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BIOATIVIDADE DA LACTOSE, DE OLIGOSSACARÍDEOS E DAS 
PROTEÍNAS LÁCTEAS 

Danielle Braga Chelini Pereira] 
Ítalo Tuler Perrone1 

Antônio Fernandes de Carvalho3 

RESUMO 

o crescente interesse tecnológico por novos produtos com maior valor agregado e o desenvolvimento 
da ciência dos alimentos impulsionaram o estudo, a pesquisa e a comercialização dos lácteos funcionais. 

As pesquisas buscam isolar e determinar o potencial de ação de diversas substâncias bioativas presentes 
no leite e no colostro, que a cada dia se tomam mais evidentes devido ao avanço nas técnicas químicas de 
identificação e isolamento. Estas substâncias são capazes de estimular o sistema imune, destruir patógenos, 
regular a microbiota intestinal e reduzir a pressão sangüínea, atraindo desta forma o interesse das indústrias 
de alimentos e farmacêuticas para a elaboração de alimentos a base de componentes bioativos do leite. 

Este artigo de revisão objetiva apresentar recentes descobertas relacionadas à bioatividade da lactose, 
de oligossacarídeos e das proteínas lácteas. 

1 ASPECTOS DE BIOATIVIDADE DA 
LACTOSE: 

A lactose é um dissacarídeo formado pela 
ligação glicosídica 131-4 entre as moléculas de 
galactose e glicose. É sintetizada a partir da 
glicose absorvida do sangue e pela UDP galactose, 
por meio da enzima lactose sintetase, com 
participação do modificador enzimático a
lactoalbumina. Sua concentração durante a síntese 
é determinada pela concentração de sais minerais, 
principalmente cloretos, tornando o leite uma 
secreção isotônica com o sangue. A quantidade de 
lactose no leite de diferentes espécies pode variar 
de 0,4% a 10,2%, sendo em média 4,8% e 7,0% 
para os leites de vaca e humano respectivamente. 

Segundo Wasltra & Jenness (1984), o valor 
nutricional de um alimento se estabelece baseando
se no conteúdo de energia proporcionada, na 
concentração de nutrientes essenCIaIS, na 
digestibilidade e absorção de' seus nutrientes e em 
seus conteúdos de toxinas e inibi dores. 

Aproximadamente 50% do extrato seco 
desengordurado do leite de vaca são compostos 
por lactose, que represente 30% do conteúdo de 
calorias do produto, propiciando ao redor de 16,8 
kJ/g de energia. Produtos lácteos concentrados e 
desidratados como leite condensado e soro em pó 

possuem em média 16% e 73% de lactose em sua 
composição respectivamente. Produtos lácteos 
fermentados apresentam teores reduzidos de 
lactose, observando-se em média, para o iogurte, 
uma redução entre 16% e 25% do teor inicial do 
leite. 

De acordo com Mustapha et a I. (1997), a 
síntese de um dissacarídeo, em oposição à síntese 
de um polissacarídeo ou monossacarídeo, é de 
interesse evolutivo para as espécies, pois um 
dissacarídeo como a lactose. é capaz de propiciar 
quantidade apropriada de energia com minimização 
dos efeitos osmóticos, em paralelo o desenvol
vimento de uma dissacaridase no neonatal pos
sibilita a utilização dos dois monossacarídeos 
constituintes da molécula de lactose. 

Assim como outros dissacarídeos, a lactose 
não é capaz de penetrar nas membranas' intestinais 
a não ser por meio de hidrólise, sendo, portanto, 
metabolizada mais lentamente do que monos
sacarídeos. Conforme Fox & Mcsweeney (1998), 
o metabolismo lento da lactose é vantajoso, pois 
possibilita que o fornecimento de energia para o 
neonatal se propague por várias horas. 

Nas células da mucosa do intestino está 
presente a enzima 13-galactosidase que é específica 
na lise da ligação 131-4 da lactose. A ausência desta 
enzima permite que a lactose alcance o intestino 
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grosso, local no qual será metabolizada produzindo 
gás e modificará a pressão osmótica, tendo como 
conseqüências flatulência e diarréia. 

De acordo com Wasltra & Jenness (1984), 
é observado efeito estimulante in vivo e in vitro 
na absorção de Ca, Ba, Sr, Rb, Mg, Fe, Co, Zn e 
Pb, provavelmente por propiciar mudanças na 
estrutura da membrana mais do que pela 
capacidade de formação de complexos com metais. 

O processo de aquecimento do leite induz a 
formação de um derivado da lactose conhecido 
como lactulose, encontrada em produtos como 
leite UHT. 

De acordo com Mustapha et 01. (1997), a 
presença de lactose e do seu epímero lactulose 
favorecem o desenvolvimento do Bifidobacterium 
bifidum. Este desenvolvimento implica nas 
seguintes vantagens: 

- produz abaixamento no pH do intestino 
causando a inibição de patógenos; 

- auxilia a digestão e absorção de diversos 
nutrientes, principalmente o cálcio; 

- estimula a resposta imune do organismo 
frente a adversidades; 

- associado a um alto consumo de fibras e 
baixo consumo de carne acarreta na 
redução ao risco de câncer no cólon. 
Alguns mecanismos são propostos para 
esta redução, a saber: 

estimula grande produção de butirato 
que atua na seleção da microbiota e na 
diferenciação celular; 
diminui a atividade das enzimas 
bacterianas (azoredutase, nitroredutase, 
� glicuronidase, � glicosidase) que são 
capazes de converter substâncias pró
carcinogênicas em carcinogênicas; 
estimula a diminuição de aminas tóxicas 
provenientes da proteólise causada por 
microorganismos putrefantes anaeró
bicos; 
diminui a atividade da enzima 7-0.
dehidroxilase, que é capaz de converter 
ácidos primários da bile em ácidos 
secundários carcinogênicos. 

2 ASPECTOS DE BIOATIVIDADE DOS 
OLIGOSSA CARÍDEOS 

Os oligossacarídeos são carboidratos que 
contém de 3 a 10 monossacarídeos ligados 
covalentemente por ligações glicosídicas. 
Conforme Wasltra & Jenness (1984), uma 
diferença marcante entre o leite humano o leite 
de vaca é uma concentração muito maior de 
oligossacarídeos no primeiro leite, normalmente 
diversos monômeros ligados a um grupamento 
glicose terminal. 

Segundo Mehra & Kelly (2006), os 
monômeros encontrados no leite humano são a D
glicose, D-galactose, N-acetilglicosamina, L-frutose, 
ácido N-acetil neuraminico. Os resíduos associados 
ao grupo terminal podem ser classificados em neutro 
para o leite humano e ácido para o leite de vaca. 
Foram isolados ao redor de 150 a 200 oligos
sacarídeos sendo que a concentração no leite humano 
varia entre 5 e 10 gIL. 

Conforme Kunz & Rudloff (2006), os 
oligossacarídeos presentes no leite influenciam nas 
interações entre o tecido e os leucócitos, este 
resultado indica que os oligossacarídeos específicos 
do leite humano servem como componentes de 
moléculas anti inflamatórias e desta forma 
contribuem para a menor incidência de doenças 
inflamatórias. Este fato pode estar associado à 
determinação de elevadas concentrações de 
oligossacarídeos no sangue de neonatais. 

Os oligossacarídeos possuem a capacidade 
de promover a colonização do intestino por 
microorganismos benéficos, apresentando efeito 
anti-adesão específico para microorganismos 
indesejáveis. O mecanismo anti-adesão baseia-se 
no princípio de que os oligossacarídeos atuam 
como análogos solúveis de receptores epiteliais 
para microrganismos específicos, prevenindo a 
adesão na parede do intestino. O fator determi
nante de muitas infecções como diarréia é a 
habilidade dos microrganismos patogênicos de se 
alojarem na superfície da mucosa, implicando em 
alastramento, colonização e invasão. 

Alguns métodos estão sendo estudados para 
a produção de oligossacarídeos do leite, podendo
se destacar a fermentação por bactérias modificadas 
geneticamente e processos de concentração e 
fracionamento utilizando membranas. 

3 ASPECTOS DE BIOATIVIDADE DAS 
PROTEÍNAS LÁCTEAS 

Com o progresso do conhecimento sobre a 
composição e o papel dos componentes do leite, 
tornou-se aparente na primeira metade do século 
XX que algumas dessas substâncias apresentam 
propriedades biológicas além de seu significado 
nutricional. Uma das primeiras observações neste 
sentido relacionava atividade de peroxidase com 
suas propriedades bactericidas (Pan et 01, 2006). 

Algumas proteínas do leite são bastante 
importantes quanto a bioatividade. 

3 .1  Lactoferrina 

Proteínas que ligam ferro exercem muitas 
funções fisiológicas em sistemas biológicos. A 
lactoferrina é uma glicoproteína de 80 k Da 
quelante do ferro, da família das transferrinas. 
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Foi isolada e caracterizada nos anos 1950 e, desde 
então, têm sido descritas evidências limitadas de 
funções biológicas significativas in vitro (Fox, 
2003). Está presente na maioria dos fluidos 
exócrinos: saliva, bile, fluido pancreático, líquido 
aminiótico, lágrima, muco cervical (Wakabayashi, 
H. et 01, 2006). Aparece no leite em quantidades 
bastante mais expressivas que no sangue ou 
plasma, porém a concentração varia largamente 
em leites de diferentes espécies. 

Apresenta-se em cadeia única e contém 
pontes dissulfeto intramoleculares, mas não grupos 
sulfidril livres. É glicosilada em dois sítios distintos. 
Compõe-se de 691 resíduos de aminoácidos na 
forma humana e 689 na bovina. Associa-se 
facilmente com outras moléculas devidos a cargas 
elétricas. A cadeia polipeptídica da lactoferrina 
consiste em dois lobos globulares unidos por uma 
extensa a-hélice sensível a ataque proteolítico. 
Ambos apresentam estrutura similar em 
aminoácidos e cada um contém um sítio de ligação 
ao ferro e de glicosilação. Entretanto diferem um 
pouco em conformação e sua afinidade ao ferro é 
também levemente diversa. 

As formas saturada ou não ligada ao ferro 
(forma apo) apresentam diferentes suscetibilidades 
a proteinases. A tripsina e a quimotripsina não são 
efetivas, de forma que a lactoferrina pode resistir à 
digestão por pepsina e enzimas pancreáticas em 
crianças e exercer função biológica no trato 
gastrointestinal. De qualquer forma, a porção que 
permanece intacta é quantitativamente maior que 
o necessário para carrear todo o ferro originalmente 
presente no leite humano. Pode ser absorvida e 
excretada na forma intacta (Fox, 2003). 

As principais propriedades biológicas podem 
ou não estar relacionadas ao ferro: no primeiro 
caso, a ação bacteriostática, efeito abolido pelo 
acréscimo de ferro in vitro; no segundo, estímulo 
ao crescimento, atividade no sistema imune e efeito 
bactericida de região diversa à envolvida na ligação 
com ferro. A lactoferrina bovina em sua forma 
não saturada em ferro tem sido demonstrada como 
bacteriostática contra Escherichia co/i envolvida 
em mastite, exceto algumas espécies, por ligação 
com porinas, comuns nas células desta espécie, 
ocasionando alteração de permeabilidade celular. 
Apresenta ação sinérgica com lisozima em bactérias 
gram negativas. Também foi observado efeito sobre 
bactérias gram positivas, como o Staphylococus 
epidermis, por ação sobre o ácido lipoteicóico. 
Promove crescimento de Bifidobacterium spp. in 
vitro. A lactoferricina, peptídeo proveniente da 
lactoferrina bovina e humana, tem demonstrado 
ação bactericida sobre E. co/i O 111 e O 157:H7. 
Outros peptídeos parecem ter ação sobre Listeria 
monocytogenes. Estes derivados podem ser 
formados na digestão humana (Fox, 2003). 

No início dos anos 1990, foi reportado que o 
leite inibia a ligação do V írus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) tipo I ao receptor CD4 de linfócitos. 
A atividade da lactoferrina contra HIV-I vem sendo 
amplamente estudada desde então. Tanto a proteína 
de origem humana quanto a bovina foram potentes 
inibi dores da infecção por HIV-I in vitro, porém 
com maior potência da bovina. Foram detectadas 
também pequenas diferenças entre a atividade 
inibitória da lactoferrina bovina proveniente do leite 
em relação ao colostro e soro. A ação da lactoferrina 
acontece em fases iniciais da infecção pelo HIV-I, 
provavelmente durante a adsorção do vírus à célula 
humana. Atrações eletrostáticas parecem desem
penhar importante papel no contato entre a 
partícula viral e a célula. Foi proposto que um grande 
número de componentes com carga negativa forma 
interação específica com a carga positiva da volta 
V 3  do grupo 120 da proteína do invólucro do HIV
I e bloqueia a adsorção do vírus (Pan et 01, 2006). A 
Figura I ilustra as condições de interação do vírus 
HIV com as células alvo. 

Figura 1 - Esquema representativo da adsorção 
do vírus HIV a linfócitos 

A Figura 2 ilustra a estrutura do vírus HIV e 
das proteínas de superfície provavelmente 
envolvidas na adsorção aos linfócitos. 

Em outras infecções, identificou-se efeito 
sinérgico da lactoferrina com as drogas usualmente 
empregadas para o tratamento, como com 
aciclovir, para vírus herpes simplex, e cidofovir, 
para citomegalovírus. A região N-terminal da 
lactoferrina parece ser essencial para a atividade 
contra citomegalovírus. Demonstrou-se que a 
lactoferrina tem atividade contra citomegalovírus 
in vivo em modelos de ratos pela auto-regulação 
de células "killer" naturais (Shimizu el 01, 1996, 
citado por Pan el 01, 2006). Por outro lado, Pan 
el 01 (2006) também citam Beljaars el 01 (2004), 
que indicam que a lactoferrina exerce seu efeito 
antiviral pela interferência na entrada do vírus 
na célula mais que pela estimulação do sistema 
imune. Proteólise pode causar desaparecimento 
da atividade anti-citomegalovírus humano da 
lactoferrina após incubação de 60 minutos em 
presença de proteases. 

Estudo realizado em 2002 (citado por Pan 
et 01, 2006) confirma >evidências anteriores 
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(Tanaka et 01, 1 999, citado por WAKABAYASHI 
et 01, 2006)  da ação da lactoferrina contra 
hepatite, reportando que a forma bovina foi 
efetiva em pacientes com hepatite crônica após 
um período de 8 semanas de administração oral 
da proteína. 

Figura 2 - A: esquema estrutura do vírus HIV, com 
detalhe da superfície responsável pela 
adsorção à célula alvo. B: detalhe da 
conformação dos grupos protéicos do 
invólucro viral. C: estrutura do grupo 
1 20 da proteína vira!. 

Extraído de: http://www.mcld.co.uklhiv/; http:// 
www.mcld.co.uklhiv/?q=gpI 20; http:// 
www.ebi.ac.uklthornton-srv/databases/cgi-binl 
pdbsuml 
OetPage.pl?pdbcode= 1 gc 1 &template=main.htrnl, 
respectivamente para A, B e C. Com permissão 
de Macmillan Publishers Ltd: Nature ( 1998, 
393, 648-659) copyright 1 998 .  

Atribui-se à lactoferrina outros efeitos 
como atividade imunomodulatória, atividade 
antioxidante e a prevenção de câncer, inflamações 
e infecções (WAKABAYASHI et 01, 2006). 

O uso de lactoferrina bovina como suple
mento nutricional é considerado "Oenerally 
Recognized As Safe" (ORAS) pela US Food and 
Drug Administration. É comercialmente utilizado 
em produtos alimentares, incluindo alimentação 
infantil e animal, bem como em produtos de cuidado 
com a pele e higiene bucal, especialmente no Japão. 
Neste último caso, encontram-se também produtos 
contendo associações de lactoferrina com outras 
proteínas lácteas, lactoperoxidase e lisozima 
(WAKABAYASHI et 01, 2006). 

3 .2 Lactoperoxidase 

Esta proteína foi identificada como 
responsável por propriedades antimicrobianas no 
leite bovino, mas tais propriedades requerem 

presença suficiente de peróxido de hidrogênio e 
íon tiocianato. É uma enzima sintetizada em 
glândulas exócrinas e secretada em superfícies 
mucosas. Apresenta 6 1 2  resíduos de aminoácidos, 
com massa molecular de 69502 Da em seu estado 
puro e 78030 Da quando incluídos o grupo heme 
e resíduos de carboidratos. Forma um polipeptídeo 
único com 1 5  resíduos de cisteína e 4 ou 5 sítios 
potenciais de glicosilação. A ligação entre o grupo 
heme e a cadeia polipeptídica se dá por ponte 
dissulfeto ou ligação éster. Apresenta estrutur� 
em mosaico no que se refere à hidrofobicidade. E 
a enzima mais abundante do leite bovino, 
encontrando-se de 10 a 30 mglm, ou cerca de 1 %  
das soroproteínas. 

Inibe o crescimento e metabolismo de 
muitas espécies de bactérias quando em presença 
de peróxido e tiocianato, conforme reportado 
acima, mas estas substâncias são pouco abundantes 
no leite. Entretanto, podem ser geradas pelo 
metabolismo oxidativo de leucócitos e bactérias, 
como Lactabacilllls casei NCDO 820  cepa 
peroxigênica (Fox, 2003) .  Foi detectada ação 
sobre E. calí 01 1 1 .  

Pode haver inibição da enzima em presença 
de excesso de peróxido de hidrogênio, mas esta 
inibição parece ser parcialmente reversível (Boots 
e Floris, 2006).  

O efeito biocida da lactoperoxidase resulta 
dos produtos das reações químicas que esta enzima 
catalisa. Produto primário de reação, o hipo
tiocianato, é reconhecidamente ativo com grupos 
tiol de várias proteínas importantes para a 
viabilidade de patógenos, o que causa inibição de 
sistemas protéicos enzimáticos vitais para esses 
organismos (Boots e Floris, 2006).  

À lactoperoxidase também foi associado 
efeito contra microrganismos patogênicos como 
Helícabacter pilaris, causador de infecções no 
trato gastrointestinal de transmissão oral. Muitos 
estudos têm sido conduzidos no campo da odon
tologia para incorporação destas substâncias nos 
dentrifícios, por exemplo. 

A atividade da lactoperoxidase tem sido 
demonstrada contra numerosos patógenos 
encontrados em alimentos, o que motiva sua 
aplicação na preservação de alimentos tais como 
sucos, frutos (tomate, manga) e carne de frango 
(Boots e Floris, 2006).  As formulações testadas 
incluem outros componentes do sistema ativo, 
iodo, tiocianato ou peróxido de hidrogênio. 
Outros ingredientes também têm sido testados em 
conjunto com a lactoperoxidase, por exemplo 
l ipídeos para inibição de E. calí 0 1 5 7 :H7 e 
Staphylacclls allrells (McLay et 01, 2002, citados 
por B oots e Floris, 2006) .  A lactoperoxidase 
também demonstrou efetividade quando acrescida 
à nisina sobre microrganismos Oram negativos 
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não sensíveis a esta substância de forma isolada, 
na preservação de pescados. Tem sido ainda 
aplicada no controle de doenças em plantas. 

3.3 O utras proteínas 

Atribuiu-se a fl-Iactoglobulina e u
lactoalbumina ações de Inibição de enzima 
conversora de angiotensina (ECA), atividade 
antimicrobiana, anticarcinogênica, efeito hipo
colesterolêmico, entre outros efeitos metabólicos 
e fisiológicos (FOX, 2003).  

3.4 Hidrolisados de proteínas e 
peptídeos ativos 

Proteínas do leite intactas apresentam uma 
gama de atividades biológicas, especialmente no 
leite colostro. Mas as proteínas do leite também 
contém uma larga porção de seqüências peptídicas 
bioativas, incluindo, conforme citado por FOX 
(2003),  opióides agonistas e antagonistas, pep
tídeos com potencial hipotensivo com inibição 
da enzima conversora de angiotensina I, 
carreadores de minerais, imunomoduladores, 
antibacterianos e antitrombóticos. Estes peptíedos 
originam-se de todas as principais frações da 
caseína e também de soroproteínas, como a u
lactoalbumina, fl-Iactoglobulina e albumina do 
soro bovino (BSA). 
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RESUMO 

Com o objetivo de entender melhor os fatores envolvidos na adesão bacteriana aos 
equipamentos para processamento de alimentos foi realizado um experimento em modelo 
de linha de circulação de leite, em aço inoxidável AISI 3 04, acoplado com cupons de prova. 
Verificou-se uma alteração na porcentagem de células aderidas de 5,83%, antes da circulação 
do leite pelo modelo, para 5 ,36%,  após a circulação, quando a concentração de 9,3x l Os 
UFC/ml foi utilizada. Para a concentração de 2,2x l Os UFC/ml, a alteração na adesão foi de 
2,62% para 4,92%, após a circulação do leite, já para a concentração de 2,9xl 0· UFC/ml, 
a mudança foi de 2 ,26% para 5 ,8 3 % .  Os resultados demonstram que à medida em que 
aumenta a concentração de bactérias no leite, a proporção de bactérias aderidas aos cupons 
de aço inoxidável também aumentam, o que pode influenciar negativamente o processo de 
higienização do equipamento. 

Palavras-chave: adesão, b iofilme e bactéria 

1 INTRODUÇÃO 

Muitas bactérias no seu habitat natural 
podem existir em duas formas diferentes: (a) o 
estado planctônico, onde se apresentam de forma 
livre, e (b) o estado séssil, onde estão aderidas a 
uma superfície (MARSHALL, 1 992). 

O biofilme é a agregação de células 
microbianas, crescendo e multiplicando em uma 
superfície, sendo essa agregação, promovida por 
substâncias poliméricas extra celulares produzidas 
pelos próprios microrganismos (FLINT et aI., 
1 997, COSTERTON et aI., 1 987).  

Estima-se que 99% de todas as bactérias 
em ambiente natural estão em biofilmes ou, pelo 
menos, residem em sua superfície (DALTON, 
MARCH, 1 998). Diversos trabalhos tem estudado 
a formação de biofilmes como conseqüência do 
meio ambiente de processamento do alimento 
(ZOTTOLA, SASAHARA, 1 994, NOTERMANS, 
1 994, CARPENTIER, CERF, 1 9 93).  

