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os DE UTILIZAÇÃO DO PRO MILK MK 11 PARA A 

DETERMINAÇÃO DE PROTEíNAS NO LEITE 

T est of Utilization of the Pro Milk MK 11 for the 
Determination of Milk Proteins 

a utilização do aparelho Pro 
um método de determinação 
leite e outros produtos lác

uma comparação (n=54) com 
micro-Kjeldahl sendo encontrados 

ntes valores : coeficiente de corre
superior a 0,97 e desvio padrão dos 

(SD) igual a ± 0,036% . A repe
do Pro Milk MK 11 foi de ± 0,013% , 
que a do método de referência foi 

, A reprodutibilidade média 
em duplicata em 54 amostras) 

0 01 2% (Pro Milk) e ± 0,028% 
Ao sé estudar a influência de 

sobre os resultados do apare-, 
se verificou nenhuma alteração du

dias para amostras mantidas à tem
biente (±230C) ; após 1 5  dias o 
foi de 0,2% , Para amostras man.:. 
0° e 5°C (sem conservador) o de

resultado aconteceu após 6 
igual a 0,10% após 1 5  dias, Des

exaustivamente o método e o prin
funcionamento do' aparelho, a cali

dos reagentes e o método 
Verificou-se t a  m b é m, que 
temperatura esteja entre 1 Qo 

produzem mudanças significativas 
Determinações de proteína 

em pó e soros de queijos estão in
Uma metodologia para determinar 
no iogurte é sugerida. 

vários anos já existem aparelhos au- . 
ou semi-automáticos à disposição 

laticinistas de 'pesquisás e 
alidade, para determinar o teor 
no leite. Dois métodos são 

utilizados com esse propósito : o 
colori métrico com Negro de Amido 

Alan F. Wolfschoon-Pombo * 

no qual se baseiam os aparelhos Pro Milk e 
Prot-O-Mat e o método de espectroscopia 
infra-vermelha no qual se baseiam os apare
lhos IRMA e Milko Scan (21 ).  

Dos dois métodos mencionados, o que 
tem maiores possibilidades da adaptação no 
Brasil é o método de Negro de Amido devido 
à sua simplicidade e baixo custo. Esse mé� 
todo foi introduzido em 1 956 (17) na AI e ma"; 
nha e estudado posteriormente por diversos 
autores (5, 8, 9, 1 1 ,  1 2, 1 5, 1 6, 18, 1 9) .  Sua 
automatização foi desenvolvida pela firma 
dinamarquesa AiS N. Foss Electric (18) e pe
la firma alemã Funke-Gerber (19). 

O conhecimento do teor de proteínas no 
leite tem importância prática na fabricação 
de queijos, visto que a relação gordura/pro
teína (ou mais diretamente gordura/caseína) 
influencia diretamente o rendimento de uma 
fabricação (23). Assim, um método rápido e 
seguro de dosagem de proteínas na platafor
ma de recepção do leite é particularmente 
interessante principalmente nas regiões tipi
camente queijeiras (15), além do interesse 
evidente para pesquisas do leite (5). O método 
de Formol (20) atende a estas finalidades, 
más apresenta a desvantagem do tempo gas
to para uma determinação, se comparado com 
o procedimento semi-automático do Pro Milk 
MK 1 1 .  Em vista disso, as final idades deste 
trabalho são : testar um Pro Milk M K  1 1  pa
ra determinar proteínas no leite; comparar 
seus resultados com aqueles obtidos com o 
método de Kjeldahl (14) e estudar a influên
cia do bicromato de potássio e da tempera
tura das amostras nos resultados fornecidos 
pelo aparelho. 

2. FUNDAMENTO DO MÉTODO DE NEGRO 
DE AMIDO 

O fundamento do método de Negro de 
Amido para a dosagem das substâncias pro
téicas do leite é o seguinte (5) : faz-se rea-

, DTAjILCT/EPAMIG - Entre gue para publicação em 1 4/04/1978. 
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gir um excesso de solução de corante (Negro de 1\mido) tamponada a pH 2,45-2,50 com 
�s. pro�emas do leite. A este valor de pH, que e mf�nor ao po.nto isoelétrico (pH = 4,6), as protemas 

. 
�dqUlrem carga positiva (grupamentos ba�lcos da histidina, arginina e Iisina) e se combmam com as moléculas do corante

.: 
de carga negativa; disto resulta a colora

çao e precipitação das proteínas .. Filtra-se (no caso do Pro Milk) ou centrifuga-se (no caso do Prot-O-Mat) de maneira a separar o pr�cipitado d? excesso de corante que não reagiu. Determma-se então, a absorvância (ou transmitância) do filtrado (ou sobrenadante.) com um fotômetro. Quanto maior a quant�dade de proteinas na amostra, maior a quantidade de corante ligado, e menor (e Inversa) a absorvância no filtrado. A absor-

9 

10 

vância é convertida em porcentagem 
teínas a partir de uma curva de 
determinada ao se fazer determin 
raleias com o método de Kjeldahl. 

