos oi bastante inibi o em queijos curados por � dos baixos eJ:rfeitamente compatíveis com o 4 semanas a 1O_ 12°C e foi completamente elimi- .§ �rocesso de ga de queijos como o Reino ou nado em queijos curados à temperatura ambiente. v.I \O "'f' \O OO 

rato. d) O tratamento dos queijos, ap6s salga normal o � 0'1 0'1 0'1 0'1  "O ..; ..; ..; ..;  Houve ainda uma redução de cerca de 70% do (sem clorhexidina) em uma solução aquosa con- .fi 
m1mero de coliformes na salmoura tratada. Os tendo clorhexidina na proporção 1 : 1 .500 possibi- '3 'a números relativos a carga de bactérias deste inde- litou uma s1cnificante inibição do desenvolvi- � Q::: o '0 sejável grupo microbiano rsrmaneceram estáveis mento de mo os na casca dos queijos. '& :ã em 45/mI até 21 dias ap s o tratamento da sal- e) Sugere-se que o com�osto seja aplicado à � r-- "'f' N salmoura em intervalos regu ares para se manter o < � � moura. O O número de fungos e leveduras foi reduzido alto efeito biocida, já que foi observado que o uso � � o 
em apenas 34% na salmoura tratada (de 410 ufclmI contínuo da salmoura diminui aquele efeito em O .... 13 
para 272 ufc/ml) e apresentou uma tendência a lotes de queijos subsequentes, o que pode ser con- < O .fi 

::> g aumentar nas 3 semanas posteriores ao tratamento siderado normal. O 
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QUADRO 2 Resultados das observações sobre o crescimento de mofos na casca do queijo do reino, ao longo de 28 dias de maturação em câmara fria (10-12 0c) e à tem-
peratura ambiente (23-26°C). 

Período de Maturação 

Lote Sub-Lote 7 Dias 14 Dias 21 Dias 28 Dias 

Câmara Câmara Ambiente Câmara Ambiente Câmara Ambiente 

A O O 2 O 2 O 

B O O 2 O 2 O 

C O 2 2 1 

D O O 2 O 2 O 

A O 2 3 3 3 3 3 

B O 1 2 2 3 3 3 

2 C O 3 2 3 3 3 

D O 3 3 2 3 3 

A O 2 2 3 3 3 3 

B 2 3 3 3 3 3 

C O 2 3 3 3 3 3 

3 D O 2 2 3 3 3 3 

O (sem Mofo); 1 (quase sem mofo); 2 (um pouco mofado); 3 (bastante mofado). 
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REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES (*) 

(i) A revista do. Instituto de Laticínio.s Cândido. 
To.stes (REVILCT) publicada em Juiz de Fo.ra 
apresenta-se no. tamanho. de 230 mm por 160 mm 
e é órgão. do. Centro. de Pesquisa e Ensino. do. Ins
tituto. de Laticínio.s Cândido. To.stes da Empresa de 
Pesquisa Agro.pecuária de · Minas Gerais A RE
VILCT destina-se a publicação. de trabalho.s o.rigi
nais de pesquisa e a veiculação. de info.rmações de 
interesse relevante para o. seto.r de leite e pro.duto.s 
derivado.s. A critério. da Co.o.rdenação. Edito.rial 
poderão. ser abertas exceções: a REVILCT po.derá 
véicular artigo.s de revisão biblio.gráfica e no.ticias 
de interesse geral. 

(ü) Ao.s auto.res poderá ser so.licitada a pro.visão. 
institucio.nal de recurso.s financeiro.s para publica
ção. de trabalhos o.riginais e impressão. de separa
tas, de aco.rdo. co.m a dispo.nibilidade de co.bertura 
financeira da REVILCT no. perfo.do. em questão.. 
Neste caso. a REVILCT poderá o.rientar o.s pro.
fesso.res e pesquisado.res na pro.cura institucio.nal 
de apoio. financeiro. . co.mo. po.r exemplo. para pa
gamento de fo.to.lito.s a co.res. 

(üi) Os artigo.s devem ser redigido.s em portu
guês. Os auto.res devem apresentar o. trabalho. in
cluindo título e resumo redigido.s em português e 
em inglês. A bibliografia e as no.rmas comple
mentares de citação devem estar de acordo com 
a última publicação revista da Asso.ciação Brasi
leira de No.rmas Técnicas - A.BNT (NB-66 revisa
da). Dar-se-á preferência à forma sem destaque, 
o.nde o. nome do.s auto.res são. escrito.s co.m apenas 
as primeiras letras maiúsculas. 

(iv) Os manuscito.s, em cópias o.riginais, devem 
ser enviado.s datilogrado.s em pafel branco., o.fício. 
lI, 2 16mm x 330mm de 75 g m reservando-se as 
seguintes marginações: 1 .  margem esquerda de 
40mm, 2. margem direita de 25mm, 3. margem 
superior de 25mm, 4. margem inferio.r de 25mm. 
Os manuscrito.s devem ser datilo.grafados em espa
ço. duplo em páginas de aproximadamente 30 li
nhas (no. máximo. 34 linhas e 80 espaços ou carac
teres por linha). A Coordenação Editorial poderá 
fazer alterações de pequeno. porte ao.s manuscritos. 
As alterações de grande porte serão. sugeridas aos 
autores juntamente co.m a devo.lução. do.s manus
crito.s a serem reajustado.s. As co.rreções e o.S acrés
cimo.s encaminhado.s pelos auto.res após pro.tocolo. 
de registro da entrada do.s manuscritos, poderão. 
ser recusado.s a critério. da Coordenação Edito.rial. 