Existem diversas teorias que tentam 
explicar a formação do biofilme (ZOTTOLA, 
SASAHARA, 1 9 94, BUSSCHER, WEERKAMP, 

1 987).  Uma delas, sugere que o processo ocorra 
em duas etapas. A primeira é reversível, estando o 
microrganismo fracamente aderido à superfície 
por atração eletrostática e forças de Van der Walls. 
Nesse estágio, a célula bacteriana pode ser 
facilmente removida. A segunda etapa é irrever
sível, depende do tempo de aderência e envolve 
adesão da célula à superfície por material 
extracelular de natureza polissacarídica ou 
proteica produzido pelo microrganismo 
(MOSTELLER, BISHOP, 1 993). 

O contato direto entre bactéria e substrato 
pode ser estabelecido a nível molecular por 
substânclas poliméricas extracelulares (SPE) 
produzidas pelas bactérias. Consequentemente, o 
mesmo tipo de bactéria pode ter diferentes níveis 
de adesividade (MARSHALL, 1992, COSTERTON 
et aI., 1 994). 

A cápsula de muitas bactérias é composta 
por polissacarideos, embora algumas espécies de 
Bacillus possam formar cápsula de polipeptideo. A 
presença de cápsula pode aumentar a adesão 
microbiana e atuar como defesa contra a fagocitose. 
Esse material pode também facilitar a adsorção de 
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agentes tóxicos, prevenindo assim a penetração 
no citoplasma bacteriano (BOWER, 1 996). 

Após o contato inicial com a superficie, os 
microrganismos iniciam a produção de fibras finas 
que podem ser vistas por microscopia eletrônica. 
Essas fibras se tornam mais grossas com o tempo, 
levando à formação da matriz do biofilme 
(KUMAR, ANAND, 1 998).  

Estudos feitos por (STONE, ZOTTOLA, 
1 985) mostraram que na adesão em aço inoxidável 
em fluxo contínuo de leite, P. fragi produz fimbria 
em 3 0  minutos, a 25°C e em 2 horas a 4°C 
(HERALD, ZOTTOLA, 1 988)  mostraram que P. 

fragi apresenta máxima adesão ao aço inoxidável, 
em pH na faixa de 7 a 8 ,  que coincide com o 
ótimo para o seu metabolismo. 

A carga elétrica da superfície, hidrofo
bicidade e microtopografia são importantes. Por 
exemplo, superfícies com elevada carga elétrica, 
como o vidro, suportam um melhor processo de 
aderência do que superfícies com menor carga, 
como o poliestireno (DENYER, 1 993).  

A resistência aos antimicrobianos, por parte 
de bactéria em biofilmes, é aumentada quando 
comparada à células planctônicas. Isso se deve a 
reduzida difusão dos antimicrobianos no biofilme, 
alterações fisiológicas devido a redução da taxa 
de crescimento e produção de enzimas que 
degradam as substâncias antimicrobianas 
(KUMAR, ANAND, 1 998) .  

A contaminação microbiana é a maior causa 
da baixa qualidade dos produtos lácteos. A 
contaminação atribuída ao desenvolvimento de 
biofilme tem sido observada na fabricação de 
queijo, soro, leite em pó e outros derivados do 
leite (HUP et a/., 1 9 79).  

Nesse trabalho pretendeu-se estudar a adesão 
de bactérias deterioradoras e quantificar a 
contaminação resultante, em um modelo de 
processo que simula uma linha de circulação de 
leite. Dessa maneira, conhecendo os micror
ganismos que apresentam maior capacidade de 
adesão será possível conhecer melhor os fatores 
que levam a uma grande contaminação do leite 
processado e, como conseqüência, controlá-los a 
fim de obter um produto de melhor qualidade, mais 
seguro e com uma vida de prateleira maior. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Microrganismos e meio de cultura 

o microrganismo Pselldol1lonas aerllginosa 
ATCC 1 5442, após armazenamento a - 1 0°C, foi 
ativado em 1 0  ml de caldo nutriente sendo em 
seguida incubado a 3 5°C por 1 2  horas. Após esse 
período, houve repicagem para o mesmo meio, 
com reincubação a 3 5°C, por 10 horas. 

2.2 Pro cesso de adesão 

Após a ativação, foi feita a inoculação de 
400 mL de leite esterilizado ( 1 2 1 °/ 1 5  minutos) 
de modo a obter-se contagens aproximadas de 1 04' 

UFC/mL, 1 05 UFC/mL e l x l 06 UFC/ml. Foi; 
realizado o plaqueamento do leite pela técnica 
em profundidade, utilizando-se ágar p ara' 
contagem padrão (PCA), com o obj etivo de 
verificar o número de bactérias no leite. 

Para verificar a capacidade que a cultura: 
bacteriana apresenta para aderir em superficie foi 
utilizado um modelo de circuito de processamento 
de leite

' 
(Figura I )  em aço inoxidável, constituído 

por uma tubulação de :y. de polegada de diâmetro 
interno e comprimento total de 5 ,8  m, por onde 
circulou o leite a partir de um tanque de 25 litros, 
que foi utilizado como reservatório. Em pontos 
específicos da tubulação foram instalados cupons 
de prova em aço inoxidável com formatos de 
cotovelo 90°, "T" e cilíndricos. As áreas superficiais 
internas dos cupons de prova foram: 1 0 8 ,06 cm2 
para cupons tipo "T", 52,74 cm2 para cupons em 
cotovelo 90° e 84,69 cm2 para cupons cilíndricos. 

" 2A ta 

'A 

Figura 1 - Equipamento modelo de linha de 
processamento de leite ( 1 - Cupom 
de prova tipo cotovelo 90°; 2-
Cupom de prova cilíndrico; 3-
Cupom de prova "T"; 4-Controle de 
potência;  5- Tanque cil índrico; 6-
B omba centrifuga; 7-Válvulas tipo 
borboleta). 

Para permitir a adesão, o leite inoculado foi 
utilizado para encher os cupons de prova de aço 
inoxidável (27 mL de leite no cupom em cotovelo 
90°, 57 mL no cupom em "T" e 49 mL no cupom 
cilíndrico), os quais foram incubados a 1 8°C. O 
tempo de incubação foi de 1 2  horas, sendo que, 
após esse período, amostras do leite do interior 
dos cupons foram plaqueadas e o restante 
descartado. Leite esterilizado foi adicionado aos 
cupons de prova, mantido ali por dois minutos e 

depois novamente descartado, para eliminação de 
células planctônicas ou aderidas reversivelmente. 
Os cupons de prova I A, 2A e 3A foram preenchidos 
com solução de citrato de sódio a 2% (20 ml no 
cupom em curva, 3 0  rnl no cupom cilíndrico e 40 
ml no cupom tipo "T"), rinsados sob agitação 
manual por 15 minutos e em seguida foi feito o 
plaqueamento da solução de rinsagem, com o 
objetivo de se conhecer o número de bactérias 
aderidas aos cupons de prova antes da circulação 
do leite. Feito isso, a solução de citrato de sódio 
foi descartada e os três cupons foram tratados com 
uma solução de hipoclorito de sódio contento 300 
mg/L de cloro residual livre, com pH 1 0  por 5 
minutos sendo, em seguida, lavados por três vezes 
em água destilada para serem subseqüentemente 
usados no equipamento. Os seis cupons de prova 
foram conectados ao equipamento modelo da linha 
de processamento de leite. Ao reservatório do 
equipamento foram adicionados 10 litros de leite 
esterilizado ( 1 2 1 °C por 1 5  minutos), o qual cir
culou por 1 0  minutos a 1 m/s, em temperatura 
média de 1 5°C. Para manter a velocidade desejada, 
manuseou-se a válvula 7C de modo a obter-se uma 
vazão duas vezes maior que a desejada, a válvula 
7 A ficou totalmente aberta e a 7B foi aberta até o 
ponto onde permitia a distribuição do leite em 
quantidade iguais entre as válvulas 7B e 7 A. 

A fim de se conhecer o número de bactérias 
removidas após a circulação do leite no modelo 
decorrido o período de circulação do leite, os 
cupons de prova 1 B ,  2B e 3 B ,  não rinsados 
anteriormente, foram retirados do sistema, rinsados 
com solução de citrato de sódio de maneira 
semelhante à anterior e as soluções de rins agem 
foram plaqueadas após diluições adequadas. 

Os plaqueamentos foram feitos em duplicata, 
utilizando PCA e a incubação foi a 35°C por 4 8  
horas. Cada experimento foi realizado em triplicata. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verifica-se que o crescimento bacteriano, 
com 12 horas foi inferior a um ciclo logarítmico 
em todas as concentrações de células utilizadas 
(Tabela 1 ). 

Tabela 1 - Contagem bacteriana (UFC/ml) no 
momento da inoculação do leite e 
com 1 2  horas de incubação a 1 8°C. 
Media de três repetições. 

TEMPO CONCENTRAÇÃO DE 
BACTÉRIAS (UFC/mL) 

Inicial 
Com 1 2  horas 

I x 1 04 
2,9x 1 0' 
1 ,7x 1 0s 

I x l  05 
2,2x 1 0s 
9,2x 1 0s 

l x l 06 

9 ,3x l 0s 
7 ,3xl  06 

A concentração de células com 1 2  horas de 
incubação influencia o número de células de P. 
aeruginosa aderidas aos cupons de aço inoxidável. 
A Figura 2 mostra que, em concentrações maiores 
de células, ocorre maior proporção de células 
aderidas. Assim, a concentração, com 12 horas, 
de 7,3x1 06 UFC/rnl apresentou 5 ,83% das células 
aderidas, já as concentrações de 9,2x1 0s UFC/ml 
e 1 ,7x1 0sUFC/m1, apresentaram adesão de 2 ,62 e 
2 ,26%, respectivamente. 

7 

6 

2 

O+---�--�--------.-------� 
10' (UFClrrL) 

Figura 2 - Influência da concentração inicial de 
bactérias no leite, sobre a porcen
tagem de células aderidas aos cupons 
de prova, com 1 2  horas de incubação 
a 1 8°C. Media de três repetições. 

Observou-se que, em números de células por 
unidade de área, os 5 , 8 3 %  de células aderidas 
corresponderam a 3 ,2xl  05 UFC/cm2 , enquanto 
que os valores de 2,62 e 2,26%, corresponderam 
a 9 , 8x 1 03 UFC/cm2 e 2 , O x 1 0 3  UFC/cm2, 
respectivamente. Esses valores reforçam a neces
sidade de obter alimentos com baixo nível de 
contaminação microbiana, mesmo antes do 
processamento, já que isso implica ,em menor 
número de bactérias aderidas à superfície e, 
portanto, menor contaminação do alimento que 
irá entrar em contato com aquela superfície. 

Não há estudos que indiquem a quantidade 
máxima de microrganismos que podem estar 
presentes em uma superficie que entra em contato 
com o al imento, porém para superfícies que 
passaram pelo processo de higienização a 
American Public Health Association, sugere um 
máximo de mesófilos aeróbios de 2,Oxl 00 UFC/ 
cm2 (SVEUM, 1 992). 

Com relação aos resultados de adesão obtidos 
após a circulação do leite no modelo (Figura 3),  
verifica-se que a proporção de células que 
permanecem aderidas aos cupons de prova, calculada 
com base no número de células aderidas antes da 
circulação do leite no circuito de processamento, 
são bastante proxlmas, independente da 
concentração inicial de células no leite. Assim, as 
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porcentagens de adesão celular após a simulação 
foram de 5,36, 4,92 e 5,83%, para as concentrações, 
de 7,3x 1 06 UFC/mL, 9,2x 1 0s UFC/mL e 
I ,  7x 1 OSUFC/mL respectivamente. Essas porcen
tagens correspondem a 1 ,7x 1 04 UFC/cm2, 4,8x102 
UFC/cm2 e 1 ,2x l 02 UFCI cm2, respectivamente. 

10' 105 10' (UFClmL) 

Figura 3 - Porcentagem de bactérias que 
permaneceram aderidas aos cupons 
de prova, após a circulação do leite a 
1 m/s em temperatura de 1 5 °C, no 
simulador de linha de circulação de 
leite. Media de três repetições. 

É provável que as bactérias aderidas com 
maior tenacidade à superficie de aço inoxidável do 
modelo tenham sido aquelas que produziram maior 
quantidade de exopolissacarídeos. Isto pode toma
las mais resistente a ação de sanificantes. Segundo 
(KUMAR, ANAND, 1 998), as substâncias associadas 
com o biofilme podem limitar a difusão de 
sanificantes no biofilme, provocar trocas fisiológicas 
nos microrganismos e produção de enzimas que 
degradam os sanificantes. Portanto, ainda que a 
contaminação da superficie seja relativamente baixa 
como 1 ,2xl 02 UFCI cm2, após o período de 
produção, é dificil prever o grau de eficiência que os 
sanificantes terão contra essas bactérias. 

Bactérias do gênero Pseudomonos são as que 
apresentam o tempo de geração mais curto na faixa 
de O a 7°C (SORHAUG, STEPANIAK, 1 997). Isso 
significa que contaminação pós-processamento 
com bactérias desse gênero podem resultar em 
limitação do tempo de vida de prateleira do 
produto. No Brasil, o prazo de validade do leite 
pasteurizado é de dois dias, por isso, contaminações 
do produto com número baixo de bactérias não 
chegam a afetar a vida de prateleira do alimento. 
Para melhorar a qualidade e o tempo de vida de 
prateleira do leite pasteurizado no Brasil, é 
necessário em primeiro lugar, reduzir ao máximo a 
contaminação a partir de equipamentos. 

4 RESUMO E CONCLUSÕES 

Verificou-se, que a multiplicação de células, 

com 1 2  horas de incubação, a 1 8°C, foi inferior a'. BUSSCHER, H. J., WEERKAMP, A. H. Specific 
um ciclo logarítmico para as concentrações de 

� and non-specific interations in bacterial adhesion 
células avaliadas. 

to solid substrat. FEMS Microbiology, 46: 1 65-
Concentrações maiores de células permiti_�: 1 73 ,  1 98 7. 

ram maior proporção de bactérias aderidas aos 
cupons de aço inoxidável, com 1 2  horas de" CARPENTIER, B. CERF, O. Biofilms and their 
contato. Assim, para a concentração de 9,3xI Os'{ 

consequences with particular reference to hygiene 
UFC/rnL constatou-se uma adesão de 5 ,83%. Para in the food industry. Journal Applied 
as concentrações de 2,2 x 1 0s UFC/mL e 2,9x I 04;' 

Bacteriology., 75: 499-5 1 1 ,  1 99 3 .  
UFC/mL as adesões foram d e  2,62% e 2 ,26%, 
respectivamente. 

COSTERTON, J. W., CHENG, K. J., GEESEY, G. 
Após a circulação do leite no modelo, as G., LADD, T. L, NICKEL, J .  C . ,  DASGUPTA, 

proporções de células que permaneceram aderidas ., M., MARRIE, T. J. Bacterial biofilms in nature 
aos cupons de prova foram bastante próximas, and disease. Annual Rev. Microbiol., 41 : 435-
independente da concentração inicial de células' 464, 1 987. 
utilizadas. Assim, a adesão, para a concentração 
de 9 ,3 x 1 0s UFC/mL foi de 5 ,36%; para o leite. 
inoculado com 2,2x1 0s UFC/mL foi de 4,92% e 
para o leite inoculado com 2,9x1 04 UFC/mL foi 
de 5 ,83%. 

Portanto, é de grande importância obter 
matéria prima de boa qualidade e baixa carga 

COSTERTON, J. W., LEWANDOW SKI , Z . ,  

DeBEER, D . ,  CARDWELL, D. ,  KORBER, D . ,  
JAMES, G. Biofilms, the customized microniche. 
Journal of B acteriology., 1 76 (8) :  2 1 3 7-2 142,  
1 994 .  

microbiana a fim d e  reduzir, a o  máximo o nível' DALTON, H.M.,  MARCH, P. E.  Molecular 
de bactérias aderidas às superficies de contato com genetics of bacterial attachment and biofouling. 
o alimento. É necessário, também uma adequada Current Opinion in Biotechnolo gy, 9: 252-
higienização dos equipamentos para que estes não 255 ,  1 99 8 .  
s e  tornem fonte d e  contaminação. 

DENYER, S. P., G ORMAN, S. P., SUSSMAN, M. 
SUMMARY Microbial biofilms:  formation and co ntrol. 

Londres, BlackwelI Scientific Publications, 1 993 .  
With the  obj ective o f  understanding the 333p .  

factors involved in  the bacterial adhesion to the 
equipments for food processing an experiment FLINT, S. H.;  B REMER, P. J. BROOKS, J. D.  
was  accompl ished in l ine model of milk Biofilms in dairy manufacturing plant _ 
circulation, in stainless steel AISI 3 04, coupled Description, current concerns and methods of 
with test coupons. An alteration in relation to control. Biofouling, 11 ( I ) : 8 1 -87 ,  1 9 97.  
bacterial attachment of 5 ,8 3 % ,  was verified 
before the circulation of the milk, for 5 ,3 6%, HERALD, P. J., ZOTTOLA, E.  A. Scanning 
after the circulation, when the concentration ofelectron microscopic examination of YersÍnÍa 
9,3x 1 05 UFC/ml was used. For the concentration enterocolitica attached to sainless steel at selected 
of 2,2x 1 0s UFC/ml, the alteration in the temperatures and pH values. Journal Food 
adhesion was of 2 ,62% for 4 ,9 2 %, after the Protection., 51 (6) :  445-448 ,  1 98 8 .  
circulation o f  the milk, already for the 
concentration of 2,9x 1 04 UFC/ml, the change HUP, G., BAN G MA, A., STADHOUDERS, J.,  
was of 2,26% for 5,83%. The results demonstrate BOUMAN, S .  G rowth of thermoresistant 
that with increase the concentration of bacterias 
in the milk, the attachment bacterial increase 
too. It can affect the cleaning process negatively. 

Key-words: adhesion, biofilm and bacteria 
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CÁLCIO NA ESTRUTURA E 
QUALIDADE DE SORVETES 

Effect of CALCIUM fortification on ice cream structure and quality 

Fabiano Freire Costal 
Jaime Vilela de Resende2 

Luiz Ronaldo de Abreu2 
Paulo Henriql/e Fonseca da SilvaJ 

Renato Ribeiro de Lima4 

RESUMO 

O presente trabalho objetivou estudar efeito da suplementação de cálcio no processo 
de recristalização do gelo em sorvete. Foi fabricada uma mistura básica para sorvete dividida 
em dois lotes dos quais, apenas um recebeu a adição de carragena (0,05%). Posteriormente 
os dois lotes foram subdivididos em duas parcelas nas quais foram adicionados cloreto de 
cálcio (400 mg/L), e uma parcela ficou ausente da adição de cloreto de cálcio (controle). 
Após 24 horas de maturação, as misturas (tratamentos) foram batidas/congeladas em uma 
máquina produtora INADHC (MOD. DS-3) .  Os sorvetes foram então embalados em potes 
de um litro, hermeticamente fechado e armazenados a - 1 8 °C. Após 3 0 ,  60 90 dias de 
armazenamento, alíquotas de cada tratamento foram retiradas, descongeladas e analisadas 
em microscópio ótico (MEIJI) com sistema de refrigeração (cold stage) e aquisição de 
imagens (video captl/re). As amostras foram congeladas no equipamento a uma temperatura 
média de - 1 0°C onde foram obtidas as respectivas fotomicrografias. Para a medida dos 
cristais de gelo foi utilizado um software (SIGMA SCAN-PRO 5.0) analisador de imagens. O 
resultados mostraram que o tamanho médio dos cristais de gelo varia em função da composição 
dos sistemas. A adição de cálcio aumentou significativamente (p < 0,05%) o tamanho médio 
dos cristais de gelo e a viscosidade da massa nas amostras de sorvete. Estes resultados podem 
ser explicados devido a interações do cálcio com os demais sistemas presentes no sorvete. 
Foi possível concluir que a adição de cálcio interfere diretamente no processo de 
recristalização do gelo presente em sorvetes. 

Palavras-chave: Cristais de gelo, recristalização, carragena, cálcio. 

l INTROD UCAO 

A qualidade do sorvete, levando em con
sideração a textura suave ou a sensação de frescor 
percebida pelos consumidores enquanto o 
consomem, está diretamente relacionada com a 
formulação (ingredientes), a estrutura da espuma, 
o tamanho e a morfologia das bolhas de ar e dos 
cristais de gelo incorporados ao produto (Chang 
& Hartel, 2002).  

o tamanho médio dos cristais de gelo, de 
açúcar e as bolhas de ar presentes no sorvete, 
recomendado por Goff et al. ( 1 999), deve ser de 
20 a 50 im de diâmetro. De acordo com Donhowe 
& Hartel ( 1 996), o tamanho médio dos cristais de 
gelo pode ser afetado pelo fenômeno de recris
talização, o qual está diretamente relacionado com 
a quantidade e a qualidade dos estabilizantes 
adicionados e as oscilações de temperatura durante 
o transporte e a armazenagem. 
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2 Professores do DCA-UFLA. 
3 Professor e Pesquisador CTIILCT-EPAMIG, Juiz de ForalMG 
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Os estabilizantes são substâncias hidrofilicas 
que se dispersam em solução como colóides. A 
maioria destes produtos é classificada como gomas 
ou hidrocolóides, os quais podem ser definidos como 
qualquer polissacarídeo solúvel em água, extraído de 
vegetais terrestres, marinhos ou de microrganismos 
ou, ainda, alguns podem sofrer modificações químicas 
para alcançar as características desejadas. Eles são 
amplamente utilizados devido às características 
texturométricas, estruturais e funcionais, pro
porcionando estabilidade a emulsões, suspensões e 
espumas, e pelas suas propriedades espessantes em 
geral (Fennema 1 993). 

Em solução, os estabilizantes aumentam a 
viscosidade e formam géis, devido a sua capacidade 
de retenção de grande quantidade de água (água de 
hidratação), resultante da atividade mútua destes 
compostos que formam pontes de hidrogênio entre 
si. Além de ligar-se com a água de hidratação, o 
produto pode se estruturar formando uma rede 
tridimensional que reduz ainda mais a mobilidade 
da água livre, sendo a estabilidade do produto 
dependente do grau de hidratação e das cargas das 
partículas que o compõem. A presença e o acúmulo 
de macromoléculas, como proteínas e polis
sacarídeos, podem modificar as propriedades de 
difusão/coligativas na interface água-cristal de gelo 
e, por meio desta, limitar o crescimento extensivo 
do cristal de gelo ou a recristalização. Em alguns 
sistemas alimentares, estes formam uma rede de 
gel a temperaturas baixas ou ambientais que, como 
tem sido demonstrado, reduzem severamente o 
crescimento e modificam os hábitos do cristal. 
Dependendo das necessidades, o nivel de uso destes 
estabilizantes podem variar em concentrações de 
0,025% a 2% (Fennema, 1 9 9 1 ). 