o equipamento consta das segui 
tes : um recipiente para o co 
litros de capacidade; uma bomba 
sagem do corante; uma unidade de 
(com câmara de mistura, fotômetro 
de !luxo contínuo e bomba de ar)' i do .teor de proteinas (de 2,0 a 5,5%) sennga para leite. �:n e�quema do funcionamento do lho Ja fOI apresentado previamente reproduzimos abaixo : '  

FI G.I ,... ESQU EMA DO FUNCIONAMENTO DO 

Com a seringa 1 toma-se 1 ,0 ml de leite e se despeja na câmara de mistura 3 à qual se adicionam 20 ml da solução do �oran�e mediante 2: Com a tampa 4 fecha-se a camara 3 e agita-se 5 cinco vezes a mistura -leite-corante; depois de 5 a 10 segundos cria-se a: pressão de ar dentro da câmara 
3 e então aperta-se cinco vezes (compassadas) a bomba de ar 6, o que obriga o exces
s� de co.rante que não reagiu, a passaLatraves do filtro (de fibra de vidro) 7. Esse co-

rante passa numa cela de fluxo" 
onde sua absorvância é dete 
vertida em porcentagem de prote 
corante é depois recolhido num 
resíduos 10. 

Num trabalho precedente (22) 
tou-se detalhadamente a metodologia 
cuidados que devem ser observados na 
ração do Pro Milk MK 11. A limpeza 
relho (sistema de medição) é feita 
do-se uma solução de amônia 2% e 
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com a solução pró-

de corante (ou solução de tra
ser obtida di retamente da Foss 

também pode ser preparada no la-
com a seguinte composição : 

de Amidoschwarz 108 (Merck) 

de Ãcido. Citrico H-idratado 

do aparelho são necessá
soluções : 
"45" mistura-se uma parte 

do líquido de trabalho preparado 
ndicado anteriormente, com duas 

peso) de água destilada. Ao uti
solução, o ponteiro indicador 

45. 
padrão "O" é a solução de trabalho; 
utilizada para ajustar o aparelho, o 
deve indicar O na escala. 
limpeza diária do aparelho utilizam
soluções : 
Limpadora (amônia 2% ) mistura
de NH3 25% com 500 ml de água. 

de Enxágue ("rinsing Iiquid") adi-
0,5 de TRITON X-1 00 a 100ml de 

equece até 50°C; agita-se bem. 
o volume até' 500 ml com água. 

calibrar um método de rotina (no 
Milk MK 11) é necessário analisar, 

cata, no mínimo 40 amostras de leite 
tuem na laixa normal de variação 

(no caso o teor de proteínas), pe
de referência (y) e pelo método de 

(x). Utilizando-se os resultados ' da 
calcula-se a equação de regressão 

Y=bx + a, e se compara com a 
teórica de calibração; no caso de 
que medem diretamente a concen-

tração, frequentemente esta reta tem a forma 
Y = 1 .000 x + O. Entãó, considera-se que a 
calibração do aparelho é exata se a retá 
Y=bx + a observada não difere signi
ficativamente da reta Y=1 .000x + O. Para 
isto, é preciso verificar-se 1) o valor de b é 
próximo a 1 .000 e 2) que a =0, ou seja, se 
os valores médios das determinações efetua
das para cada método (y e x) são iguais (8). 

Grappin e Jeunet (8) demonstraram que 
a calibração do aparelho não é afetada pe
las variações sazonais se ela é feita consi
derando-se o teor de proteínas e não da 
matéria nitrogenada total que determina o 
método de Kjeldahl. Ou seja, teor de proteí
nas= matéria nitrogenada total - nitrogênio 
não protéico. Mc Dowell (11)  disse que, co
mo o nitrogênio não protéico não reage com 
o corante, não contribui para o resultado do 
método Pro Milk mas sim para o método Kjel,.. 
dahl. razão por que aparecem diferenças 
nos resultados; daí a necessidade de se de
ierminar esta fração não protéica e subtraí
la do nitrogênio total, para que ambos os 
resultados sejam equivalentes. 

Para calibrar o instrumento, a Foss Elec
tric (1) recomenda fazer no mínimo 10 deter
minações em duplicatas e paralelas com o 
método de Kjeldahl. Para este trabalho 
foi realizado um total de 30 determinações 
(13) inicialmente e 17 após reajuste do apa� 
relho). Os resultados apresentam um desvio 
padrão de ±O,05% em relação ao método 
de Kje!dahl. Não se determina a fração não 
protéica dos leites analisados, o que certa
mente forneceria até melhores resultados. 
Porém, 0,05% (em realidade 0,045% ) é o 
desvio máximo permitido pela firma fabri
cante do aparelho. . 
Thomasow (18) descreveu um método para 
ajustar e controlar o aparelho baseado na 
utilização de leite em pó. Consiste em pre
parar soluções com diferentes quantidades 
de leite em pó,  e determinar a porcentagem 
de proteínas conforme o método de Kjeldahl 
e com o Pro Milk. Esse autor (1 8) obteve 
diferença de 0,01 2% entre ambos os méto
dos ao analisar 32 amostras. 