(v) To.do.s os manuscrito.s pretendentes ao. espa
ço da REVILCT dentro do. subtitulo "Ciências e 
Técnic�" deverão. apresentar um resumo em �r
tuguês no. infcio do trabalho. e em "Summary' em 
inglês antes da listagem da biblio.grafia. 

(vi) A biblio.grafia deve ser listada, em o.rdem 
alfabética pelo. último no.me do. primeiro autor. As 
referências biblio.gráficas devem ser citadas no. 
texto. em uma das seguintes formas o.pcio.nais: Sil
va ( 1980); Silva, 1980; (Silva 1980); o.U Silva, 
1980:35). As abreviaturas de no.mes de periódico.s 
devem seguir as no.rmas da "Wo.rld List o.f Scien
tific Perio.dicai�" • 

(vii) As ilustrações devem ser feitas em nan-

quim preto e branco. e em tintas de desenho (Ro
trings o.U equivalentes) de co.res variadas para re
produções em cores. As ilustrações deverão ser 
planejadas em função das seguintes reduções o.p
cio.nais: 1. 1 .,5 X ; 2. 2.0 X ;  3. 2.5 X ;  4. 3.0 
X ; o.U 5 n X ; sempre calculadas com base na dia
go.nal de um retângulo. Dar-se-á preferência ao.s 
tamanho.s impressos de 1. 120mm por 90mm; 2. 
60mm po.f 45mm; 3. 170illm por 1 27.5mm. As 
bases das ilustrações deverão. ser consideradas co
mo 1. 1 20mm; 2. 6Omm; 3. 170mm. Os gráfi
co.s e as tabelas devem ser reduzidas ao mínimo 
indispensáveil>, apenas de aco.rdo com as exigên
cias de um tratamento estatistico formal. As ilus
trações e as tabelas devem vir separadamente em 
relação. ao texto e devem estar de acordo com as 
normas usuais de tratamento. e processamento de 
dados. As fotografias não deverão ser reco.rtadas; 
as formas fotográficas originais devem ser manti
das em tamanhos retangulares para espaços im
pressos preferenciais indicados acima (lado menor 
dividido pelo lado maior igual a aproximadamente 
0.7). O cálculo para previsão da redução das ilus
trações deve ser feito de acordo com a orientação 
de Papavero & Martins (1983: 109). As ilustrações 
e as tabelas deverão ser montadas separadamente 
do texto, deverão. conter indicações da sua locali
zação definitiva em relação. a paginação do traba
lho, devendo constar uma chamada no texto.. Na 
montagem deverá ser obedecido. um rigoroso cri
tério de economia de espaço. através da divisão da 
página em lauda esquerda e lauda direita. Para 
possibilitar este apro.veitamento de espaço, a mag
nitude da redução poderá ser ajustada. "A Coor
denação Editorial outorga-se o direito de proceder 
as alterações na montagem dos clichês e das pran
chas ou de solicitá-las aos autores. As legendas e 
os título.s das ilustrações deverão ser datilo.grafa
dos a parte do. texto e das pranchas. Às ilustrações 
enviadas pelo correio. deverão ser pro.tegidas em 
forma de pranchas de cartolina, com uma proteção 
externa em cartão duro o.u em madeira, de forma a 
deixá-las sempre planas, nunca encontrá-las. A 
CE não pode responsabilizar-se pelas perdas e da
nos de transporte. 

(vüi) Em nenhum caso (subtítulo., no.mes de 
auto.res, etc.) deverão ser usadas palavras escritas 
só com maiúsculas. No corpo do texto serão grifa
dos apenas nomes genérico.s e específicos e outras 
palavras estrangeiras eventualmente usadas; nas 
referências biblio.gráficas, grifar apenas os no.mes 
de livros e periódicos e seus respectivo.s volumes. 

(ix) Para simplificar, use no.ta de ro.dapé apenas 
na primeira página do trabalho, co.m as credenciais 
previstas pela PAB, visto. que o emprego. correto da 
no.ta de rodapé deve considerar regras específicas. 

(x) Todo.s o.S artigo.s publicados dentro do 
sub-título. "Ciência e Técnica" serão. reproduzido.s 
em separatas, sem capa, em número. fixo. de 10. As 
separatas acima desse número serão. co.bradas do.s 
auto.res a preço de custo. Os auto.res não. receberão 
pro.vas para exame e correção.; o.S o.riginais serão 
co.nsiderado.s definitivo.s. 

(*) Normas para apresentação de trabalhos clenUficos; composto e impresso em 03/09/90. 
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Qualidade nas instalações da BATAVO. 

QUALIDA I )E 
A REGINOX é especialista nisso. . 

to do projeto, pas�a pel� fabr�c�\.Ção 

A qualidade começa no desen�olv�e�alação nas indústnas ahment1clas. 
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