Entretanto, alguns estabilizantes possuem 
uma capacidade limitada de dispersão com a 
função desejada e outros, como a carragena, podem 
interagir com metais bivalentes encontrados ou 
adicionados ao alimento afetando desta forma a 
eficiência dos hidrocolóides que está diretamente 
relacionada com a sua capacidade de formar gel e 
aumentar a viscosidade. 

A suplementação de cálcio em alimentos, 
principalmente aos derivados de leite tem sido 
praticado pela industria no intuito de se aumentar 
o valor nutricional do produto e desta forma 
agregar valor. Estudos devem ser realizados no 
intuito de se investigar os efeitos das interacoes 
entre os suplementos e os ingredientes necessarios 
para a producao dos alimentos visando a preser
vacao da qualidade destes produtos. 

No intuito de entender os mecanismos e 
interações entre os componentes do sistema que 
compoe o sorvete, este trabalho objetivou estudar 
os efeitos adição de cálcio na microestrurura e 
qualidade dos sorvetes adicionados de carragena. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Localização do experimento 

A fabricação do sorvete foi realizada no 
Núcleo Industrial do Centro TecnológicolInstituto 
de Laticínios Cândido Tostes (CT/ILCT), da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(EPAMIG) ,  em Juiz de Fora, Minas G erais. As 
análises microestruturais e reológicas foram 
conduzidas nas instalações do Laboratório de 
Microestrutura e Engenharia de Alimentos, no 
Departamento de Ciências dos Alimentos e do 
Laboratório de Microscopia Eletrônica, no 
Departamento de Fitopatologia da Universidade 
Federal de Lavras, em Lavras, Minas Gerais. 

2.2 Fabricação do sorvete 

Foi fabricada, em três repetições, uma 
mistura básica para sorvete lácteo. Os ingredientes 
foram balanceados e posteriormente misturados, 
a uma temperatura de 5 0°C, em um tacho aberto 
de aço inoxidável provido de parede dupla por 
onde circulam o vapor ou a água de resfriamento. 

Esta mistura foi dividida em dois lotes, 
tendo apenas um recebido adição de 0 ,05% de 
kapa-carragena. O lote ao qual não foi adicionado 
kapa-carragena foi levado, primeiramente, ao 
homogeneizador. Os dois lotes foram homo
geneizados no primeiro estágio submetidos à 
pressão de 1 5 ,5 MPa (aproximadamente 2 .2 5 0  
psi) e ,  n o  segundo estágio, a mistura foi submetida 
à pressão de 3 ,4 MPa (493 psi) .  Após a 
homogeneização, as misturas foram pasteurizadas 
(65°C/30 minutos) e resfriadas ( l O°C) em um 
resfriador do tipo cascata. 

Posteriormente, os lotes foram subdivididos 
em duas parcelas, às quais, em uma batedeira (ARNO, 
3 litros), foram adicionados e misturados cloreto 
de cálcio (400 mglL), e um controle. 

Os tratamentos da mistura foram enca
minhados para a máquina produtora Inadal (Mod. 
DS-3) para a incorporação de ar (overrull) e o 
início do congelamento. 

O sorvete foi embalado em potes de I litro 
hermeticamente fechado e armazenado em freezer 
(-1 8°C), pelo período de sete dias para completar 
o congelamento. As amostras foram transportadas 
em caminhão refrigerado e armazenadas por um 
período de 30,  60 e 90 dias para a execução das 
análises. 

2.3 Microscopia ótica 

As análises microscópicas foram realizadas 
após 3 0, 60 e 90 dias de armazenamento em 
embalagem hermeticamente fechada. As amostras 
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de cada tratamento, armazenadas sob temperatura 
de refrigeração, foram coletadas, descongeladas e 
gotejadas em lâminas de microscopia. As lâminas 
foram fixadas no microscópio (Meiji) equipado 
com cold s/age acoplado a um sistema de aquisição 
de imagens. As amostras foram recongeladas a 
uma taxa de congelamento, de aproximadamente, 
0,4°C/minuto e as imagens foram adquiridas em 
intervalos de 1 minuto. Um software analisador 
de imagens (Sigma Scan-Pro 5.0) foi utilizado para 
mensurar o diâmetro e a área dos cristais de gelo 
de cada tratamento. 

2.4 Viscosidade das amostras 

As amostras de cada tratamento e tempo 
de armazenagem foram descongeladas e analisadas, 
à temperatura de 2 1 °C, utilizando o Viscosímetro 
Brookfield RVT (Brookfield Engineering 
Laboratories, Inc. USA). 

2.5 Dessoramento 
descongeladas 

das amostras 

As amostras de sorvete descongelado que 
apresentaram dessoramento foram encaminhadas 
ao funil de separação, onde foram obtidas e 
pesadas as frações do soro das amostras nos tempos 
de 30, 60 e 90 dias de estocagem. 

2.6  Análise de textura 

A análise da textura das amostras de cada 
tratamento e tempo de armazenagem foi realizada 
utilizando-se um texturômetro TA-XT2i (Texture 
Analyser). Foi adaptado uma probe com uma 
lâmina de 2 cm, simulando corte da massa. 

2.7 Análise estatística 

Foi uti lizado um delineamento experi
mentai inteiramente casualizado (DIC),  num 
esquema em parcelas subdivididas, com fatorial 
2x2 na parcela (com e sem carragena, adição de 
cloreto de cálcio e o controle respectivamente) e 
o fator tempo, 30, 60 e 90 dias na subparcela. As 
análises foram realizadas em programa apropriado 
SISVAR 4.3  (Ferreira, 1 999), utilizando-se pla
nilha eletrônica Excel. 

3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1 Efeito do calcio na viscosidade do 
sorvete 

Os resultados da viscosidade média da 
mistura preparada para a fabricação do sorvete 
encontram-se na Tabela I ,  segundo os quais 

constata-se que a adição de carragena aumentou 
significativamente (p < 0 ,05)  o valor médio da 
viscosidade. As amostras ausentes da adição de 
carragena apresentaram baixa viscosidade em 
comparação com os valores obtidos para as 
amostras adicionadas de carragena. As amostras 
adicionadas de cálcio na presença ou na ausência 
de carragena, não interferiram de maneira 
estatist icamente significativa na viscosidade da 
mistura para sorvetes. 

Tabela 1 - Valores médios da viscosidade da calda 
preparada para a fabricação de 
sorvetes. 

Carragena 
C o m  
Sem 

Médiasl (mPa.s) 
230, 1 3  a 
26,3 1 b 

I Médias verticais seguidas por letras distintas 
diferem entre si, a 5% de significância, pelo 
teste de Scott-Knott. 

Os valores da viscosidade média das amostras 
de sorvete descongelado armazenados no tempo 
de 3 0 ,  60 e 90 dias encontram-se na Tabela 2 .  
Observa-se que a adição d e  carragena aumenta 
significativamente a viscosidade da massa e a adição 
de cálcio em amostras adicionadas de carragena 
resulta em valores médios de viscosidade mais altos 
(p < 0,05). 

Tabela 2 - Valores médios da viscosidade das 
amostras de sorvete descongelado 

Aditivo Médiasl(mPa.s) Médiasl(mPa.s) 

Carragena (0,05%) Carragena (0%) 
Cálcio 5 5,47 a 1 9,3 6 c 

Ausência 43,40 b 1 9,29 c 

I Médias horizontais e verticais, seguidas de 
letras distintas, diferem entre si a 5% de 
significância, pelo teste de Scott-Knott. 
Médias verticais e horizontais seguidas de 
mesma letra não diferem entre si, pelo nível 
de significância. 

Fennema ( 1 9 9 1 )  descreve que a adição de 
estabilizantes polissacarídeos aumenta significa
tivamente a viscosidade e, quando usados na 
proporção correta, conferem ao produto uma 
textura mais suave. Os estabi lizantes possuem a 
capacidade, numa solução, de aumentar a 
viscosidade e formar géis, devido à capacidade de 
retenção de grande quantidade de água (água de 
hidratação) resultante da atividade mútua destes 
compostos que formam pontes de hidrogênio entre 
si. Além de ligar-se com a água de hidratação, o 
produto pode se estruturar, formando uma rede 
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tridimensional que reduz ainda mais a mobilidade 
da água livre. A estabilidade do produto depende 
do grau de hidratação e das cargas das partículas 
que o compõem. 

As variações encontradas na viscosidade 
entre os tratamentos podem ser explicadas pela 
capacidade que certos polissacarídeos de cadeia 
longa têm de interagir com átomos bivalentes, 
como o cálcio. 

3.2 Dess oramento do sorvete após o 
des co ngelamen to 

Nas amostras adicionadas de carragena e 
cálcio, observa-se que, após descongelamento do 
sorvete, ocorreu uma separação em duas fases 
diferentes, denominada de dessoramento do produto. 

Nas amostras ausentes da adição de cálcio 
ou carragena (controle), não se observa, durante 
o descongelamento do sorvete, separação em fases 
dos ingredientes que o compõe. 

Os resultados para porcentagem, em massa 
de soro, das amostras adicionadas de carragena e 
cálcio são mostrados na Tabela 3 .  Através dos 
resultados observa-se que ocorre um dessoramento 
do produto e este diminuiu em função do tempo 
de estocagem. As amostras armazenadas no tempo 
de 30 dias apresentaram maior porcentagem de 
soro que as amostras armazenadas no tempo de 
60 e 90 dias. 

Tabela 3 - Porcentagem, em massa de soro, das 
amostras adicionadas de carragena e 
cálcio, em função do tempo de 
estocagem. 

Tempo (dias) 

3 0  
6 0  
9 0  

Médias1 (%) soro 

39,97 a 
3 5 ,06 b 
27,63 c 

1 Médias seguidas de letras distintas diferem 
entre si, a 5 %  de significância, pelo teste de 
Scott-Knott. 

Segundo Langendorff et ai. (2000), a fase 
mais densa é composta pelos sólidos solúveis do 
sorvete que incluem os açúcares, proteínas solúveis 
do leite, minerais, etc. A fase menos densa é 
composta pelas gorduras, caseínas e carragena 
interagindo entre si, formando a emulsão esta
bilizada no processo de incorporação de ar e 
congelamento do sorvete. 

O cálcio adicionado ou o cálcio natu
ralmente encontrado no meio de solução, como 
no caso do leite que, segundo Fox e Mcsweeney 
( 1 998),  pode variar em diferentes concentrações, 
interagem com os grupamentos eletronegativos 

das cadeias dos polissacarídeos, formando pontes 
entre uma molécula e outra. Estas interações de 
caráter iônico entre um átomo de cálcio e as 
estrutUras eletronegativas dos polissacarídeos que, 
segundo Solomons ( 1 996),  são de caráter mais 
fortes do que as interações de hidrogênio entre as 
estruturas das moléculas de polissacarídicas e a 
água. Conseqüentemente, ocorre uma competição 
entre as ligações de hidrogênio formadas pelas 
moléculas de água e as ligações iônicas formadas 
pelos átomos de cálcio. Os géis ficam mais firmes 
e, com isso, ocorre o dessoramento do sorvete. 

Segundo Fox e Mcsweeney ( 1 998) ,  com o 
passar do tempo, parte do cálcio presente se 
insolubiliza durante o congelamento e, com isso, 
as moléculas de água retomam as interações entre 
as moléculas dos polissacarídeos, reduzindo a 
quantidade de água livre e, conseqüentemente, 
diminuindo o dessoramento do sorvete. 

3.3 Efeito do calcio na textnra do 
sorvete 

Os valores médios para a resistência ao corte 
e adesividade das amostras de sorvete congeladas 
preparadas com diferentes formulações 
encontram-se nas Tabelas 4 e 5 .  

Tabela 4 - Valores médios dos resultados medidos 
para textura (resistência ao corte) de 
amostras de sorvetes congeladas. 

Carragena 
C o m  
Sem 

Médias1 (N) 
1 0,94 a 

b 

1 Médias verticais seguidas por letras distintas 
diferem entre si a 5% de significância, pelo 
teste de Scott-Knott. 

Tabela 5 - Valores médios dos resultados 
medidos para textura (adesividade) de 
amostras de sorvete congeladas. 

Carragena 
C o m  
Sem 

Médias1 (N) 

- 0,00383  a 
- 0,00708 b 

1 Médias verticais seguidas por letras distintas 
diferem entre si, a 5% de significância, pelo 
teste de Scott-Knott. 

Os resultados para textura (Tabelas 4 e 5)  
mostram que a adição de  carragena influencia na 
massa dos sorvetes. As amostras adicionadas de 
carragena apresentaram um menor resultado para 
resistência à penetração e uma adesividade maior. 
Não se observa influência da adição de cálcio na 
resistência à penetração ou adesividade entre os 
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diferentes tratamentos e tempos de estocagem. 
Segundo os resultados, pode-se inferir que os 
sorvetes adicionados de carragena apresentaram 
uma melhor textura em comparação aos sorvetes 
sem adição da carragena. 

De acordo com Fennema ( 1 993),  os 
estabilizantes são amplamente utilizados em ali
mentos, devido às características texturométricas, 
estruturais e funcionais, proporcionando estabilidade 
a emulsões, suspensões e espumas e pelas suas 
propriedades espessantes em geral. 

3.4 Efeito do calcio no processo de 
recongelamento da água no sorvete 

Os valores médios dos diâmetros de cristais 
de gelo, em amostras de sorvete, em diferentes 
tempos de estocagem estão relacionados na Tabela 
6. De acordo com as comparações estatísticas das 
médias dos diâmetros dos cristais de gelo (Tabela 
6), a adição de carragena não influenciou de forma 
significativa (p > 0 ,05)  o tamanho médio dos 
cristais de gelo entre as amostras adicionadas de 
cálcio ou ausentes deste aditivo. Nas amostras 
adicionadas de cálcio, associadas à adição de 
carragena, foi observada uma diminuição do 
tamanho médio dos cristais de gelo durante o 
tempo de estocagem (Figura 1 ) . Nas amostras 
ausentes de calcio, a carragena teve o efeito 
estabilizador do tamanho dos cristais de gelo, 
durante o processo de recongelamento. Na 
ausência de carragena, as amostras adicionadas de 
cálcio mantiveram o tamanho médio dos cristais 
de gelo. A Figura 2 ilustra a diferenca entre as 
fotomicrografias entre os tratamentos. 

Tabela 6 - Valores médios dos diâmetros dos 
cristais de gelo em amostras de 
sorvete, em diferentes tempos de 
estocagem. 

Aditivo Tempo (dias) Médias1 (JIlIl) Médias' CJI.II1) 
Carragena Carragena 
(0,05%) (0%) 

Cálcio 30 45,49 ai 40,79 ai 
Cálcio 60 41,12 a2 40,47 ai 

_ .f�c� _ _  YQ.. _ _  �8,14...� _ _  ;1.3,!7_a� _ 

Ausência 30 36,70 bl 35,78 bl 
Ausência 60 32,26 bl 3 1 , 14 b2 
Ausência 90 31 ,39 bl 20,76 b3 

1 Médias verticais seguidas de letras e números 
distintos diferem entre si, a 5% de 
significância pelo teste de Scott-Knott. 
Médias horizontais seguidas de mesma letra 
não diferem entre si, pelo teste de Scott
Knott. Médias verticais seguidas pelo mesmo 
número não diferem entre si. 

Fignra 1 - Fotomicrografias de uma amostra de 
sorvete adicionada de carragena 
(0,05%) e cloreto de cálcio (400 mg), 
nos tempos de 3 0 ,  60 e 90 dias, 
respectivamente. 

30 dias 60 dias 90 dias 

Fignra 2 - Fotomicrografias de uma amostra de 
sorvete adicionada de 0,05% de 
carragena e 400 mg/L cloreto de cálcio 
(A); fotomicrografia de uma amostra 
de sorvete adicionada de 0 .05% de 
carragena (B); fotomicrografia de uma 
amostra de sorvete adicionada de 400 
mglL de cálcio (C) e fotomicrografia 
da amostra controle (D). 

A adição de cálcio aumentou significati
vamente (p < 0,05) o tamanho médio dos cristais 
de gelo em comparação aos outros tratamentos. 
Entre as amostras adicionadas de cálcio e 
carragena, foi observada variação significativa no 
tamanho médio dos cristais de gelo, em função do 
tempo de 3 0, 60 e 90 dias de estocagem. 

Os resultados mostrados na Tabela 6 indicam 
que a presença de cálcio induz a formação de cristais 
de gelo maiores durante o recongelamento das 
amostras de sorvetes adicionadas de carragena e 
cálcio, quando comparados com os resultados da 
amostra controle. Também pode ser observado que 
o tamanho médio destes cristais é menor quanto 
maior for o tempo de armazenamento. Estes 
comportamentos são justificados, provavelmente, 
pela atuação do cálcio no rompimento da barreira 
protetora que a carragena oferece à caseína, pro
duzindo um alto grau de dessoramento. As moléculas 
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de água livre presentes no soro são favoráveis ao 
crescimento de grandes cristais de gelo. 

Este dessoramento é menor quanto maior for 
o tempo de armazenamento, com redução do tamanho 
médio dos cristais de gelo durante o recongelamento. 
Com o abaixamento da temperatura e formação dos 
cristais de gelo, ocorre a concentração do cálcio iônico 
na fase não congelada, caracterizada por alta 
viscosidade e mobilidade molecular reduzida. A 
atividade do cálcio iônico na interação com as 
macromoléculas (carragena e caseina) diminui com o 
tempo, devido à reorganização destes em agregados 
moleculares (cálcio insolubilizado) Estes agregados 
atuam como sítios para nucleação heterogênea 
resultando em menor grau de dessoramento e de cristais 
de gelo de tamanho reduzido. 

Comparando-se os resultados obtidos para 
as amostras de sorvetes sem adição de cálcio 
constata-se que a presença de carragena estabilizou 
o tamanho médio dos cristais de gelo durante o 
tempo de estocagem, ao passo que, nas amostras 
ausentes de carragena, houve diminuição no 
tamanho dos cristais. 

Segundo Fox e Mcsweeney (1 998), quando se 
adiciona cloreto de cálcio ao leite ou quando o leite 
possui uma grande variação na quantidade de cálcio 
solúvel, devido à sazonalidade e à individualidade de 
cada animal, ocorre uma diferença no potencial 
osmótico. No intuito de equilibrar esta diferença no 
potencial osmótico, os nanoclusters de fosfato de 
cálcio coloidal ligado à serina presente na caseína 
do leite se saturam devido à absorção de grande parte 
do cálcio solúvel presente no meio. Quando o sorvete 
é submetido ao congelamento e, dessa forma, ao 
tempo de armazenagem, os nanoclusters de fosfato 
de cálcio coloidal passam a liberar para o meio, de 
forma gradativa, cálcio absorvido mais o cálcio 
presente anteriormente na forma de cálcio solúvel. 

Com o congelamento do leite presente no 
sorvete, a água pura se cristaliza, tornando o 
líquido não congelado mais saturado com respeito 
a vários sais, inclusive o cálcio. Estes íons cálcio 
interagem com a carragena que, por sua vez, os 
distribui com maior eficiência e, de acordo com 
Skoog (2006), basta que apenas quatro ou cinco 
átomos de cálcio se unam para formar núcleos 
para o crescimento dos cristais de gelo. 

No primeiro mês de estocagem do sorvete, 
as amostras adicionadas de cálcio apresentaram um 
maior tamanho médio de cristal de gelo do que os 
demais tratamentos. Entretanto, foi observado que, 
durante o tempo 60 e 90 dias de armazenagem, a 
adição de carragena, associada à presença de cálcio, 
diminuiu de forma significativa o tamanho médio 
dos cristais de gelo. Este resultado pode ser 
explicado pelo princípio da teoria da nucleação. 
Como o cálcio é liberado de forma gradativa, infere
se que, durante o primeiro mês, a taxa de cálcio 

insolubilizado foi menor do que a do segundo e a do 
terceiro mês de estocagem. Como é necessária uma 
grande quantidade de pequenos núcleos para se ter 
menores cristais de gelo, conseqüentemente, este 
requisito foi obtido apenas no terceiro mês de 
estocagem. A associação com a carragena foi 
importante no processo, uma vez que a sua ausência 
nos tratamentos adicionados de cálcio manteve 
estável o tamanho médio dos cristais. 

Langendorff et aI. (2000) descrevem que a 
estrutura da carragena em solução torna-se 
negativamente carregada. Quando o cálcio é 
liberado para o meio, as cargas negativas da car
ragena interagem com o cálcio, de modo a formar 
pontes entre uma molécula de carragena e outra, 
aumentando a viscosidade. Fennema ( 1 993)  
descreve que a adição de  minerais assim como sua 
presença em solução especificamente cátions 
bivalentes podem interagir com as estruturas de 
diversos hidrocolóides de modo a influenciar no 
aumento ou diminuição da viscosidade. Este fato 
pode ser confirmado pelos dados da Tabela 3. As 
amostras de sorvete adicionadas de cálcio e 
carragena, quando descongeladas, mostraram uma 
viscosidade estatisticamente maior do que a dos 
demais tratamentos. 

Este mesmo efeito não foi observado nas 
amostras adicionadas de cálcio ausentes de carragena. 
A interação dos átomos de cálcio com as estruturas 
negativamente carregadas da carragena forma pontes 
entre uma molécula e outra e, com isso, potencializa 
a viscosidade. Assim, os átomos de cálcio se 
distribuem de forma mais homogênea na massa de 
sorvete podendo ser utilizados pelas moléculas de 
água como núcleos para o processo de recristalização. 
N as amostras adicionadas de cálcio e ausentes de 
carragena, o cálcio liberado para o meio não possui 
as cargas da carragena para se orientar e, dessa forma, 
distribuir-se uniformemente na massa. Desta forma, 
possivelmente, quando eles são liberados para o meio, 
na ausência de carragena, eles se aglomeram e não 
se distribuem uniformemente na massa, formando 
estruturas maiores e em menor quantidade que os 
núcleos em presença de carragena. 

O efeito da carragena no tratamento ausente 
de cálcio estabilizou o tamanho dos cristais. Esse 
mesmo efeito pode ser explicado pelas teorias citadas 
anteriormente. Como não ocorreu adição de cálcio 
ao meio, o cálcio preexistente no leite interagiu com 
a carragena, porém, em quantidade não significativa, 
de modo que sua liberação não influenciou no tamanho 
dos cristais de gelo. Em relação às amostras ausentes 
de carragena e cálcio, o efeito de diminuição do 
tamanho dos cristais de gelo foi observado, porém, 
em comparação com os tratamentos adicionados de 
carragena e cálcio e nas amostras ausentes de 
carragena, essa diminuição durante o tempo de 
estocagem ocorreu numa taxa menor. 
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4 CO NCLUSÃO 

A adição de carragena aumentou a vis
cosidade da calda e a adição de cálcio nestas 
amostras não interferiu na viscosidade da massa. 

Nas amostras descongeladas, a adição de 
carragena conferiu ao sorvete maior viscosidade 
e uma textura melhor em comparação com as 
amostras sem adição de carragena, as quais não 
apresentaram variação na viscosidade de sua calda 
após descongelamento. O cálcio não interferiu de 
forma significativa na textura das amostras. 

A adição do cálcio e carragena na massa 
preparada para sorvetes potencializou a viscosidade 
das amostras após descongelamento, entretanto 
apresentaram um maior dessoramento em relação 
aos demais tratamentos. O efeito do dessoramento 
nas amostras adicionadas de cálcio e carragena foi 
minimizado pelo tempo de estocagem. 

O tamanho médio dos cristais de gelo foi 
maior nas amostras adicionadas de cálcio arma
zenadas pelo tempo de 3 0  dias. 

A presença de cálcio nos sorvetes adiciona
dos de carragena e nos sorvetes sem adição de 
carragena diminuiu consideravelmente o tamanho 
médio dos cristais de gelo, em comparação com o 
tamanho médio dos cristais de gelo nas amostras 
sem adição de cálcio ou carragena, durante o tempo 
de 30, 60 e 90 dias de estocagem. 

ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the 
influence of addition of carrageenan and calcium 
on the process of ice recrystallization in the ice 
cream mass. A basic mixture was prepared and 
divided into two parts; to one of them, carrageenan 
was added to attain the proportion of 0,05 percent 
of the total volume. Subsequently, each one of the 
two parts were subdivided into two portions, making 
2 groups containing 2 subgroup each. The first 
subgroup of each group received 400 mg/L of 
calcium chloride and the last one received no 
additives, considered as the control treatment, 
making up a total of four treatrnents. Each on of 
the six portions were simultaneously whipped and 
frozen in an ice cream maker, Inadal (Mod. DS-3). 
The portions were then packed in hermetically 
sealed, l -liter containers and stored at -1 8°C. Afier 
30, 60 and 90 days of storage, samples from each 
portion were drawned, thawed and analyzed under 
an optic microscope (Meiji) with a cold stage 
system and video capture. The samples were 
refrozen on the microscope by the cold stage to 
an average temperature of - 1 0°C, at which they 
were then microphotographed. In order to measure 
the ice crystals size Sigma Scan-Pro 5 .0  image-

analyzer software was utilized. The results 
demonstrated that the average size of the ice 
crystals varied according to the composition of 
each sample. The addition of carrageenan to the 
two samples did not significant impact the growth 
of ice crystals. However, the addition of calcium 
increased (p < 0.05) the average size of the ice 
crystals as well as the viscosity of the sample ice 
cream mass. These results can be explained by the 
interaction of the calcium with the other 
components present in each sample. It is reasonable 
to conclude that the addition of calcium directly 
interferes on the recrystallization process of ice 
in ice cream and that this phenomenon is  
unaffected by the addition of  carrageenan. 

Key words: ice crystals, recrystalization, 
carrageenan, calcium 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-SENSORIAL DO IOGURTE 
PRODUZIDO COM LEITE BUBALINO E EM MISTURA COM 

LEITE BOVINO 

Junia HafemannJ 
Honório Domingos Benedet2 

Evani/da Teixeira3 

RESUMO 

No Brasil, 90% da produção de leite de búfalas é destinada ao processamento de 
queijo mussarela. Como alternativa para a utilização desse leite elaborou-se i ogurte 
misturando-se os leites de búfala e de vaca, a fim de melhorar a aceitabilidade desse produto. 
O teor de leite bubalino da mistura variou de 40 a 1 00%. Todos os iogurtes foram submetidos 
às sessões de avaliação sensorial, utilizou-se testes de comparação e de preferência. Estas 
avaliações indicaram as porcentagens máximas de leite de búfala da mistura para que os 
iogurtes tivessem maior aceitabilidade. Os resultados obtidos foram: para o iogurte natural 
a porcentagem máxima de leite de búfala foi de 7 0%, para os iogurtes sabor morango e 
pêssego 90% e para o de coco, leite de búfala puro. Estes resultados mostraram que, com a 
adição de polpa de frutas, é possível aumentar a porcentagem de leite de búfala na elaboração 
dos iogurte e ainda, melhorar a aceitabilidade. 

Palavras-chave: Leite de búfala; leite de vaca; iogurte; análise sensorial; análise 
físico-química. 

1 INTRODUÇÃO 

Os búfalos estão conquistando o coração e 
o bolso dos pecuaristas brasileiros. O rebanho 
brasileiro está em crescimento, as estatísticas são 
divergentes, mas segundo o ANUALPEC (20 0 1 )  
está em torno d e  1 , 1  milhões d e  cabeças. 

Com o manejo adequado, o búfalo, é um 
animal extremamente dócil. Produz carne e leite 
de qualidade, o couro é bastante espesso, é rústico 
e agrada pela precocidade. As experiências 
mostram que se adapta a qualquer clima ou região, 
precisando, basicamente, de uma boa sombra para 
driblar o excesso de transpiração. Possui grande 
poder de tração e um formidável aparelho digestivo 
com uma capacidade especial de absorção de 
nutrientes. Seu custo de produção é 20% menor 
que o do bovino. Quando criado apenas a pasto 
fica pronto para o abate na metade do tempo de 
um bovino de corte (Guirra, 2002). 

A grande vantagem do leite de búfala quando 
comparada ao bovino, está na qualidade. É mais 
concentrado que o leite bovino, apresentando 
menos água e mais matéria seca, e ainda maior 

teor de proteínas, gorduras e minerais. Quando 
industrializados, os produtos lácteos são de 
qualidade inimitável pelo leite bovino, como por 
exemplo, a mussarela e o iogurte, além do 
rendimento industrial ser � efetivamente extra
ordinário (Nascimento & Carvalho, 1 993) .  

Em conseqüência da  necessidade do  melhor 
aproveitamento do leite de búfala e tomando-se 
em consideração trabalhos de investigação 
relacionados com as misturas de leite de búfàla e de 
vaca, teve-se como objetivo o desenvolvimento 
de um iogurte produzido com leite de búfàla visando 
a melhor aceitação por parte dos consumidores. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Matéria prima 

o leite da espécie bubalina utilizado foi 
procedente de remeas da raça Murrah, do município 
de Biguaçu (SC). Depois de aquecido (60·C), o leite 
foi desnatado, com uma desnatadeira tradicional e 
padronizado com 3% de gordura. Utilizou-se o 
método lactobutirométrico de G erber, conforme 
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as normas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz, a 
fim de controlar esta padronização. 

O leite da espécie bovina empregado neste 
trabalho foi do tipo C, da marca Tirol, adquirido 
em supermercados. 

Para a configuração experimental deste 
trabalho foram preparadas as seguintes misturas 
de leite bubalino e bovino, nas diversas etapas do 
experimento: 
1 00% leite de búfala; 
90% leite de búfala 1 0% leite de vaca; 
85% leite de búfala - 1 5% leite de vaca; 
80% leite de búfala - 20% leite de vaca; 
70% leite de búfala - 30% leite de vaca; 
55% leite de búfala - 45% leite de vaca; 
40% leite de búfala - 60% leite de vaca; 

A cultura lática (Thermopholic Lactic 
Culture, Type Yoghurt - YC - X I I - Yo-Flex) 
foi adquirida da empresa CHR Hansen. 

As polpas de morango, coco e pêssego 
foram doadas pela empresa Do Vale Ltda., 
localizada no município de Palhoça (SC). Esses 
três sabores são, respectivamente, os sabores de 
iogurte mais vendidos pela empresa. 

2.2 Iogurte 

O iogurte foi elaborado de acordo com os 
procedimentos descritos pelo B oletim Infor
mativo do Instituto de Tecnologia de Alimentos 
- ITAL ( 1 993) .  

A concentração final de  sacarose dos 
iogurtes de morango, coco e pêssego foi de 10% p/ 
v, a sacarose foi adicionada ao leite antes do 
tratamento térmico. No iogurte natural não foi 
feita a adição de sacarose e de polpa. No iogurte 
natural adoçado, foi adicionado 5% p/v de sacarose. 

2.3 Análise sensorial 

As avaliações sensoriais foram divididas em 
cinco etapas, onde cada etapa realizada forneceu 
subsídios para a definição da etapa seguinte. 

2.3.1 Primeira etapa 

A avaliação sensorial desta etapa inicial foi 
feita por sete julgadores treinados do Núcleo de 
Análise Sensorial do CALlCCA/UFSC, em três 
sessões de avaliação. Foi realizado o teste de 
comparação múltipla onde foi avaliado o grau de 
diferença e a preferência existente entre os 
tratamentos, comparados com um padrão 
(Teixeira, Meinert & Barbeta, 1 987) .  

Foram elaborados cinco tipos de iogurtes 
naturais contendo diferentes misturas de leite 
bubalino e bovino: 
Padrão = iogurte natural com 1 00% leite de búfala; 

Tratamento I = iogurte natural com 85% leite de 
búfala e 1 5% leite de vaca; 
Tratamento 2 = iogurte natural com 70% leite de 
búfala e 30% leite de vaca; 
Tratamento 3 = iogurte natural com 55% leite de 
búfala e 45% leite de vaca; 
Tratamento 4 = iogurte natural com 40% leite de 
búfala e 60% leite de vaca. 

As amostras dos quatro tratamentos foram 
codificadas utilizando-se três dígitos da tabela de 
números aleatórios (Teixeira, Meinert & Barbeta, 
1 987). Uma amostra padrão foi codificada com a 
letra P e a outra amostra padrão pela tabela de 
números aleatórios, junto com as demais amostras 
(Meilgaard, Civille & Carr, 1 9 9 1 ) .  

A interpretação estatística foi feita por 
análise de variância (ANOVA), utilizando-se o 
teste de Dunnett pelo programa SAS (Statístical 
Analysis System), para comparação de médias, ao 
nível de 5% de significância. Este teste permite a 
comparação dos tratamentos com um padrão 
preestabelecido (Montgomery, 1 9 96).  

2.3.2 Segunda etapa 

A avaliação sensorial desta segunda etapa 
foi realizada por sessenta e cinco julgadores não 
treinados da comunidade universitária. A avaliação 
da preferência dos iogurtes foi feita pela utilização 
da escala hedônica de nove pontos (Watts et ai., 
1 9 92) .  
Os tratamentos utilizados para a avaliação de  
preferência foram: 
Tratamento 2 = iogurte natural com 70% leite de 
búfala e 3 0% leite de vaca; 
Tratamento 5 = iogurte natural adoçado com 70% 
leite de búfala e 3 0% leite de vaca; 
Tratamento 6 = iogurte de morango com 70% 
leite de  búfala e 30% leite de vaca. 

A interpretação estatística foi feita por 
análise de variância utilizando-se o teste de Tukey, 
para a verificação de diferenças, ao nível de 5 %  
d e  significância. 

2.3.3 Terceira etapa 

A avaliação sensorial desta etapa inter
mediária foi feita por sete julgadores treinados do 
Núcleo de Análise Sensorial do CAL/CCNUFSC, 
em cinco sessões de avaliação. F oi realizado o teste 
pareado - preferência, onde foram avaliados os 
seguintes pares de amostras: 
Primeiro Par: 

Tratamento 7= iogurte de morango com 100% 
leite de búfala; 

Tratamento 8= iogurte de morango com 90% 
leite de búfala e 1 0% leite vaca; 
Segundo Par: 
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Tratamento 7= iogurte de  morango com 1 00% 
leite de búfala; 

Tratamento 9= iogurte de morango com 80% 
leite de búfala e 20% leite vaca; 
Terceiro Par: 

Tratamento 7= iogurte de morango com 1 00% 
leite de búfala; 

Tratamento 6= iogurte de morango com 70% 
leite de búfala e 3 0% leite vaca; 

A ordem de apresentação das amostras, 
dentro de cada par foi aleatória (Morales
Anzaldúa, 1 994; Warts et aI., 1 992). Cada amostra 
foi codificada com três dígitos da tabela de 
números aleatórios, sendo que, a cada repetição a 
codificação foi alterada. 

O resultado foi analisado utilizando-se a 
tabela de significância para teste pareado, bicaudal. 
Esta tabela possui o número mínimo de respostas 
corretas para que a diferença significativa entre as 
amostras possa ser confirmada, partindo-se do 
número de julgadores que participaram do teste e 
do nível de significância escolhido (Morales
Anzaldúa, 1 994). 

2.3.4 Quarta etapa 

A avaliação sensorial desta penúltima etapa 
foi realizada por cinqüenta julgadores não treinados 
da comunidade universitária. A avaliação da 
preferência dos iogurtes foi feita pela utilização da 
escala hedônica de nove pontos (Watts et ai., 1 992). 

Os tratamentos utilizados para a avaliação 
de preferência foram: 
Tratamento 7 = iogurte de morango com 1 00 %  
leite de búfala; 
Tratamento 8 = iogurte de morango com 9 0 %  
leite de búfala e 1 0% leite de vaca; 
Tratamento 9 = iogurte de morango com 8 0 %  
leite de búfala e 20% leite de vaca; 
Tratamento 6 = iogurte de morango com 70% 
leite de búfala e 30% leite de vaca. 

A interpretação estatística foi feita pela 
análise de variância utilizando-se o teste de Tukey 
para a verificação de diferenças significativas, ao 
nível de 5% de significância. 

2.3.5 Quinta etapa 

A avaliação sensorial desta última etapa foi 
realizada por cinqüenta julgadores não treinados 
da comunidade universitária. A avaliação da 
preferência dos iogurtes foi feita pela utilização da 
escala hedônica de nove pontos (Watts et ai. , 1 992). 

Os tratamentos utilizados para a avaliação 
de preferência foram: 
Tratamento 10 = iogurte de coco com 1 00% leite 
de búfala; 
Tratamento 1 1  = iogurte de coco com 90% leite 

de búfala e 1 0% leite de vaca; 
Tratamento 1 2  = iogurte de pêssego com 1 00 %  
leite d e  búfala ; 
Tratamento 1 3  = iogurte de pêssego com 90% 
leite de búfala e 1 0% leite de vaca. 

A interpretação estatística foi feita pela 
análise de variância utilizando-se o teste de Tukey, 
pelo programa Statística, ao nível de 5 %  de 
significância. 

2.4 Análise físico-química 

Foram realizadas as análises fisico-químicas 
do melhor iogurte de cada sabor, incluído o natural, 
definidos pela análise sensorial, e do leite de búfala, 
de vaca e das misturas utilizadas na elaboração 
dos melhores iogurtes. 

2.4.1 Análise físico-química do leite de 

búfala, de vaca e respectivas misturas 

Parte das determinações físico-químicas 
foram realizadas pelos métodos descritos pela 
Association of Official Analytical Chemist -
AOAC, que compreendem: sólidos totais e 
desengordurado, pelo método gravimétrico, 
proteína bruta, pelo método de Kjeldahl e o resíduo 
mineral fixo pela incineração da amostra a 550°C. 
Na determinação do cálcio, da acidez total e acidez 
em ácido lático, lipídios e de densidade, utilizou
se o método titulométrico, lactobutirômetro de 
Gerber e o lactodensímetro de Quevene, respec
tivamente, conforme as normas descrita pelo 
Instituto Adolfo Lutz. O pH foi determinado 
através do pHmetro MP220 (Mettler Toledo). O 
percentual de carboidratos foi determinado através 
do método de diferença (Ascar, 1 995).  O cálculo 
do valor calórico foi realizado de acordo com o 
proposto por Mahan & Arlin ( 1 9 9 5 ) .  Foram 
realizadas três repetições para cada análise. 

2.4.2 Análise físico-química do iogurte 
natural, de m orango, de coco e de 
pêssego 

As determinações procedidas foram: sólidos 
totais e desengordurados, pelo método gravimétrico, 
resíduo mineral fixo pela incineração da amostra a 
550°C e proteína bruta, pelo método de Kjeldahl, 
ambos realizados pelos métodos descritos pela 
Association of Offcial Analytical Chemist - AOAC. 
Na determinação de lipídios utilizou-se o 
lactobutirômetro de G erber de acordo com o 
proposto por Kirk & Sawyer (1 997). A determinação 
do cálcio, da acidez total e acidez em ácido lático 
foram feitas conforme as normas descritas pelo 
Instituto Adolfo Lutz. O pH foi determinado através 
do pHmetro MP220 (Mertler Toledo). O percentual 
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de carboidratos foi determinado através do método 
de diferença (Ascar, 1 9 95). O cálculo do valor 
calórico foi realizado de acordo com o proposto 
por Mahan & Arlin. Foram realizadas três repetições 
para cada análise. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise sensorial 

3.1.1 Primeira etapa 

O resultado da análise sensorial dos iogurtes, 
com sua correspondente análise estatística, 
utilizando o teste de Dunnett para verificação das 
diferenças significativas existente entre os 
tratamentos, está descrito na Tabela 1 .  

Tabela 1 - Resultado do teste de comparação 
múltipla 

Tratamentos 

2 
3 
4 

Notas médias 
5 ,00 

6 ,08  
6 , 15  • 
6,60 • 

* = diferença significativa comparado com o 
padrão a 5% (p ::;; 0,05) pelo teste de Dunnett 

O teste de Tukey para a comparação de 
médias entre os tratamentos e o padrão indicou 
que os tratamentos 2, 3 e 4 não diferem 
estatisticamente entre si, mas diferem do 
tratamento 1 e do padrão, que não diferem entre 
si. Com os resultados desta etapa inicial da análise 
sensorial percebeu-se que a elaboração de iogurte 
natural com leite da espécie bubalina deve ser feita 
colocando-se no máximo 70% de leite bubalino. 

O tratamento 4 recebeu maior nota média 
(6,60). Mas não indicou uma boa aceitação do 
produto, já que a nota máxima era 9. Com esta 
observação, decidiu-se elaborar iogurtes adoçados e 
aromatizados a fim de aumentar a preferência dos 
iogurtes. A mistura escolhida foi 70% de leite de búfala 
e 30% leite de vaca, porque não houve diferença 
estatística significativa entre os tratamentos 2 e 4. 

3.1.2 Segullda etapa 

Os testes hedônicos são destinados a medir 
quanto um produto agrada ou desagrada. 
Recomenda-se o mínimo de 50 julgadores para se 
obter uma maior diferença nas preferências, 
resultando em diferenças estatísticas significativas 
(Watts et ai., 1 992). 

Segundo King et ai. (2002), o iogurte natural 
possui maior sabor amargo residual quando 

comparado com iogurte adoçado; os iogurtes 
aromatizados com frutas tendem a aumentar o 
aroma e diminuir a acidez do iogurte. Isto influenciou 
diretamente as notas da avaliação sensorial dos 
iogurtes natural, adoçado e de morango: • O resultado da avaliação sensorIal dos tres 
tratamentos, através da escala hedônica, com sua 
correspondente análise estatística, utilizando-se 
o teste de Tukey para a verificação de diferenças 
significativas existentes entre os tratamentos, está 
descrito na Tabela 2.  

Tabela 2 Resultado do teste da escala hedônica 
para o iogurte natural, adoçado e de 
morango 

Tratamentos Notas médias Índice de 
aceitabilidade (%) 

6 7,946' 88,29 
5 7,415'  82,39 
2 5,977b 66,41 

a, b = notas seguidas da mesma letra não 
diferem a 5% (p f. 0,05) pelo teste de Tukey 

Os resultados da Tabela 2 mostram que o 
iogurte adoçado e o de morango não diferem 
estatisticamente entre si e apresentam índice de 
aceitabilidade superior a 70%. Por isso, ambos 
poderiam ser utilizados no decorrer do trabalho. 

Foi escolhido o iogurte de morango para a 
terceira etapa da análise sensorial, para que a 
porcentagem de leite de búfala da mistura fosse 
aumentada, pois a adição da polpa de morango 
mascarou o sabor do leite de búfala. 

3.1.3 Terceira etapa 

Os testes de preferência permitem aos 
julgadores selecionar entre várias amostras, 
indicando se preferem uma amostra sobre a outra 
ou se não tem preferência. O teste de preferência 
mais sensível é o teste pareado preferência (Watts 
et aI. , 1 992). 

Dentro de cada par de amostras o julgador 
escolheu a de sua preferência; sempre comparando 
com o iogurte de morango produzido com leite de 
búfala puro. O somatório dos julgamentos corretos 
foi 48 ,  para um total de 9 6  julgamentos; 
utilizando-se a tabela de significância para teste 
pareado, bicaudal, o número mínim� de 
julgamentos corretos ao nível de 5% devena ser 
59 .  Logo, o resultado deste teste pare�do 
preferência não mostrou diferença significatIva 
do iogurte de morango produzido com leite de 
búfala puro comparado com os três tratamentos, 
que continham misturas dos leites. 

Com o resultado obtido, decidiu-se fazer o 
teste da escala hedônica para a verificação dos 
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de aceitabilidade dos iogurtes de morango 
utilizados no teste pareado preferência. 

3. 1.4 Quarta etapa 

O resultado da avaliação sensorial dos quatro 
tratamentos, através da escala hedônica, com sua 
correspondente análise estatística, utilizando-se 
o teste de Tukey para a verificação de diferenças 
significativas existentes entre os tratamentos, está 
descrito na Tabela 3 .  

Tabela 3 - Resultado do teste da escala hedÔnica 
para os iogurtes de morango 

Tratamentos Notas médias Índice de 
aceitabilidade (%) 

6 7,68' 8 5 , 3 7  
8 7,4 7,b 83 ,00  
9 7,27,b 80,78  
7 7,0 1 b  77 ,88  

a, b = notas seguidas da mesma letra não 
diferem a 5% (p f. 0,05) pelo teste de Tukey 

Com os resultados da avaliação sensorial 
dos iogurtes de morango, produzidos com leite de 
búfala puro e com as misturas dos leites de búfala 
e de vaca, percebeu-se que todos possuem índice 
de aceitabilidade superior a 70%, ou seja, todos 
estão acima do limite de aceitabilidade. Por outro 
lado, verificando-se as médias e a diferença 
estatística significativa existente entre os trata
mentos 6 e 7 concluiu-se que a maior porcentagem 
de leite de búfala a ser adicionada na elaboração 
de iogurte de morango é 90%. 

Com o resultado obtido foi comprovado 
que, a adição da polpa de morango ao iogurte 
aumentou a porcentagem de leite de búfala da 
mistura, comparado com o iogurte natural. Por 
isso, na quinta etapa foi adicionado outras polpas 
ao iogurte para verificar se a mistura de leite 
deveria ser a mesma do iogurte de morango para 
os iogurtes de coco e pêssego. 

3. 1.5 Quillta etapa 

Na última etapa da avaliação sensorial 
foram elaborados os iogurtes de coco e pêssego 
produzidos com leite de búfala puro e com a 
mistura, 90% de leite de búfala e 1 0% de leite de 
vaca. Foram adotadas estas misturas porque o 
iogurte de morango pode ser produzido com 90% 
de leite de búfala e 'nos outros sabores a tendência 
era dessa mistura receber bons índices de 
aceitabilidade ou então de o iogurte poder se 
produzido com leite de búfala puro, sem afetar a 
aéeitabilidade. 

O resultado da avaliação sensorial dos quatro 
tratamentos, através da escala hedônica, com sua 
correspondente análise estatística, utilizando-se 
o teste de Tukey para a verificação de diferenças 
significativas existentes entre os tratamentos, está 
descrito na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resultado do teste da escala hedônica 
para os iogurtes de coco e pêssego 

Tratamentos Notas médias Índice de 
aceitabilidade (%) 

I I 7,79' 86 ,55  
1 0  7,64,b 84,89 
1 3  7,4 1 ,b 82 ,33  
1 2  7, I Ob 78 ,89  

a, b = notas seguidas da mesma letra não 
diferem a 5% (p f. 0,05) pelo teste de Tukey 

Com os resultados desta última avaliação 
sensorial percebeu-se que todos os iogurte possuem 
indice de aceitabilidade superior a 70%, ou seja, todos 
estão acima do limite de aceitabilidade. Por outro 
lado, verificando-se as médias e a diferença estatística 
significativa existente entre os tratamentos I I e 
12 concluiu-se que, o iogurte de coco pode ser 
produzido com leite de búfala puro e, o iogurte de 
pêssego, segue a mesma tendência do iogurte de 
morango, com 90% de leite da espécie bubalina. 

3.2 Análise físico-química 

3.2.1 A lIálise físico-química do leite de 
blífala, de vaca e respectivas misturas 

Foram analisados os leites de vaca, de 
búfala, padronizado com 3 %  de gordura, e as 
misturas: 90% de leite de búfala e 1 0% leite de 
vaca; 70% de leite de búfala e 30% de. leite de 
vaca. Os resultados obtidos estão na Tabela 5.  

Observa-se, pelos dados da Tabela 5 ,  as  
diferenças existentes entre os  leites de vaca e de 
bÚfala. Esta diferença foi pequena porque o leite 
de búfala foi padronizado com 3% de gordura. Os 
valores mais freqüentemente encontrados para o 
teor de gordura do leite de búfala integral oscilam 
entre 5,5 e 8,5%, valores altos quando comparados 
com a média para o leite de vaca integral de 3,4% 
e para o leite de vaca tipo C de 3,2% (Verruma, 
Salgado & Oliveira, 1994). 

Verificou-se que as misturas contendo os 
leites bovino e bubalino tiveram os seus teores de 
proteína, extrato seco total, resíduo mineral fixo, 
cálcio e as outras análises físico-químicas, 
proporcionais à quantidade de leite de búfala 
envolvido na mistura. 
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Tabela 5 - Resultado das análises fisico-químicas dos leites 

Determinações Leite de vaca Leite de búfala 90% búfala e 10% 70% búfala e 
vaca 30% vaca 

PH* 6,65d ± 0,005 6,78' ± 0,01 6,72b ± 0,005 6,68' ± 0,005 
Acidez Normal (%)* 1 ,878b ± 0,058 2,079' ± 0,0034 2,046' ± 0,058 1 ,979'b ± 0,0034 
Acidez Ác. Lático (%)* 0,1 69b ± 0,0052 0,1 87' ± 0,0052 0,1 84' ± 0,0052 0,178'" ± 0,0052 
Densidade* 1 ,03 14d ± 0,0003 1 ,038' ± 0,0001 1 ,0369b ± 0,00006 1 ,0355' ± 0,0005 
Umidade (%)* 88,76' ± 0,08 87,29' ± 0,08 87,39' ± 0,08 87,78b ± 0,05 
Proteína (%)* 3,00d ± 0,01 7  4,45' ± 0,02 4,23b ± 0,02 4,03' ± 0,05 
Gordura (%)* 3 , 12' ± 0,03 3,00d 3,02' ± 0,03 3,03b ± 0,03 
Carboidratos Totais (%) 4,54 4,50 4,62 4,43 
Resíduo Mineral Fixo (%)* 0,58b ± 0,047 0,77' 0,023 0,74' ± 0,02 0,73' ± 0,001 
Extrato Seco Total (%)* 1 1 ,24' ± 0,08 1 2,72' ± 0,08 1 2,61'  ± 0,08 1 2,22b ± 0,05 
Ext. Seco Desengord. (%) 8,12 9,72 9,59 9,19 
Valor Calórico (Kcalll 00 g) 58,24 62,76 62,14 61, 1 1 
Cálcio (%)* 0,1 142' ± 0,005 0,1 661'  ± 0,01 0,1478b ± 0,006 0,1352b ± 0,004 

* referente a três repetições. 
Médias seguidas de letras distintas na horizontal, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Os valores do pH, acidez, umidade, extrato 
seco total e resíduo mineral fixo encontrados no 
leite de búfala são próximos aos valores 
encontrados por Barbosa ef ai. , 2002.  

Segundo a FAO (199 1 ), o teor médio de água 
do leite de búfala é de 82%, variando de acordo 
com a raça, individualidade, produções diárias, 
estágio de lactação e a estação do ano. O valor da 
umidade encontrada foi mais alta, porque o leite de 
búfala foi padronizado com 3% de gordura, ou seja, 
a gordura foi retirada e o leite padronizado ficou 
com menor teor de extrato seco total e maior 
umidade. O teor de sólidos totais do leite de búfala 
integral é em média 1 6% e o de vaca por volta de 
12% (Verruma, Salgado & Oliveira, 1 9 94). 

As proteínas do leite de búfala são similares 
as do leite de vaca, porém não são idênticas nem 
estão nas mesmas proporções, com uma variação 
de 3 ,63% a 5,26% para o leite de búfala (Verruma, 
Salgado & O liveira, 1 9 94).  Portanto, o valor 
encontrado para o teor de proteínas está dentro 
da normalidade. 

A densidade do leite de búfala foi superior 
aos valores encontrados por Furtado ( 1 980) e por 
Nader Filho ef ai. ( 1 9 84), que foram 1 ,0 3 3 2  e 
1 ,0343,  respectivamente; sendo, ainda, superior 
aos valores médios encontrados por Faria ef ai. 
(2002),  1 ,0 3 2 0  e 1 ,0 3 74 .  O maior valor da 
densidade foi devido ao fato do leite de búfala ter 
sido padronizado com 3% de gordura. 

O valor do extrato seco desengordurado 
encontra-se um pouco abaixo dos valores médios 
encontrados por Faria ef aI. (2002) que foram 
9,78 e 1 0,29%, isto aconteceu porque no processo 
de desnate uma pequena parte do teor de sólidos 
permaneceu com a gordura retirada. 

O teor do resíduo mineral fixo do leite de 

búfala encontrado foi semelhante ao relatado por 
Antunes ef ai. ( 1 9 8 8), entretanto, o teor de cálcio 
encontrado foi menor. 

3.2.2 Análise físico-química dos iogurtes 

de coco, morango, pêssego e lIatural 

Foram analisados os iogurtes: de coco 
produzido com leite de búfala puro, de morango e 
de pêssego produzidos com 90% de leite de búfala 
e 1 0% leite de vaca e o iogurte natural produzido 
com 70% de leite de búfala e 30% de leite de vaca. 
Os resultados obtidos estão na Tabela 6. 

Com as análises fisico-químicas dos iogurtes 
verificou-se que não existe diferença estatística 
significativa nos teores de umidade, proteína, 
gordura, resíduo mineral fixo e extrato seco total, 
entre os iogurtes de coco, morango e pêssego 
produzidos com leite de búfala puro e com as 
misturas 90% leite de búfala e 1 0% leite de vaca, 
respectivamente. Porém, o iogurte natural não 
teve os mesmos resultados devido, principalmente, 
a ausência de sacarose. 

Todos os iogurtes apresentaram pH inferior 
a 4,5 , o que impede o crescimento de bactérias 
contaminantes no produto. 

Os teores de extrato seco total e gordura 
encontrados para os iogurtes produzidos com leite 
de búfala puro e com a mistura dos leites são 
próximos aos valores dos iogurtes vendidos na 
região de Viçosa, relatados por Malta ef ai. (200 1 ). 

O iogurte produzido com leite de búfala 
puro é rico em cálcio, quando comparado com o 
iogurte produzido com leite de vaca. Segundo 
Gambelli ef ai. ( 1 999), o iogurte produzido com 
leite de vaca possui 1 3 3  ± 5 mg Ca / 1 00 g de 
iogurte. 
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Tabela 6 - Resultado das análises fisico-químicas dos iogurtes 

Determinações Iogurte de coco Iogurte de morango Iogurte de pêssego Iogurte natural 
PH* 4,27b ± 0,0 1 5  4,30'b ± 0,01 4,32' ± 0,0 1 5  4,3 1 '  ± 0,0 1 
Acidez Normal (%)* 
Acidez Ác. Lático (%)* 

1 1 ,5343'" ± 0,175 1 1 , 1 898b ± 0,27 1 1 , 1 187b ± 0,063 1 1 ,7595' ± 0,22 
1 ,0381 '" ± 0,0 16 1 ,007 1b ± 0,025 1 ,0007b ± 0,006 1 ,0586' ± 0,02 

Umidade (%)* 79,98b ± 0,03 1 80,07b ± 0, 1 6  80, I Ob ± 0,083 87,95' ± 0,037 
Proteína (%)* 4,09' ± 0,037 4,02' ± 0,093 4,02' ± 0,065 4,15' ± 0,065 
Gordura (%)* 2,35b ± 0,05 2,42b ± 0,03 2,42b 0,03 2,88' ± 0,03 
Carboidratos Totais (%) 12,92 12,86 12,83 4,27 
Resíduo Mineral Fixo (%)* 0,65' ± 0,089 0,63' ± 0,128 0,62' ± 0,15 0,76' ± 0,049 
Extrato Seco Total (%)* 20,02' ± 0,03 1 19,93' ± 0,16 19,90' ± 0,083 12,06b ± 0,037 
Ex!. Seco Desengord. (%) 1 7,67 1 7,51 17,48 9, 1 8  
Valor Calórico (Kcal/l 00 g) 89, 19 89,30 89, 18  59,60 
Cálcio (%)* 0, 1 5 17' ± 0,00 16 0,1455' ± 0,009 0,1436' ± 0,004 0,1 524' ± 0,003 

* referente a três repetições. 
Médias seguidas de letras distintas na horizontal, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

4 CONCLUSÕES 

O iogurte elaborado com leite de búfala 
resultou num produto de textura mais firme 
quando comparado com o iogurte tradicional 
produzido com leite de vaca, tendo a vantagem 
de não necessitar de agentes espessantes. 

Observou-se também que existe uma relação 
direta entre o teor de leite bubalino envolvido na 
mistura e a consistência do iogurte, devido, 
principalmente, à fração protéica do leite de búfala. 

Através de avaliações sensoriais, constatou
se que o iogurte de sabor coco pode ser produzido 
com leite de búfala puro, para os de sabor morango 
e de pêssego, a porcentagem máxima de leite de 
búfala a ser utilizada é 90% e para o iogurte natural 
70%. Estes resultados mostraram que, com a 
adição de polpa de frutas, é possível aumentar a 
porcentagem de leite de búfala na elaboração dos 
iogurtes e ainda, melhorar a aceitabilidade. 

O iogurte de sabor coco foi o que recebeu as 
melhores médias na avaliação sensorial, indicando 
que esse deve ser mais o explorado na 
comercialização desse produto. 

A combinação do sabor coco com a textura 
do iogurte produzido com leite de búfala resultou 
num produto delicioso e muito apreciado pelos 
julgadores. 

ABSTRACT 

In Brazil, 90% of the buffalo milk 
production is destined to the processing of 
mozzarela cheese. To increase the acceptability 
rate of this new product some yogurt mixes were 
elaborated with both cow and buffalo milk. Buffalo 
milk quantity in the mixtures varied from 40 to 
1 00%.  All the yogurts had been submitted to 
evaluation sensory sessions using comparison and 

preference tests. These evaluations indicated the 
maximum percentages of buffalo milk in a given 
mixture so that the yogurt would have a high 
acceptability rate. The results were as follows: 
for the natural yogurt the maximum percentage 
of buffalo milk applied to the mixture was 70%, 
90% for strawberry and peach-flavoured yogurt 
and pure buffalo milk for coconut yogurt. These 
results showed that, with the addition of pulp fruit, 
it is possible to increase the percentage of buffalo 
milk in a given yogurt mixture and slill, to improve 
the acceptability rate. 

Keywords:  Buffalo milk; bovine milk; 
yogurt; sensory evaluation; physical-chemical 
analysis. 
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RESUMO 

A presente revisão disserta inicialmente sobre os aspectos produtivos da caprinocultura, com ênfase 
para a caprino cultura leiteira. Avalia a situação produtiva atual brasileira, estendendo os dados de forma 
comparativa como o observado no cenário mundial. Em seguida, o leite de cabra é abordado, procurando 
demonstrar características peculiares de sua composição química, bem como sua utilização em pacientes 
alérgicos e produção de derivados. 

Palavras-chave: Leite de cabra, produção brasileira, composição química e hipoalegenicidade. 

1 ASPECTOS GERAIS SOBRE REBANHO 
CAPRINO E PRODUÇÃO DE LEITE DE 
CABRA 

Os dados da FAO (2006) apontam a China 
como maior rebanho caprino atual, com um pouco 
mais de 1 95 milhões de cabeças, o que representa 
24% do efetivo mundial. Em seguida estão a Índia 
(120 milhões) e o Paquistão (56,7 milhões). O Brasil 
encontra-se na décima terceira colocação, com um 
rebanho de 1 0,7 milhões de cabeças, cerca de 2% do 
rebanho mundial. 

A Figura 1 mostra a evolução do rebanho 
caprino mundial, assim como a produção de leite de 
cabra entre o período de 1 993 e 2005 (FAO, 2006). 
Através da Figura l a, fica evidenciado que a 
caprinocultura leiteira concentra-se em países em 
desenvolvimento. Em 2005, por exemplo, o rebanho 
mundial de caprínos era de 808,9 milhões de cabeças, 
das quais 96% estavam nos chamados países em 
desenvolvimento e apenas 4% em países desen
volvidos. É possível verificar que 40 anos atrás, o 
efetivo caprino dos países desenvolvidos era de 28,5 
milhões de cabeças, sendo atualmente de 33,7 milhões, 
o que representa um pequeno acréscimo de 1 5%. 
Enquanto isso, nos países em desenvolvimento esse 
número era de 338,9 milhões em 1 965 e de 775,1 
milhões em 2005, o que significa aumento de mais de 
200%. A Figura 1 b  aponta para flutuações em 
relação a produção de leite de cabra mundial e em 
países em desenvolvimento no período mostrado. 

1993 1994 1995 1!l96 11197 199! 1999 2000 2!Xl1 :100:2 2003 2OJ.' 1005 

I-+-Brasil -- Murdo -o- DesemoMdos -e- Em desenvoMmerto I 

(b) 

Figura 1 - Análise comparativa dos dados do 

rebanho mundial caprino (a) e 

produção mundial de leite de cabra 

(b) entre os anos de 1 993 e 2005.  
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Ainda sobre a caprinocultura leiteira, a 
análise dos dados de produção de leite de cabra 
revela aspectos interessantes. Enquanto a FAO 
(2006) mostra um crescimento na produção 
mundial de leite de cabra de 5,3 1 % entre 1 999 e 
2003, no mesmo período, observa-se redução de 
2,13% no Brasil. Esta redução percentual equivale 
à diminuição de 1 00 mil cabeças no rebanho 
caprino leiteiro e pode ser reflexo da ausência de 
incrementos na produtividade, além da necessidade 
de profissionais capacitados envolvidos na 
atividade. A partir de 2003, a produção brasileira 
mantém-se estável com produção anual em torno 
de 13 5 mil toneladas de lei te de cabra. 

Em alguns países já começa a ser implan
tado o sistema de pagamento do leite de cabra 
pela qualidade, similarmente ao que já acontece 
no Brasil e no mundo para o leite de vaca. O s  
parâmetros util izados têm como base aspectos 
higiênicos, tecnológicos e sensoriais do leite de 
cabra e já vêm sendo praticado em países que 
produzem e consomem volumes apreciáveis de 
leite de cabra, como França e Itália (RAYNAL
LJUTOVAC et aI. , 2005). No Brasil, essa prática 
ainda não é realidade. 

Com relação à distribuição geográfica do 
efetivo caprino brasileiro, pelos dados do 
ANUALPEC (2006),  observa-se que a região 
nordeste concentra historicamente o maior número 
de cabeças caprinas (Figura 2). Estimativas para 
o ano de 2006 do Instituto FNP apontam para um 
rebanho nordestino de cerca de 1 0,6 milhões de 
cabeças, o que por si só representa 92,7% do rebanho 
total brasileiro. Os estados da Bahia, Pernambuco 
e Piauí são importantes produtores, mas de uma 
maneira geral a caprinocultura ainda se caracteriza 
por ser uma atividade desenvolvida de forma 
empírica e extensiva, com baixos níveis de 
tecnologia. Vale salientar que no Nordeste, a 
caprinocultura apresenta uma grande importância 
social, chegando a ser a única fonte de renda e dela 
depende a sobrevivência de muitos nordestinos. 
Porém, para que a caprinocultura no Nordeste 
mantenha-se como uma atividade economicamente 
sustentável, faz-se necessário investimento, 
pesquisas, organização em todas as etapas da 
produção e incrementos no comércio. Outros 
fatores como coleta incipiente do leite e a 
comercialização praticamente limitada ao mercado 
interno são também aspectos limitantes para o 
crescimento deste setor (BELCHIOR, 2 003).  

Outro aspecto importante é o preconceito 
ainda existente. É comum a assimilação equivocada 
do conceito de rusticidade dos caprinos, colocando 
a caprinocultura em um patamar inferior aquele 
ocupado pela bovinocultura. Essa posição não é 
exclusiva do território brasileiro e tem sido 

demonstrada em alguns artigos internacionais, 
como aqueles escritos por HAENLEIN (2 0 0 1 ;  
2004). O autor revela que apesar da caprinocultura 
ter significante importância econômica para 
muitos países, sua relevância não é suficientemente 
valorizada e muitas vezes até o acesso aos dados 
estatíticos é comprometida. 

I'trdeste Sooesle Sul 
Regiões 

c.<Rste 

Figura 2 - Percentual do rebanho caprino 
presente nas diferentes regiões 
brasileiras no ano de 2005. 

Estudos técnicos científicos no Brasil e no 
mundo tem ressaltado a importância do leite de 
cabra e de seus derivados na alimentação humana 
e o potencial produtivo deste rebanho (SEBRAE, 
2 00 1 ;  KNIGHTS e GARCIA, 1 997). A produção 
caprina parece ser consumida de forma polarizada, 
ou seja, o consumo se concentra nos extremos da 
pirâmide social: a população rural de baixa renda 
a mantém como um item de subsistência enquanto 
que o público de alto status social vê nos produtos 
caprinos um produto diferenciado e requintado, 
como o caso dos queijos gourmet. Na região 
nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, o 
queijo Chevre, produzido a partir de leite de cabra, 
é um dos produtos que tem apresentado demanda 
de consumo crescente nos últimos 1 0  anos (GUO 
et aI., 2004). HAENLEIN (20 0 1 )  acredita que os 
alguns produtos caprinos como leite de cabra em 
pó, UHT e evaporado, além dos já citados queijos 
caprinos, têm tido apelo econômico crescente e 
contribuição financeira significante para alguns 
países. Apesar de atualmente os produtos caprinos 
estar direcionado para parcelas da população de 
renda elevada, vale a pena lembrar que mesmo os 
países em desenvolvimento podem se beneficiar 
da produção destes produtos, tanto para consumo 
local, quanto para exportação para outros países. 

2 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS E 
HIPOALEGENICIDADE DO LEITE DE 
C ABRA 

O leite de cabra é caracterizado como um 
líquido de cor branca intensa, sabor adocicado e 
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odor específico (BUENO, 2005),  procedente de 
ordenha higiênica, completa e ininterrupta de 
cabras saudáveis sob boas condições de alimen
tação e descanso. A Instrução Normativa n.3 7  de 
3 1  de outubro de 2 0 00 define as condições de 
produção, identidade e requisitos mínimos de 
qualidade para o leite de cabra. Determina, entre 
outras coisas, que a acidez do leite de cabra deve 
estar entre 0 , 1 3  a 0 , 1 8 % (expresso em ácido 
láctico) e que os teores mínimos de proteína, 
lactose e cinzas são 2 ,8%,  4 , 3 %  e 0,7%, 
respectivamente (BRASIL, 2000).  A existência 
desta norma para leite de cabra é de fundamental 
importância para o desenvolvimento do setor, 
tendo em vista que permite a uniformização dos 
procedimentos de produção, além de motivar 
maior profissionalização, indispensável para o 
incremento das transações comerciais de qualquer 
produto agropecuário. 

Segundo Bueno (2005) ,  o leite de cabra 
possui odor especial e não desagradável, no 
entanto, o manejo inadequado do rebanho e baixas 
condições de higiene na ordenha favorecem 
flavour acentuado ao produto. Isso se deve ao 
fato dos machos possuírem glândulas odoríferas, 
que produzem odor característico utilizado para 
estimular sexualmente as fêmeas (RIBEIRO, 
1 997),  o qual é transmitido ao leite se houver 
contato com fêmeas em fase de produção. Esta 
particularidade, conseqüência de um manejo 
impróprio tem sido responsável pelo preconceito 
e recusa da população ao longo dos anos. 

O leite de cabra é um alimento rico em 
proteínas, gordura, lactose, vitaminas e sais 
minerais. Similarmente ao leite de vaca, tem sua 
composição afetada pela raça, idade, estágio de 
lactação, quantidade de leite produzido, estado de 
saúde e fisiologia do animal, cuidados dispensados 
ao animal, ciclo estral, alimentação e fatores 
ambientais (FURTADO, 1 9 84;  GOMES el ai. , 
2004; ZENG e ES COBAR, 1 9 96) .  As maiores 
diferenças em relação ao leite bovino são 
observadas nas concentrações e disponibilidade 
estrutural dos elementos nutricionais. 

As proteínas encontradas no leite de cabra 
são similares às encontradas no leite de vaca (a
caseína, �-caseína e K-caseína, �-Iactoglobulina e 
a-Iactalbumina), mas elas diferem no que diz 
respeito a polimorfismos genéticos e carac
terísticas das micelas protéicas. A caseína a-s 1 é 
a maior fração de a-caseína encontrada no leite 
de vaca. No leite de cabra, no entanto, observa-se 
que seis tipos desta fração podem ser encontrados 
- A, B, C, E, F e nulo. Determinados animais 
produzem leite do tipo nulo (ou ausência desta 
fração), ou seja, leite que tem a caseína a-s2 como 
principal fração, o que leva a digestibilidade e 
propriedades tecnológicas diversas. As micelas de 

caseína presentes no leite de cabra são menores, 
possuem mais cálcio e fósforo, além de terem 
menor estabilidade térmica (HAENLEIN, 2004). 
Estas diferenças encontradas nas frações de 
caseína a-sI parecem influenciar a firmeza do 
coágulo e propriedades de coagulação do leite, 
tendo efeito significativo nas características 
tecnológicas do leite, sobretudo para a produção 
de queijos (CLARK e SHERBON, 2000). 

A alergia ao leite de vaca é uma desordem 
relativamente comum, sobretudo em crianças até 
três anos de idade e que segundo PARK ( 1 994) 
atinge cerca de 7% das crianças americanas. Os 
sintomas incluem diarréia, asma, rinite, urticária, 
dentre outros males. Este tipo de reação alérgica 
acontece principalmente devido à reação dos 
indivíduos a proteínas do leite. A caseína, �
lactoglobulina e a-Iactoalbumina são citadas como 
proteínas especialmente alergênicas, mas a reação 
a muitas outras proteínas tais como soroalbumina 
e lactoferrina também têm sido reportadas (WAL, 
200 I ). O leite de cabra é comumente usado como 
substituto lácteo, mas vale a pena lembrar que esta 
solução não é válida para todos os pacientes. É 
possível que um determinado indivíduo alérgico ao 
leite de vaca, também manifeste alergia ao leite de 
cabra, tendo em vista a semelhança que existe entre 
as proteínas das duas fontes lácteas (HOST e 
HALKEN, 2004). Mesmo assim o leite de cabra é 
aconselhável em grande número de casos (WAL, 
200 1 )  e autores como Haenlein (20 0 1 )  acreditam 
que esta particularidade do leite de cabra poderia 
ser mais convenientemente usada como ferramenta 
para agregar valor ao leite de cabra. Acredita também 
que o número de pessoas afetadas por este tipo de 
alergia no mundo serviria para alavancar o consumo 
de leite de cabra, caso este fato merecesse um 
markeling mais apropriado. 

Outra peculiaridade do leite caprino é sua 
porção lipídica. Furtado ( 1 9 84), destaca que o 
diâmetro dos glóbulos de gordura, para ambos os 
tipos de leite, é de I a 1 0  microns, entretanto, o 
leite de cabra apresenta 2 8% destes com diâmetro 
igual ou inferior a 1 ,5 microns, enquanto o leite 
de vaca apenas 1 0%. Essa característica pode ser 
responsável por sua elevada digestibilidade, pois 
a área exposta é maior, facilitando a ação das 
Iipases, diminuindo o tempo de residência e o 
trânsito intestinal. 

Além disso, é observada maior presença de 
ácidos graxos de cadeia curta (de 4 a I O carbonos), 
destacando-se os ácidos caproíco (C6), caprílico 
(C8) e cáprico (C I O), os quais são os principais 
responsáveis pelo aroma e sabor do produto. Eles 
também são recomendados em tratamento de 
sintomas de má-absorção de alimentos e distúrbios 
intestinais de bebês prematuros (BUENO, 2005). 
Outra importante característica da gordura do leite 
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de cabra é a ausência de caroteno. O caroteno é 
um pigmento lipossolúvel, sendo proveniente das 
forragens consumidas pelo animal. Essa ausência 
explica a brancura peculiar da manteiga e do leite 
de cabra, constituindo geralmente em um 
ob�táculo à comercialização da manteiga de cabra, 
pOIS o consumidor está habituado à coloração 
amarela característica da manteiga de vaca. Além 
disso, também possui menor capacidade de formar 
creme devido à ausência de aglutinina (LAGUNA, 
2003). Em relação a vitaminas e minerais, o leite 
de ca�ra possu� as

. 
vitaminas A, BI' B6, B12, e D  em 

quantIdades lIgeiramente superiores ao leite de 
vaca, assim como os teores de cálcio e fósforo 
(RIBEIRO, 1 997). 

O leite caprino é considerado um dos 
alimentos mais completos, tendo suas propriedades 
nutricionais e terapêuticas reconhecidas mun
dialmente por médicos, pesquisadores e con
sumidores. Apesar disso, o setor possui uma série de 
entraves e um maior conhecimento e valorização 
do leite caprino viria de forma decisiva incrementar 
a demanda e consequentemente a produção, j á  que 
se excetuando o consumo motivado por razões 
médicas, há um espaço de grande proporção a ser 
explorado pelos caprinocul tores. Isso inclui a 
diversificação dos produtos derivados, campanhas 
de incentivo ao consumo e divulgação das 
características únicas do leite caprino. 

ABSTRACT 

The obj ective of this paper is to review 
goat productive aspects, with emphasis on dairy 
goat production, besides discussing goat milk 

?utritio?al and chemical characteristics. Initially, 
It provldes some information about the current 
�razilian production leveIs, as well as its position 
10 the world scenario. Finally, some aspects of 
goat milk are discussed, in particular its peculiar 

�hemi�al composition and hypo-allergenicity, 
IOcludlOg goat derivatives. 

Keywo rds: Goat milk, Brazilian 
production, chemical composition and hypo
allergenicity. 
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LEITE BUBALINO EM PÓ 
COM TEOR REDUZIDO DE GORDURA 

MENDONÇA, N.B. J 
PENA, R.S.l 

RESUMO 

Obteve-se por secagem em spray dryer, leite bubalino em pó desnatado e semidesnatado. 
Análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas para assegurar a qualidade dos 
produtos. Foram obtidas isotermas sorção de umidade para os produtos a 25°C, os quais foram, 
ainda, submetidos à teste de aceitabilidade. Temperaturas do ar na entrada e saída do secador 
de 1 50°C e 75°C foram as melhores condições de secagem. Nestas condições os produtos não 
sofreram perdas consideráveis de macronutrientes, alteração visível na cor e apresentaram-se 
dentro de padrões microbiológicos estabelecidos na Legislação brasileira. Devido os produtos 
serem desprovidos de grande parte da gordura (fração hidrofóbica), os mesmos tornaram-se 
mais higroscópicos. Avaliação higroscópica dos produtos (desnatado e simidesnatado) mostrou 
que eles preferencialmente devem ser secos até umidades de 6,3 e 5 , 1  g H20/l OO g b .s., 
respectivamente, para evitar consumo excessivo de energia e que não devem apresentar 
umidades superiores a 15 e 14 g H,OIl OO g b.s., respectivamente, para terem asseguradas suas 
estabilidades microbiológicas. Os 

-
produtos obtiveram boas aceitabilidades, considerando a 

rejeição do leite bubalino, devido a seu sabor e aroma pronunciados. 
Palavra-chave: Estado do Pará, búfalo, leite em pó desnatado, isotermas. 

1 INTRODUÇÃO 

A população bubalina no Brasil, em 1 996,  
era de aproximadamente 1 ,6 milhões de animais, 
sendo que 1 milhão encontrava-se na região 
Amazônica, principalmente na ilha do Maraj ó  e 
nas várzeas do rio Amazonas (ANUÁRIO 
ESTATÍSTICO DA PRODUÇÃO ANIMAL, 
1 997). Moura et aI. ( 1997) estimaram um rebanho 
nacional de 3 milhões de animais (50% na 
Amazônia, basicamente do Pará) e uma taxa anual 
de crescimento superior a 1 0%, mais que cinco 
vezes a de bovinos no Brasil. Um dos principais 
produtos do búfalo é o leite, que em 1 99 8  
representava cerca de 1 0,5% d e  todos os tipos de 
leite explorados no mundo. O animal pode ainda 
ser explorado para a produção de carne, couro, 
bem como para o trabalho (BENEVIDES, 2002). 

O búfalo (Bualus bubalis), como animal 
leiteiro, é reconhecido em muitos países asiáticos 
há tempos. No Brasil, está havendo um aumento 
crescente na criação desses animais, princi
palmente para a produção leiteira, devido o leite 
ser uma potencial matéria prima. O leite bubalino 
apresenta características muito próprias que 

permitem sua fácil identificação sob o ponto de 
vista físico-químico e organoléptico. Seu valor é 
peculiar, ligeiramente adocicado e é muito mais 
branco que o leite bovino, devido à ausência quase 
total de caroteno, em sua gordura. Possui teores 
de proteína, gordura e minerais que superam os do 
leite bovino. Porém sua grande importância, na 
prática, é devida ao seu aproveitamento industrial, 
por proporcionar produtos lácteos de qualidade 
inimitável pelo leite bovino. Seu rendimento 
industrial chega a superar o do leite bovino em 
mais de 40 % (BENEVIDES, 2002). 

O elevado teor de sólidos do leite bubalino 
(> 1 6 %) o torna propício para a obtenção do 
produto em pó, por secagem em "spray dryer". 
Neste tipo de processo os nutrientes são 
conservados quase que inalterados. Outras 
vantagens desta tecnologia é que o produto em 
pó possibilita um transporte mais econômico e a 
fabricação de diversos produtos. O teor de gordura 
do leite bubalino representa quase 50% do seu 
teor de sólidos totais, o que provavelmente 
tornará o produto em pó muito mais susceptível 
a processos oxida ti vos, reduzindo sua vida-de
prateleira. 

I Engenheiro Químico - DEQAUCTIUFPA - Bolsista PIBIC/CNPq 
2 Professor(a) do DEQAUCTIUFPA, Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa I, Guamá. CEP 66075-

900 Belém. PA, Brasil. E-mail: rspena@ufpa.br 
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C o m  base n o  exposto o obj etivo deste 
trabalho é obter leite bubalino em pó com teor 
reduzido de gordura, através de secagem por 
nebulização, em "spray dryer", dentro de padrões 
microbiológicos, características físico-químicas e 
sensoriais aceitáveis. Será avaliado, também, o 
comportamento higroscópico básico do produto, 
através de isotermas de adsorção e dessorção de 
umidade, o que permitirá sugerir condições de 
secagem e armazenamento para o produto. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  Matéria prima 

Utilizou-se leite bubalino in natura, 
proveniente de uma Fazenda localizada no 
município de Benevides (PA). 

2.2 METODOLOGIA 

2.2.1 Análises físico-químicas 

As análises foram realizadas no leite "in 
natura", pasteurizado e em pó, de acordo com 
metodologias propostas pela AOAC ( 1 997)  e 
SILVA ( 1 997).  Foram determinados: acidez, por 
titulação com NaOH O, I N; pH, em potenciômetro 
digital da marca PROCYON, modelo 3 1 0; teor de 
gordura, pelo método do butirômetro de Gerber; 
proteínas totais, pelo método Kjedahl, utilizando 
aparelho destilador de nitrogênio TECNAL, 
modelo TC036;  umidade, em estufa a 1 0 5°C e 
cinzas, por calcinação a 550°C, em mufIa QUIMIS 
modelo Q-327,26.  

2.2.2 Avaliação m icrobiológica 

Foram determinados para os produtos 
obtidos (leite bubalino em pó desnatado e 
semidesnatado): Salmonella, Coliformas à 45°C, 
Staphylococcos aureus, Bacillus cereus, atendendo 
as recomendações do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 200 1 )  e de acordo com metodologias 
propostas por Vanderzant e Splitstoesser ( 1 992). 

2.2.3 Produção do leite em pó 

O leite "in natura" foi inicialmente 
submetido à filtração em malha de 500 mm, para 
eliminação de sujidades, e a pasteurização lenta a 
65°C por 30 min, sendo em seguida desnatado, em 
desnatadeira elétrica modelo 3 6GR (225L1h), e 
resfriado. O produto foi novamente submetido a 
filtração mi mesma malha, para evitar o 
entupimento do bico injetor do "spray d/yer". Em 
seguida o leite foi submetido à secagem por 
nebulização, em "spray dryer" semi-industrial 

marca NIRO ATOMIZER, com temperatura do ar 
na entrada e saída do equipamento de 1 50°C e 75°C, 
respectivamente. As condições de secagem foram 
estabelecidas a partir de ensaios preliminares, 
tomando como base condições estabelecida na 
literatura, para o leite bovino (VARNAN; 
SUTHERLAND, 1 9 95),  visto que não foram 
encontrados trabalhos de secagem do leite bubalino. 

2.2.4 Análise Sensorial 

Para que se pudesse estabelecer um 
parâmetro de aceitação para os produtos 
elaborados, aplicou-se o Teste de Aceitação, com 
escala de 9 pontos, ancorados em seus extremos 
pelos termos: gostei muitíssimo (9) e desgostei 
muitíssimo ( I ) . Para efeitos de comparação 
utilizou-se leite em pó desnatado e semi desnatado 
comerciais, por não existir o produto comercial 
elaborado com leite bubalino. 

Foram utilizados 30 provadores, não 
treinados, de ambos os sexos, com idade de 20 e 
60 anos. Amostras dos produtos, após 
reconstituição em água a 60°C, para uma 
concentração de sólidos equivalente aos 
respectivos leites in natura (aproximadamente 
16%), foram servidas aos provadores em copinhos 
plásticos devidamente codificados, ao acaso e a 
uma temperatura de aproximadamente 40°C. Para 
calcular a aceitação utilizou-se a Equação ( 1 ). 

A = (M x I OO) 
9 ( I )  

onde: A = aceitação; M= média das notas obtidas; 
9 = nota máxima. 

2.2.5 Obtenção de isotermas de sorção 

Foram construídas isotermas de adsorção e 
dessorção de umidade a 25°C para os dois produtos. 
Na obtenção dos dados de adsorção, amostras dos 
produtos com aproximadamente 1 g (±O ,O 1 g) 
foram acondicionadas em dessecador com sílica
gel, sob vácuo, a temperatura ambiente (» 3 0°C), 
visando à redução de suas umidades. Este 
procedimento foi adotado, pois o leite ao ser 
submetido a temperaturas superiores a 50°C, sofre 
escurecimento devido à reação de Maillard. 

Após 24 horas as amostras foram dispostas 
em dessecador contendo uma camada de água na 
base. O conjunto foi mantido em estufa a 
25 °C± l oC, de onde foram retiradas amostras, em 
duplicata, em tempos crescentes (condição de 
equilíbrio), para determinação da umidade, por 
diferença de peso, e da atividade de água (aw) em 
higrômetro AQUAlab 3TE da Decagon. 
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Para obtenção dos dados de dessorção, as 
amostras, após o processo de adsorção, foram 
submetidas à umidificação, no dessecador 
contendo água, em ambiente a 25°C, por 24 horas. 
Em seguida as mesmas foram transferidas para 
dessecador contendo sílica-gel, o qual foi mantido 
no mesmo ambiente (25°C±PC). Novamente as 
amostras foram retiradas, em duplicata, em 
tempos crescentes (condição de equilíbrio) para 
determinação da umidade, por diferença de peso, 
e da atividade de água. Esta metodologia foi 
implementada e tem sido utilizada nas pesquisas 
da área de alimentos da Universidade Federal do 
Pará, por apresentar excelente reprodutibilidade. 

Durante a adsorção e a dessorção as amostras 
dos produtos foram submetidas a acompanhamento 
visual, para observar alterações visualmente 
perceptíveis, como escurecimento, perda de fluidez 
e crescimento de fungos. 

2.2.6 Determinação da monocamada 

A monocamada foi determinada pela 
Equação de B ET (Equação 2)  (BRUNAUER; 
EMMET; TELLER, 1 93 8),  com auxílio do 
aplicativo STATISTICA for Windows 5 . I B. 

a.. 
= _1 _ +  (C - I) . a 

(1 - a .. ) . 111 1110 • C 1110 • C "'  (2  ) 

onde: m é umidade (g H,O/g b.s.); a atividade de 
água; m monocamada (g

-
H,O/g b.s.) 

w
e C constante 

relacion�da com o calor de adsorção. 

2.2. 7 Análise estatística 

Visando obter informações básicas refe
rentes a possíveis variações na composição de 
macronutrientes do leite bubalino, durante o 
processamento, foi util izado o desvio padrão 
relativo DPR (%) (Equação 3).  Para efeitos de 
avaliação considerou-se que dois ou mais 
parâmetros se apresentaram dentro de uma faixa 
de variabilidade aceitável, quando o DPR (%) foi 

inferior a 1 0%, de acordo com limites 
recomendados por Gomes ( 1 984). 

DPR(%) = � . IOO 
M (3 ) 

onde: s é o desvio padrão e M a média aritmética 
dos valores observados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3 . 1  Obtenção d o  leite b ubalino e m  p ó  
c o m  teor reduzido d e  gordura 

As melhores condições de secagem para os 
produtos elaborados foram temperatura do ar na 
entrada e saída do secador de 150°C e 75°C, respec
tivamente. Nestas condições os produtos não 
apresentaram escurecimento visivelmente percep
tível, característico da reação de MailIard. Devido 
os produtos terem sido desprovidos da maior parte 
do teor de gordura (fração hidrofóbica), os mesmos 
tornaram-se mais higroscópicos. Este fato chama 
atenção para a utilização de um técnica de 
embalagem que dificulte, o máximo, o contato do 
produto com o ar ambiente, já na saía do secador. 
Os produtos obtidos foram caracterizados, de acordo 
com os teores e gordura, como desnatado e 
semidesnatado, utilizando como referência os 
padrões estabelecidos para o leite em pó, na legislação 
brasileira (BRASIL, 1996), visto que não existem 
padrões para o leite bubalino. A reconstituição dos 
produtos foi total em água a 60°C. 

3.1.1 Leite bllbalino em pó desnatado 

Na Tabela I são apresentados os dados da 
caracterização fisico-química do leite bubalino, 
nas d iferentes etapas do processamento do leite 
bubalino em pó desnatado. Os dados são apre
sentados em base seca (b.s.) para possibilitar a 
comparação da composição do produto nos 
diferentes momentos do processamento. 

Tabela 1 - Características do leite nas etapas de obtenção do produto em pó desnatado. 

Propriedade Leite bubalino Leite bubalino Leite bubalino DPR(%) 
in natllra desnatado pasteurizado em pó desnatado 

pH (3 0°C) 6 , 7  
Acidez ( %  b.s.) 1 ,2 1 ,7 1 ,4 1 3 ,7 
Gordura (% b.s.) 4 5 , 8  0 , 9  I ,  I 1 4 ,  I 
Cinzas (% b.s.) 4 , 9  7 , 6  7 , 8  1 , 8  
Proteínas ( %  b.s.) 2 8 , 9  3 8 ,0 4 0 , 1  3 , 8  
Lactose ( %  b.s.) 1 9 ,2 5 1 , 8 49 ,6  3 ,2 

% b.s. = g por 1 00 g do material seco. Todos os valores são médias de duplicatas. 
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° DPR(%) para a maioria dos macro
nutrientes, durante a secagem, foi inferior a 10%, 
estando dentro da faixa de variabilidade aceitável. 
Apenas os teores de acidez e gordura apresentaram 
DPR (%) ligeiramente superiores a 1 0%. É provável 
que a redução na acidez do produto durante a secagem 
tenha ocorrido devido a desnaturação da caseína, 
por manutenção do produto em temperaturas 
superiores a 80°C. De urna maneira geral as variações 
corridas não depreciam a qualidade do produto obtido, 
atestando que o processo de secagem utilizado foi 
adequado. ° leite bubalino em pó desnatado obtido 
é um produto altamente protéico. 

Os resultados das análises microbiológicas 
realizadas no leite bubalino em pó desnatado são 
apresentados na Tabela 2. Os valores obedecem 
aos padrões estabelecidos na legislação brasileira 
para leite em pó (BRASIL, 200 1) ,  atestando a 
qualidade higiênico-sanitária do produto e que o 
processamento utilizado foi satisfatório, estando 
o produto apto para consumo. 

Tabela 2 - Parâmetros microbiológicos do leite 
bubalino em pó desnatado. 

Parâmetro analisado Leite b ubalino em pó 

Sal11lonelas (em 2 5  g) 
Coliformes a 45°C 
Slaphilacoccus aureus 
Baci/lus cereus 

Ausente 
< 3 NMP/g 

< l O NMP/g 
< I x l 03 

Na Figura I estão ilustrados os resultados dos 
testes de aceitação aplicados ao leite bubalino em pó 
desnatado e ao leite em pó desatado comercial. ° 
primeiro obteve aceitação de 5 1  %, enquanto o 
segundo 67%. A menor aceitação do leite bubalino 
em pó desnatado pode ser atribuída à considerável 
rejeição do leite bubalino, devido a seu sabor, odor e 
aroma pronunciados. Uma maneira de tentar 
melhorar a aceitabilidade do produto seria adicionar 
polpa de frutas regionais. ° produto pode ser utilizado, 
também, como ingrediente de misturas em pó. 

Gnw deacettllçAo 
IOl1!lte em pó eesoatado aLei!!! bubaino empód�natldol 

Figura 1 Desempenho dos leites em pó 
desnatados no teste de aceitação. 

3.1.2 Leite bllbalino em pó semidesnatado 

Na Tabela 3 são apresentados os dados da 
caracterização físico-química do leite bubalino, 
nas diferentes etapas do processamento do leite 
bubalino em pó semidesnatado. Neste caso os 
DPR(%), para todos os macronutrientes, foram 
inferiores a 10%, podendo ser atribuídos a erros. 
Novamente as variações corridas atestam que o 
processo de secagem utilizado foi adequado. ° 
produto pode, também, ser caracterizado como 
altamente protéico. 

Os resultados das análises microbiológicas 
realizadas no leite bubalino em pó semi desnatado 
são apresentados na Tabela 4. Os valores também 
obedecem aos padrões estabelecidos na legislação 
brasileira para leite em pó (BRASIL, 200 I ) ,  
atestando a qualidade higiênico-sanitária do produto 
e que o processamento utilizado foi satisfatório, 
estando o produto apto para consumo. 

N a Figura 2 estão ilustrados os resultados 
dos testes de aceitação aplicados ao leite bubalino 
em pó semidesnatado e ao leite em pó 
semi desnatado comercial. ° primeiro obteve uma 
aceitação de 77% e o segundo 8 8%. ° fato do 
produto utilizado a título de comparação já ser 
consagrado no mercado indica que o novo produto 
é um potencial substituto para o mesmo. Neste 
caso sabor, odor e aroma pronunciados do leite 

Tabela 3 - Características do leite nas etapas de obtenção do produto em pó semidesnatado. 

Propriedade Leite b ub alino Leite bubalino Leite bubalino em DPR(%) 
in natllra semidesnatado p ó  semidesnatado 

pasteu rizado 
pH (3 0°C) 6 , 7  
Acidez ( %  b.s.) 1 ,2 1 ,6 1 ,4 9 ,4 
Gordura (% b.s.) 45 ,8  1 6 ,4 1 6 , I 1 ,3 
Cinzas (% b.s.) 4 , 9  6 , 5  6 , 8  3 ,2 
Proteínas (% b.s.) 2 8 ,9 4 1 ,9 37 ,3  8 , 2  
Lactose I 3 3  3 8 ,4 9 ,4  

% b.s. = g por 1 00 g do  material seco. Todos os  valores são médias de  duplicatas. 
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bubalino parece terem sido mascarados, sendo um 
indicativo de que tais características não devem 
ser atribuídas a suas gorduras. 

Tabela 4 - Avaliação microbiológica do leite 
bubalino em pó semidesnatado. 

Parâmetro analisado 
Salmonelas (em 25 g) 
Coliformes a 45°C 
StaphilacocclIs allrells 
Bacilllls cerellS 

Leite bubalino em pó 
Ausente 

< 3 NMP/g 
< 3 NMP/g 

< l x l 03 UFC/g 

Graudollee!taçlO 
IOlei:!! em pOserride5natldo aleI:!:! brJ/;r;JilXlem tlÓ  semidesn:t.adol 

Figura 2 - Desempenho dos leites em pó 
semi desnatados no teste de aceitação. 

3.2 - Avaliação higroscó pica dos leites 
bubalinos em pó 

Na obtenção dos dados de adsorção e 
dessorção não foram observadas quais alterações 
visualmente perceptíveis nas características dos 
produtos, tais corno mudança de cor e aglo
meração. A nível prático significa que esta não é 
urna variável que possa ser utilizada para 
identificar se os produtos sofreram umidificação 
devido a armazenamento inadequado. 

3.2.1 - Leite b l/balino em pó desnatado 

Os dados de adsorção e dessorção a 25°C, para 
o leite bubalino em pó desnatado, são apresentados 
na Tabela 5 e graficamente na Figura 3 .  

° produto apresentou isotermas d o  Tipo 
III, de acordo com a classificação de Salwin ( 1 959). 
A isoterma de adsorção apresentou urna des
continuidade (breakpoint) entre 0,70 e 0,75 de 
aw' a qual ocorre devido à dissolução, durante o 
processo de umidificação, dos pequenos cristais 
de lactose formados devido à secagem muito rápida 
do leite (nebulização). A mudança na estrutura das 
moléculas de lactose reduz sua afinidade pelas 
moléculas de H,O.  Na dessorção não ocorre o 
mesmo comportamento, pois a estrutura cristalina 
inicial da lactose não mais consegue ser 
restabelecida, apesar do abaixamento da umidade. 

° produto praticamente não apresentou efeito de 
histerese, com exceção da região próxima ao 
ponto de descontinuidade, a qual merece maiores 
cuidados a título de conservação do produto. 

A umidade equivalente à monocarnada para o 
processo de dessorção foi 6,3 g H,OIl 00 g b.s. Este 
valor define o menor nível de umidade que o produto 
deve apresentar, para que não ocorram gastos 
excessivos de energia durante a secagem do mesmo. 
Este valor respalda o processo de secagem utilizado. 
De acordo com os dados de adsorção, o produto 
obtido apresentará estabilidade microbiológica 
assegurada (aw < 0,6) (SCOTT, 1 957),  quando 
apresentar umidade inferior a 1 5  g Hpn OO g b.s. 

Tabela 5 - Dados de adsorção e dessorção para o 
leite bubalino em pó desnatado. 

Adsorção Desso rção 

3. m (g H,0/lOO g b.s.)* 3. m (g H,O/lOO g b.s.)* 

0,12 5,37 0,97 60,85 
0 , 1 5  5 , 8 8  0,86 25,78 
0,23 6,25 0,84 23,46 
0,30 6,56 0,75 1 6,45 
0,35 7, 1 2  0,67 14,67 
0,36 7,46 0,64 1 3 , 89 
0,41 9,24 0,51  1 1 , 7 1  
0,45 1 0,36 0,43 10,54 
0,56 1 3,66 0,34 9,60 
0,61 1 5 , 53 0,26 8,45 
0,70 1 9,40 0,2 I 8,32 
0,72 2 1 , 0 1  0 , 1 2  5,58 
0,83 23,77 
0,89 29,56 

0.97 60.85 

* Médias de duas determinações (erros relativos 
inferiores a 10%). 
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Figura 3 - Isotermas de sorção para o leite 
bubalino em pó desnatado a 25°C. 

3.2.2 - Leite bl/balil/O em pó semidesllatado 

Os dados de adsorção e dessorção a 25°C, 
para o leite bubalino em pó semidesnatado, são 
apresentados na Tabela 6 e graficamente na Figura 
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4. ° produto, também, apresentou isoterrnas do Tipo 
lII, e a isoterrna de adsorção urna descontinuidade 
(breakpoint) entre 0,70 e 0,75 de aw' indicando que 
o aumento no teor de gordura de I % para 1 6%, do 
leite bubalino desnatado para o semidesnatado, 
praticamente não interferiu no comportamento 
higroscópico geral dos produtos, apenas o primeiro 
apresentou maior afinídade por moléculas de água. 
Este comportamento já era esperado, visto que urna 
maior retirada da fração hidrofóbica do produto 
(gordura) aumenta o número de sítios polares (fração 
hidrofilica). ° leite bubalino sernidesnatado, também, 
praticamente não apresentou efeito de histe"rese, 
com exceção da região próxima ao ponto de 
descontinuidade. 

50 
4' 

I � -o l '  40 .. O""' Des91� 

35 
30 

l" 
25 

! 2J) 

15 
10 

o ����--�------���--��--�� U U U U U U U U U U U 
A1IvId:ado do Água 

Figura 4 - Isotermas de sorção para o leite 
bubalino em pó sernidesnatado a 25°C. 

Tabela 6 - Dados de equilíbrio de sorção para o 
leite bubalino em pó semi desnatado. 

Adsorção Dessorção 
3. m (g H,O/lOO g b.s.)* 3. m (g H,O/lOO g b.s.)* 

0, 1 5  
0,27 
0,34 
0,38 
0,44 
0,46 
0,50 
0,56 
0,63 
0,66 
0,70 
0,73 
0,82 
0,88 
0,91 

0,96 

6,09 0,96 48,70 
6,37 0,86 22,74 
6,77 0,83 19,64 

7 , 1 3  0,77 15,49 
7,88 0,72 1 3 , 93 
8,70 0,68 12,85 
10,34 0,56 10,59 
12,40 0,48 9,08 
15,48 0,46 9,06 

1 6,20 0,39 8 , 1 2  

1 7,37 0,33 7,49 

1 7, 9 1  0,27 7,04 

1 9,25 0,08 4,60 

25, 1 0  
3 1 ,66 

48,22 

* Médias de duas determinações (erros relativos 
inferiores a 1 0%) 

Neste caso a umidade equivalente à 
mono camada para o processo de dessorção foi de 
5 , 1  g H20 / l OO g b.s .  Novamente este valor 

respalda o processo de secagem utilizado. De 
acordo com os dados de adsorção, o produto obtido 
apresentará estabilidade microbiológica assegurada 
(aw < 0,6)  (SCOTT, 1 9 57) ,  quando apresentar 
umidade inferior a 14 g H20/I OO g b.s. 

4 - C ONCLUSÕES 

Com base em testes preliminares as melhores 
condições de secagem a serem utilizadas para 
obtenção dos leites bubalinos em pó desnatado e 
semi desnatado são temperaturas do ar na entrada e 
saída do secador de 150°C e 75°C, respectivamente. 

De uma maneira geral não ocorreram perdas 
significativas nos teores de macronutrientes do 
leite, durante o processo de secagem, para 
obtenção dos leites bubalinos em pó desnatado e 
semi desnatado . 

Os produtos apresentaram-se dentro de 
padrões microbiológicos recomendados pela 
Legislação brasileira, estando aptos para consumo 
humano. 

A umidade final dos leites bubalinos em pó 
desnatado e semidesnatado não deve ser inferior 
a 6,3 e 5 , 1  g H,0/1 0 0  g b.s,  respectivamente, 
para evitar consumo excessivo de energia durante 
o processo de secagem. 

Para apresentarem condições desfavoráveis 
ao desenvolvimento de microrganismos, os leites 
bubalinos em pó desnatado e semi desnatado não 
devem apresentar níveis de umidade superiores a 
1 5  e 14 g H,O/IOO g b.s, respectivamente. 

Os leÜes bubalinos em pó desnatado e 
semi desnatado apresentaram aceitabilidades 
consideradas regular e boa, tendo em vista a 
considerável rejeição que apresenta o leite bubalino, 
atribuída a seu sabor e aroma pronunciados. 

ABSTRACT 

Buffalos' skim and nonfat powdered milk 
were obtained by spray drying. Physiochemical and 
microbiological analyses were accomplished, to 
assure the quality of products. Sorption isotherrns 
were obtained at 25°C, with the purpose of making 
a preliminary evaluation of their hygroscopic 
behaviors. The products were submitted to an 
acceptability test. The inlet and outlet air 
temperatures of 1 50°C and 75°C, respectively, were 
the best drying conditions. In these conditions the 
products didn't suffer considerable macronutrients 
losses, visible color alteration and presents inside 
of the microbiological patterns established in the 
Brazilian Legislation. The product doesn't have 
the great fat part (hydrophobic fraction), that's 
why it became very hygroscopic. The hygroscopic 
evaluation of the products (nonfat and skim 
powdered milk) showed that they should be dry, 
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preferentialIy, until moisture content values of 6.3 
and 5 . 1  g H,0/ 1 0 0  g dry solids, respectively, to 
avoid excesslve consumption of energy, and that 
they shouldn ' t  adsorb moisture content leveis 
higher than 1 5  and 14 g H,0/ 1 0 0  g dry solids, 
respectively, than they 

-
will assure their 

microbiological stability. The products obtained a 
good acceptance, considering the rejection of the 
buffalo's milk, due its pronounced flavor. 

Keywords: Pará State, buffalo, nonfat 
powder milk, isotherms. 
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TECNOLOGIA PARA A FABRICAÇÃO DE DOCE DE LEITE 

"Dode de leite" technology 

Ítalo Tuler Perronel 

RESUMO 

o doce de leite é um dos principais produtos lácteos concentrados por ação do calor produzidos pelas 
indústrias de laticínios. Pode ser produzido por quatro tecnologias fundamentais, a saber: fabricação artesanal, 
fabricação em tachos por batelada, fabricação em tachos de forma contínua, fabricação em evaporadores a vácuo 
e em tacho. Os principais pontos em comum a todos estes processos são as modificações fisico químicas geradas 
pelo aquecimento e que acarretam nas caracteristicas sensoriais, de textura e cor desejadas no produto final. O 
principal problema associado a tecnologia de fabricação consiste na cristalização da lactose o que limita a 
validade e as aplicações deste produto. 

Palavras-chave: doce de leite, evaporação, cristalização. 

A INTRODUÇÃO 

Dentre os principais produtos lácteos 
concentrados o doce de leite é um derivado que 
apresenta um grande consumo no Brasil e em 
alguns países sul-americanos como Argentina, 
Chile e Uruguai. Assim como o leite condensado, 
leite evaporado, leite em pó e soro em pó; o doce 
de leite também sofre o processo de evaporação 
o qual consiste na retirada de água do leite à pressão 
atmosférica ou reduzida, através da troca de calor 
com vapor indireto. Esse processo é utilizado com 
a finalidade de melhorar a conservação e a 
palatabilidade do produto, reduzindo custos com 
transporte, armazenamento e estocagem, 
tornando-o mais atraente para o consumidor. 

O doce de leite é o principal produto lácteo, 
concentrado por ação do calor, produzido por 
pequenas e médias indústrias de laticínios. 

O potencial de exportação deste produto é 
muito grande, pois os Estados Unidos e a Europa 
não o produzem. Os inconvenientes a exportação 
são a resistência dos mercados externos a 
sobremesas lácteas muito doces, a falta de padro
nização da tecnologia (principalmente devido aos 
problemas que ocorrem durante o arma
zenamento) e a falta de variedade desta sobremesa. 
A grande dificuldade para a conservação do doce 
de leite reside na manutenção da textura fina, 
característica de um bom produto, sem a presença 
de arenosidade, causada por grandes cristais de 
lactose que se formam lentamente durante o 
armazenamento. As soluções apontadas são, 
muitas vezes, de dificil aplicação ou inviáveis a 
maioria das indústrias. 

B C ONSUMO NO BRASIL 

Dados sobre a produção doce de leite no 
Brasil são escassos, o que impossibilita a deter
minação da quantidade total produzida e 
consumida. Estima-se que a produção de doce de 
leite represente aproximadamente 0 ,6% da 
quantidade total de produtos em um laticínio. 

Minas Gerais, responsável por um terço da 
produção nacional de leite, possui o maior parque 
industrial de laticínios do País com 34,4% do total 
das emp'resas. Detém aproximadamente 5 0 %  da 
produção brasileira de doce de leite, destacando
se como o principal produtor brasileiro. 

Segundo especialistas apesar de existir um 
bom mercado em potencial para o consumo do 
doce de leite alguns fatores limitam o negócio, a 
saber, a necessidade da existência de centros 
urbanos de médio e grande porte, a pequena capa
cidade de produção das indústrias, concorrência 
acirrada, despadronização do produto e a variação 
do preço de atacado. 

C TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO 

O doce de leite pode ser produzido de quatro 
formas principais: 

- Fabricação artesanal; 
- Fabricação em tachos por batelada; 
- Fabricação em tachos de forma 

contínua; 
- Fabricação em evapora dores a vácuo e 

em tacho. 
Abordaremos os três últimos processos de 

fabricação por representarem a maior parte do doce 

Bacharel em Química, Mestre, Pesq. EPAMIG-CT-ILCT, Rua Tenente Freitas I I6, CEP 36045-560 Juiz de Fora
MG. Correio eletrônico: ítaIo.perrone@epamig.br 
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produzido no país. A tecnologia de fabricação do 
doce de leite consiste na evaporação da água por 
aplicação indireta de calor em equipamentos 
denominados de evaporadores, ou mais comumente 
de tacho. O processo de fabricação pode ser 
esquematizado conforme a Figura I abaixo. 

1'-··-··-··---.. -··------, 

!Agua no estado gasoso! 
i (evaporado) ! 

D 
Leite 

Sacarose Evaporador 
Redutor q ou q I Doce de Leitel Ingredientes Tacho 
Aditivos 

D D 
i Vapor i !condensado i 
!(800.900 kPa)! !(água 85-90'CY, 

Figura 1 - Esquematização da fabricação do 
doce de leite 

A mistura do leite com a sacarose e os demais 
ingredientes e aditivos é denominada de calda. Esta 
é submetida a evaporação contínua da água por 
meio da troca de calor indireta com vapor oriundo 
de caldeiras, possuindo pressão entre 8 00 e 900 
kPa. O vapor empregado no processo é transfor
mado em condensado de vapor, água a 85-90°C, e 
a quantificação deste possibilita determinar a massa 
total de vapor empregada na fabricação. 

A água do leite que é retirada no estado 
gasoso recebe o nome de evaporado, sendo 
necessária sua remoção rápida do equipamento a 
fim de evitar sua incorporação a calda por meio 
da condensação. D esta forma, necessita-se no 
equipamento de fabricação de um exaustor para 
retirada do evaporado formado. 

Durante a evaporação ocorre a constante 
agitação da calda por meio de agitadores mecânicos 
a uma velocidade entre 72-80 rpm, sendo 
fundamental para minimizar a formação de 
depósitos na parede do equipamento trocador de 
calor. O tempo de processo pode variar de 3 0  
minutos a 4 horas dependendo da relação entre a 
área de troca de calor e o volume de leite, bem 
como da pressão de vapor utilizada. 

O aquecimento prolongado do leite junta
mente com a concentração dos sólidos induz uma 
série de modificações fisico químicas. As principais 
modificações podem ser observadas na Tabela 1 .  

As modificações produzidas pelo calor e 
pela concentração irão caracterizar o doce de leite, 
bem como serão a causa de muitos defeitos. A 
diminuição do pH, a aproximação das micelas de 
caseína, a diminuição da força iônica do meio e a 

temperatura elevada irão desestabilizar as 
proteínas podendo acarretar na precipitação do 
produto. Empregam-se redutores de acidez e/ou 
estabilizantes para evitar/minimizar a ocorrência 
da precipitação no doce, diz-se que desta forma é 
possível obter um doce "liso". O redutor de acidez 
mais utilizado é o bicarbonato de sódio e o 
estabilizante é o citrato de sódio. A quantidade de 
redutor de acidez utilizada depende da estabilidade 
térmica do leite, da temperatura e do tempo de 
concentração, assim como da coloração final 
desejada, pois em pH alcalino a formação de 
polímeros escuros é mais intensa. Calcula-se a 
quantidade de bicarbonato de sódio utilizando a 
fórmula: Massa de Bicarbonato = Volume de Leite 
x Graus Dornic a reduzir x 0,09 3 3 3 ;  a fórmula 
determina a quantidade de bicarbonato de sódio a 
ser utilizada com 1 00% de pureza. Na Figura 2 é 
esquema tizada 

Tabela 1- Principais modificações devido ao 
aquecimento e a concentração 

Modüicação devido 
ao aquecimento e a 

concentração do leite 
Diminuição da 

atividade de água 
Mudança no 

equilíbrio salino 
Degradação da molécula 

de lactose formando 
ácidos orgânicos 
Desnaturação de 

proteínas e associação 
entre suas frações 

Saturação da lactose e 
da sacarose na solução 

Reação de Maillard 

Principais 
Conseqüências 

Maior conservação 
do produto 

Diminuição do pH, 
mudança na força iônica 

Diminuição do pH 

Aumento da estabilidade 
térmica, aumento 

da viscosidade. 
Cristalização 

Escurecimento e 
formação de compostos 

antioxidantes 

O doce de leite pode ser obtido na forma de 
doce em pasta ou barra. Os processos de obtenção 
diferem na quantidade de sacarose utilizada e na 
determinação do ponto final. 

O tempo de fabricação é determinante nas 
características do produto final, pois a cor, o sabor 
e principalmente a viscosidade do doce de leite 
estão diretamente ligadas ao tempo de proces
samento. Doces produzidos em um tempo muito 
curto apresentam coloração clara, sabor menor 
acentuado e baixa viscosidade. 

No doce de leite em barra o teor de sacarose 
e de lactose na solução são mais elevados do que o 
doce em pasta, sendo o doce em barra mais 
susceptível a cristalização. Esta cristalização é 
necessária para que o doce em barra tenha as 
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características de textura e corte desejadas, para 
tal o mesmo sofre o processo de cristalização 
controlada ou bateção. Na cristalização controlada 
ou bateção o doce sofre uma intensa agitação, ao 
mesmo tempo em que é resfriado lentamente. Este 
processo induz a formação de inúmeros cristais de 
lactose e sacarose, mudando a textura do produto. 

Figura 2 - Diferenciação entre as composições 
do doce em pasta e em barra 

A quantidade de doce de leite obtida em um 
processo é determinada empregando-se a fórmula 
abaixo: 
Massa de doce = (Massa de sólidos láticos + Massa de acúcar) 

(Teor de sólidos totais no doce de leite) 
Quanto maior o extrato seco do leite e a 

quantidade de açúcar empregada, maior a quantidade 
de produto final. Este raciocínio é limitado pela 
quantidade máxima de sacarose permitida pela 
legislação, a saber, 30% sobre o volume de leite. 

A produção do doce de leite permite a 
utilização de vários aditivos e ingredientes. Entre 
estes podemos destacar a glicose, o amido e a 
lactase. O emprego de glicose justifica-se para a 
obtenção de um doce de leite com mais brilho, 
sabor mais suave e viscosidade ligeiramente 
superior, estas três características são definidas 
como "paladar fino". 

O amido é utilizado como espessante de 
processo e pode acarretar ganho em rendimento, 
diminuição do aparecimento de cristais perceptíveis 
ao paladar, podendo ainda ser utilizado como agente 
de corpo para· facilitar a evaporação. Pode reduzir 
o tempo de fabricação bem como produzir defeitos 
quando empregado de forma incorreta. 

O trocador de calor mais empregado na 
fabricação do doce de leite é o tacho, caracterizado 
por possuir uma camisa interna em aço inox e 
uma camisa externa para a entrada do vapor. A 
Figura 3 abaixo ilustra o desenho e as principais 
partes deste equipamento. A capacidade de trabalho 
de um tacho varia de 25 a 1 000 L de leite. 

Em um grande número de casos a eva
poração ocorre com a adição de toda a quantidade 
leite e açúcar no início da fabricação, porém em 
algumas fábricas parte do leite e do açúcar são 
adicionados no início da fabricação e o restante é 
adicionado aos poucos durante o desenrolar do 
processo, conhecido como fabricação em tacho 
de forma contínua. Este método permite processar 
uma quantidade de leite superior a capacidade 
nominal do tacho, sendo i lustrado na Figura 4. 

6-Exaustor 

Figura 3 - Esquema de u m  tacho de fabricação 
de doce de leite 

Figura 4 - Produção de doce de leite 

Conforme a Figura 5 acima, o doce de leite 
pode ser obtido utilizando evaporadores a vácuo 
juntamente com o tacho. O evaporador a vácuo 
reduz consideravelmente o consumo de vapor na 
indústria e aumenta consideravelmente a capacidade 
de produção. Enquanto um tacho aberto gasta 
aproximadamente 1 , 1 - 1 ,3 kg de vapor para 
evaporar 1 ,0 kg de água do leite, um evapora dor 
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pode gastar somente 0 , 1 -0,3 kg de vapor para 
evaporar a mesma quantidade de água. A des
vantagem do evaporador a vácuo é que este não 
pode ser empregado como único equipamento para 
a produção do doce de leite, já que não possibilita 
as modificações fisico químicas necessárias no leite. 
Desta forma, o leite juntamente com o açúcar é 
concentrado a vácuo até 62-66°Brix e esta calda é 
posteriormente concentrada no tacho por mais 20  
a 40 minutos, de forma que a calda possa adquirir 
as características de viscosidade e cor desejadas no 
doce de leite. 

Figura 5 - Processo de produção empregando 
evaporador e tacho. 

D DEFEITOS DO DOCE DE LEITE E 
PREVENÇÃO 

Durante a concentração várias mudanças 
fisicas e químicas ocorrem das quais algumas podem 
conferir ao produto características indesejáveis o 
que implica em descaracterização do mesmo. A 
principal característica indesejável no doce de leite 
é a "arenosidade" sendo resultante da presença de 
cristais grandes de lactose formados durante o 
período de estocagem e comercialização do 
produto. O surgimento desses cristais se deve à 
concentração da lactose presente no produto e 
sua conseqüente saturação. 

Diversos recursos podem ser utilizados para 
que este defeito possa ser controlado ou até mesmo 
evitado durante o armazenamento do produto, 
dentre os quais podemos citar o emprego de 
lactase, glicose, caseinatos, amidos e o processo 
de microcristalização. 

A utilização da enzima lactase ou /3-D
galactosidase apresenta um importante papel 
tecnológico uma vez que sua ação sobre seu 
substrato principal (lactose) promove a ruptura da 
ligação glicosídica e a conseqüente liberação de dois 
monossacarídeos com características bastante 
distintas daquelas do açúcar de origem. As principais 
características que podemos citar são maior 

solubilidade em água, maior poder edulcorante, além 
de serem diretamente fermentados e imediatamente 
absorvidos no intestino. 

Essas características podem implicar em 
algumas mudanças desejáveis durante o processo 
de fabricação do do.ce de leite. Através da obtenção 
de açúcares mais solúveis por meio da hidrólise da 
lactose, o que implica na diminuição da quantidade 
deste açúcar no meio, pode-se controlar ou até 
mesmo evitar o surgimento de cristais perceptíveis 
de lactose durante seu armazenamento prolongado. 

Para a fabricação do doce de leite utilizando
se a lactase é necessária sua adição ao leite 
pasteurizado e refrigerado e um controle constante 
da variação do índice crioscópico do leite, 
analisando-se, indiretamente, o percentual de 
hidrólise da lactose. 

O controle rigoroso da quantidade de lactose 
adicionada bem como do índice crioscópico e o 
conseqüente percentual de hidrólise é indis
pensável uma vez que todas essas variáveis são 
proporcionais ao prazo de validade desejado, ou 
melhor, ao tempo em que o produto não 
apresentará cristais de lactose perceptíveis ao 
paladar do consumidor. 

O leite hidrolisado deve ser submetido a um 
tratamento térmico para que a enzima adicionada 
possa ser inativada, cessando o processo de 
hidrólise. 

Apesar da uti l ização da /3-D-galactosidase 
apresentar grandes vantagens para a produção de 
doce de leite deve-se estar atento à algumas 
modificações que serão evidenciadas em decor
rência da hidrólise, intensificação da Reação de 
Maillard, aumento ligeiro da viscosidade e do sabor 
adocicado do produto são as principais mudanças 
observadas e que devem ser levadas em con
sideração durante a fabricação do produto. 

Porém quando todas as variáveis são 
analisadas, a uti lização de pequenas doses da 
enzima apresentando-se percentuais de hidrólise 
adequados implica na obtenção de um produto 
padronizado e com um longo período de vida útil. 

A glicose é um monossacarídeo de menor 
poder edulcorante, em relação à sacarose. É um 
açúcar redutor e apresenta grande facilidade de 
hidratação, ou seja, elevada solubilidade. Este 
monossacarídeo pode ser utilizado na fabricação 
de doce de leite como um agente que irá interferir 
diretamente na formação dos cristais, evitando 
seu desenvolvimento e crescimento. 

A glicose ao ser adicionada, ao final da 
fabricação, possui a capacidade de formar um 
complexo de proteína - dextrose o qual é 
altamente hidratado. Esta elevada hidratação 
implica em aumento da viscosidade do produto a 
qual interfere negativamente na formação de 
cristais perceptíveis ao paladar. 
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Com o aumento da viscosidade há uma 
maior dificuldade de haver u m  encontro entre 
moléculas de lactose, que estão saindo da fase 
solúvel para realizar ligações soluto-so1uto, e é 
este "encontro" das moléculas que proporciona o 
crescimento dos cristais tornando-os perceptíveis. 

A glicose então é utilizada na fabricação de 
doce de leite com o intuito de aumentar a 
viscosidade do meio evitando o crescimento dos 
cristais devido à dificuldade de movimentação das 
moléculas de lactose. 

Porém ao se uti lizar a glicose como uma 
ferramenta de processo deve-se estar atento à 
algumas variantes que deverão ser levadas em 
consideração: 

utilizar proporções menores de bicar
bonato de sódio, uma vez que a glicose 
oferece grande capacidade de realizar a 
Reação de Maillard, por ser um monos
sacarídeo, o que pode tornar o produto 
mais escuro, descaracterizando-o. 
adicionar a glicose em solução com água 
morna para facilitar sua dissolução, ao 
final da fabricação, prevenindo o escu
recimento excessivo do produto. 

Além disso, o produto adquire carac
terísticas sensoriais e fisicas mais agradáveis ao 
paladar do consumidor, denominado por alguns 
de paladar fino caracterizado por três fatores 
muito importantes: 

sabor mais suave 
brilho intenso 

- produto aveludado (maior viscosidade e 
sem percepção de cristais) 

O amido é um polissacarídeo não redutor 
composto basicamente de moléculas de glicose 
em ligações o: 1 -4, principalmente. 

O amido pode apresentar duas cadeias 
distintas de glicose: amilose e amilopectina. A 
amilose é caracterizada por apresentar somente 
ligações o: 1 -4,  e a amilopectina é caracterizada 
por apresentar ligações o: 1 -4 e o: 1 -6 entre as 
moléculas de glicose, havendo portanto, presença 
de ramificações nesta cadeia. 

Esses dois tipos de cadeia caracterizam a 
qualidade do amido a ser empregado na fabricação, 
pois são elas que irão indicar se haverá uma boa 
absorção de água do produto sem que ocorra 
posteriores problemas. Tanto as cadeias de amilose 
quanto as cadeias de amilopectina tendem a se 
interligarem formando a estrutura do amido, 
porém a amilose, por não apresentar ramificações 
tende a se unir com maior intensidade umas com 
as outras. 

A amilopectina também apresenta ligações 
entre suas cadeias porém por apresentar rami
ficações estas cadeias se apresentam mais 
afastadas umas das outras. Esta presença ou não 

de ramificações indica se ocorrerá com maior ou 
menor intensidade retro gradação do amido e a 
conseqüente sinérese. 

Durante a adição do amido ao produto, que 
deve ser à quente, sua cadeia tende a realizar 
ligações de hidrogênio com a água presente no 
produto tendendo a inchar e aprisionar água. Com 
o posterior resfriamento do produto as cadeias de 
amilose tendem a se juntar novamente havendo a 
expulsão de grande parte da água anteriormente 
aprisionada. Este processo de ruptura das ligações 
de hidrogênio e a reorganização da estrutura do 
amido é denominada Retrogradação o qual 
apresenta como maior conseqüência a expulsão 
de água ou sinérese, causando a aversão do produto 
pelos consumidores. 

Estes problemas se tornam menos intensos 
quando o amido apresenta um maior número de 
cadeias de amilopectina. Essas cadeias após o 
resfriamento tenderão também a se ligar umas 
com as outras, desfazendo as ligações de hidro
gênio, porém com há ramificações presentes 
haverá um impedimento espacial de junção das 
mesmas, o que implicará em menor ou quase 
nenhuma expulsão de água (sinérese). 

Portanto para se obter um produto de boa 
qualidade durante todo o prazo de validade o amido 
a ser empregado deve conter uma maior proporção 
de amilopectina, em relação à amilose, preve
nindo problemas posteriores durante o armaze
namento e comercialização do produto. 

O amido pode ser empregado na fabricação 
de doce de leite, pois, ao absorver água do meio 
tende a aumentar a viscosidade do mesmo 
dificultando a cinética dos cristais e o seu conse
qüente crescimento. Porém o uso inadequado do 
amido pode gerar alterações físicas e sensoriais 
do produto, descaracterizando-o. 

Além de se aumentar a viscosidade do produto 
devido à sua elevada capacidade de hidratação, o 
amido também auxilia no aumento do rendimento 
e oferece uma textura mais consistente, quando 
utilizado em proporções legais. 

Os caseinatos são substâncias originadas a 
partir da concentração do leite e posterior extração 
da fração caseínica, principalmente. O caseinato 
comercial apresenta-se na forma de sólido, além 
de obter características tensoativas, ser altamente 
solúvel em água e apresentar elevada capacidade 
de absorção e retenção de água, podendo atingir 
uma proporção de 3 : 1  água: caseinato. 

Normalmente o caseinato mais utilizado é 
o de sódio, amplamente empregado na indústria 
láctea como estabilizante de processo. 

Além de uma elevada solubilidade em água 
e grande capacidade de retenção de água, os 
caseinatos apresentam um pH alcalino, geralmente 
entre 7 , 1  e 7 ,3 ,  portanto sua aplicação na 
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fabricação de doce de leite dispensa a neutralização 
da acidez do leite com bicarbonato de sódio, fato 
que caso ocorra irá intensificar a reação de 
Maillard, descaracterizando o produto. 

Durante a fabricação a solução de caseinato 
de sódio e água é adicionada ao leite antes de sua 
concentração. 

Os caseinatos têm como principio de ação a 
capacidade de reter grande quantidade de água devido 
à diversos fatores, um deles é a formação do 
complexo proteína - dextrose o qual é altamente 
hidratado. Essa capacidade de absorção e retenção 
de água implica em aumento da viscosidade do 
produto, fato que irá impedir a difusão da lactose 
no meio diminuindo portanto, as chances de 
formação de cristais grandes e perceptíveis. Além 
do aumento da viscosidade, a retenção de água no 
produto implica na diminuição da concentração de 
lactose no meio, impedindo ou dificultando sua 
supersaturação e conseqüente cristalização. 

Além disso, por se tratar de uma substância 
rica em proteína apresenta grande capacidade de 
associar-se à lactose presente, facilitando e 
otimizando a reação de Maillard. 

Vale lembrar que quanto mais elevado o pH 
e mais longo o tempo de exposição, mais escuro 
será o doce, devido à intensificação da reação de 
Maillard o que implica em menor tendência à 
cristalização, pois haverá um maior número de 
moléculas de lactose participando da reação. 

Microcristalização ou Cristalização Forçada 
é um processo utilizado nas indústrias de 
concentrados e desidratados de produtos lácteos a 
fim de minimizar os problemas adquiridos através 
da concentração do leite o qual implica em uma 
grande tendência do açúcar presente (lactose) em 
se cristalizar, por apresentar baixa solubilidade. 

A microcristalização é mais comum em 
lácteos concentrados de baixa viscosidade como 
o leite condensado, porém pode ocorrer também 
em doce de leite, com um espaço de tempo maior. 

Durante o armazenamento e comerciali
zação do produto o processo de cristalização é 
progressivo, porém sem qualquer controle, o que 
implica na obtenção de poucos cristais de tamanhos 
variados e geralmente perceptíveis ao paladar, se 
tornando portanto, um defeito no produto. 

O processo de microcristalização se baseia 
em submeter o produto à uma cristalização do 
açúcar presente (lactose) . Esta cristalização 
porém, se diferencia da que ocorre durante toda a 
vida útil do produto pois, ela é adquirida ainda 
dentro da indústria através de rigorosos controles, 
os quais irão proporcionar a obtenção de inúmeros 
cristais de pequeno tamanho, imperceptíveis ao 
paladar do consumidor. 

Este processo é utilizado principalmente na 
tecnologia de leite condensado, por ser um produto 

de viscosidade relativamente baixa necessitando, 
portanto, de um processo que interfira na formação 
e crescimento dos cristais, possibilitando sua 
comercialização por um longo tempo. 

A cristalização em doce de leite é inevitável, 
este defeito, portanto é o principal fator que 
determina a vida útil do produto. Tomando como 
base este conhecimento muitas empresas têm 
utilizado o processo de microcristalização neste 
produto, minimizando o defeito e oferecendo um 
maior prazo de validade ao produto. 

Alguns fatores devem ser respeitados para 
que o processo seja alcançado com sucesso: 

Saturação da Solução: para que a crista
lização forçada ou microcristalização 
ocorra é necessário que a solução de 
lactose se encontre no seu ponto de 
saturação, pois somente atingindo este 
ponto é que ocorrerá a formação de 
ligações soluto-soluto altamente estáveis 
que darão origem á formas mais 
organizadas, os cristais. Este ponto de 
saturação é atingido ao se submeter o leite 
a um processo de concentração onde o 
solvente da lactose (água) se tornará 
incapaz de manter a mesma em solução 
forçando, portanto, a saturação da 
solução. 
Resfriamento do Produto: a diminuição 
da temperatura do produto é essencial 
uma vez que irá facilitar a saturação da 
solução. Porém deve-se fixar uma tem
peratura ideal de microcristalização a 
qual não deverá proporcionar um ganho 
significativo de viscosidade o que poderá 
dificultar o processo. 
Presença de Núcleos de Cristalização / 
Semeadura: se faz necessária a adição de 
núcleos de cristalização os quais servirão 
de "base" para formação dos cristais. 
Quanto maior o número de núcleos maior 
será o número de cristais formado e 
conseqüentemente menor será o ta
manho dos mesmos. O procedimento de 
semeadura consiste em distribuir os 
núcleos de cristalização, geralmente 
lactose em pó, no meio oferecendo 
portanto o suporte necessário para o 
surgimento de cristais desejáveis. 
Agitação: é uma etapa importante 
devendo ocorrer durante todo o processo 
de microcristalização pois implicará em 
uma melhor distribuição dos núcleos de 
cristalização e um encontro mais ho
mogêneo das moléculas de lactose com 
estes núcleos, possibilitando a formação 
de muitos cristais porém pequenos e 
imperceptíveis ao paladar. 
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Viscosidade: a viscosidade do produto, 
como foi citada, não deverá ser muito 
elevada, pois dificultará o encontro das 
moléculas de lactose do produto com os 
núcleos de cristalização, dificultando 
conseqüentemente a formação de inú
meros cristais de pequeno tamanho. 

Em leite condensado este processo se realiza 
a aproximadamente 3 0°C, temperatura a qual 
oferece uma boa viscosidade e saturação da 
solução. Porém no doce de leite não há a 
possibilidade de se atingir tão baixa temperatura 
uma vez que o produto irá apresentar elevada 
viscosidade além de problemas de contaminação 
durante o envase, sendo assim uma temperatura 
ideal para que ocorra microcristalização em doce 
de leite é de aproximadamente 3 8 °C, segundo 
recentes literaturas. 

Um agravante em se realizar a micro
cristalização em doce de leite é que na maioria 
das indústrias os equipamentos são bastante 
ultrapassados e não há como se obter um controle 
de processamento (temperatura, agitação) como 
o que é obtido na fabricação de leite condensado 
ou doce de leite por processo contínuo. 

E CONSIDERAÇÕES 

A tecnologia de fabricação do doce de leite 
varia muito de acordo com a capacidade de cada 
indústria, podendo ser de poucos litros a 30000L 
por dia. É um produto tradicionalmente produzido 
pela Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Apresenta 
no Brasil grande variação quanto a composição 
físico química, bem como a cor, textura, validade e 
ingredientes empregados. Possui a cristalização da 
lactose como o principal defeito de fabricação e 
que limita a validade e aplicação do produto. 
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12 a 1 4.04 - Requeijão e Especialidades Lácteas 
Teor: Requeijão Cremoso, Culinário, Cremoso Light, Especialidade Láctea a base de requeijão e para uso 
culinário e Idéias para novos produtos correlatos. Valor: R$300,00 

21.05 a 02.06 - Reciclagem Global em Laticínios 
Teor: Introdução e Instrumentação, Microbiologia e Físico-Química do Leite e Derivados, Culturas Lácticas, 
Tecnologia de Fabricação de Manteiga, Tecnologia de Fabricação de Doce de Leite, Iogurte, Bebidas Lácteas 
e Queijos: Frescal, Parmesão, Prato, Requeijão, Mussarela, Ricota e Reino. 
Valor: R$600,00 

14 a 16.06 - Curso de Queijos Convencionais I 
Teor: Fabricação de Queijo Minas Padrão, Frescal, Ricota, Mussarela, Manteiga e Requeijão (Culinário, Barra 
e Cremoso). Valor: R$300,00 

23 a 25.08 - Curso de Queijos Convencionais I 
Teor: Fabricação de Queijo Minas Padrão, Frescal, Ricota, Mussarela, Manteiga e Requeijão (Culinário, Barra 
e Cremoso). Valor: R$300,00 

30.08 a 01 .09 - Curso de Iogurte e Bebidas Lácteas 
Teor: Aspectos da Matéria Prima, Tratamento Térmico, Culturas Lácteas, Leites Fermentados, Incubação, 
Quebra e Resfriamento da Coalhada, Aditivos e Tecnologias de Fabricação. Valor: R$300,00 

Total de vagas: Mínimo: 15 alunos. Máximo: 20 alunos. Os cursos iniciam-se às 08:00 e terminam por volta 
dàs 1 7:30 horas com intervalo de 1 (uma) hora para almoço. Aos sábados, os cursos iniciam-se às 08:00 e 
terminam às 12:00 horas. Os cursos estão sujeitos a cancelamento caso não se alcance o número mínimo de 
inscritos. Neste caso, os participantes que confirmaram inscrição serão avisados com pelo menos 5 (cinco) 
dias de antecedência (considerada a data do início do curso) e os valores pagos ao CTIILCT serão reembol
sados. Outros cursos poderão ser agendados para datas fora do calendário pré-determinado. Na certeza da 
realização dos mesmos e o seu teor entraremos em contato. A programação completa de todos os cursos 
poderá ser vista no Site: www.candidotostes.com.br 

Instruções para Inscrição nos Cursos: Para participar dos cursos de pequena duração do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes, favor proceder da maneira indicada abaixo: 

1 .  Entrar em contato pelo telefone (32)3224-31 16, antes da data de início do curso, para confirmar a realização 
do mesmo e falar com Luiza Albuquerque ou Marcelle Pompemayer. 

2. Após confirmação, efetuar o depósito bancário referente ao valor do curso no Banco do Brasil, Agência 024-
8, Conta Corrente nO 3209-3 e Nome do Favorecido: CAIXA ESCOLAR DO ILCT. 

3. Enviar comprovante de depósito com o Nome do Cursista e Curso pretendido para o fax (32)3224-5450 ou 
telefonar para confirmar o depósito e apresentar o comprovante à Secretaria do I LCT antes do início do 
curso. Importante: Confirme sua inscrição por mail ou telefone. 

4.  Comparecer à Secretaria do ILCT/EPAMIG com no minimo 15 minutos de antecedência, munido de docu
mentos e uniforme completo. 

5.  O cursos iniciam-se às 08:00 e terminam por volta dàs 1 7:30 horas com intervalo de 1 (uma) hora para 
almoço. Aos sábados, os cursos iniciam-se às 08:00 e terminam às 1 2:00 horas. 

Uniforme Obrigatório: Devido às rigorosas regras de higiene que são impostas pelo Serviço de Inspeção 
Federal (S IF),  fica determinada a obrigatoriedade do uso de uniforme completo por parte dos alunos dos 
Cursos de Aperfeiçoamento e qualquer outra pessoa que queira entrar no Setor Industrial do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes. Os alunos que não portarem o uniforme serão impedidas de frequentar aulas 
práticas.Uniforme exigido: Boné Branco, Camisa, Calça e Jaleco Branco, Bota de Borracha Branca. 

DISTRIBUIDOR DOS PRODUTOS 

IbAN ISCO 
Fiest you a d d  knowledge .. _ 

Queijo Coalho - Nordeste do Brasil 
Tradicional na culinária brasileira, é largamente fabricado e consumido no nordeste, seja ele 
assado, na brasa ou frito. Seu consumo se incorporou à cultura regional através de várias 
gerações, em estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde se destaca 
entre os principais tipos de queijo. 

In icialmente, o queijo coalho era fabricado apenas de forma artesanal, feito sem pasteurização 
e com uso de fôrmas de madeira. Atualmente, algumas fábricas desenvolveram técnicas de 
fabricação em escala dentro de normas industriais de higiene e qualidade, e ainda, para dar um 
atrativo especial ao produto util izam ervas aromáticas na enformagem como: cominho, erva
doce, orégano, cravo da índia, canela etc. 

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

ferm e n  
Central de Atendimento 

1 1  6 1 93 4900 ! www.fermentech.com.br 
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