6 .  CONTROLE DA SOLUÇÃO DE CORANTE 

Grappin e Jeunet (8) mostraram que um 
dos fatores que influenciam a calibração do 
aparelho é a pureza dos reagentes empre
gados, especialmente a do Negro de Amido. 
Cada novo lote do corante deve ser testado 
visando verificar seu poder corante e sua 
capacidade de fixação às proteínas; se esta 
última não for idêntica, - a concentração do 
corante na solução deve ser modificada. 

/' 
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Uma forma de controlar a intensidade da 
cor da solução é verificar a absorvância das 
soluções preparadas a partir dos diferentes 
I�tes recebidos. Verificamos que este princí
piO tem aplicação prática para controlar a 
vida útil da solução de corante em uso. Para 
esse fim, di luímos a solução de trabalho na 
proporção 1 :50 com água destilada, e re
gistramos o espectro de absorção de 340 
até 655 nm com um espectrofotômetro 
Bausch & Lomb Spectronic 20. Determinou
se o máximo de absorção e verificou-se a 
intensidade de absorção da solução de co
r.ante no decorrer do tempo. O seguinte grá
fico mostra a relação da absorção com o 
cumprimento de onda. 

w c <t '" 
;;: 
;: '" 
g ID « 

-.. 340· 400 460 520 580 640 

FIG. 2 - ESPECTRO DE ABSORÇA-O 00 NEGRO OE AMIDO. 

A figura 2 mostra que o máximo de ab
sorção se localiza e m  torno a 605 nm. Fixa
do então esse parâmetro, determinaram-se 
os seguintes valores (para a mesma solução) 
de absorvância no período ex·perimental in
dicado. 

TABELA I - VARIAÇÃO DA ABSORVÂNCIA 
DA SOLUÇÃO DE NEGRO DE AMIDO NO 

DECORRER DO TENPO 

DATA Diluição Absorvância 

30-11-1977 1:50 0,45 
16-12-1977 1:50 0,45 
12-01-1978 1:50 0,44 
27-03-19782 1:50 0,45 
27-03-19783 1:50 0,45 

1. A = -Iog T. Multiplicou-se T% X 10 con
veniência. 

2 .  Após conservação em geladeira (±50C) 
por aproximadamente 120 dias 

3 .  Nova Solução de corante 
A tabela I mostra que após 45 

30-11-77 até 12-01-78) a solução 
te pôde ser utilizada com a mesma 
que quando recém-preparada. O 
obtido após praticamente 120 dias 
zenamento (de 30-11-77 até 22-03-
ca que a solução de corante 
guardada sob refrigeração para 
sua vida útil. Já foi dito (7), que a 
prateleira" da solução é de 30 a 1 
A Foss Electric (1) indica que o 
armazenamento é de 3 meses. 

7 .  MÉTODO DE REFERÊNCIA 

O método de Kjeldahl (14) na 
cro da Association of Official Analytical 
mists (4) foi o método utilizado como 
rência. As amostras foram 
seguinte maneira: 5 ml de 
com água em balão volumétrico de 
mou-se uma alíquota de 5 ml desta 
(representando dentre 125 e 128 
amostra), a qual foram adicionados 
gentes segundo explicado pela norma 
(4). 

O princípio do método de Kjeldahl é 
guinte : a amostra é digerida com 
sulfúrico concentrado na presença de 
to de potássio e mercúrio. O sulfato 
tássio eleva o ponto de ebulição 
sulfúrico e o mercúrio age como 
por conseguinte, ambos promovem 
são do nitrogênio orgânico a sulfato 
nio. Então, destila-se a amostra na 
de um eXcesso de hidróxido de 
ra liberar amoníaco; e tiossulfato 
para precipitar o mercúrio como 
mercúrio (preto) evitando-se· assim 
ção de compostos de amônio-óxido 
cúrio. O amoníaco liberado é co 
solução dilu ída de ácido 
lada com solução de ácido 
reações básicas são as seguintes : 

Digestão: 

HgO 
R-CO-NH-R + H2S04 --";"i> 

K2S04 
NH4HS04 + HgS04 + C02 + 

Destilação: 

NaOH 
(NH4}2 S04 + NH4HS04 ) 

Na2S203 
+ HQS + Na2S03 + Na2S04 
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A",,,,,,,r.aID do amonfaco: 

�B02+ HOH 
NH40H +- H BOa 
NH4Bct+ HOH 

NH4B02 + HCI . i> NH4CI + HB02 
(verde) (cinza) (roxo) 
precisão do método de Kjeldahl [de

como a repetibilidade obtida em 
determinações (doze) numa mes

'A�", .. "tr" de leite cru, pelo mesmo ope
condições idênticas] foi igual a 

UÊNCIA DE CONSERVADORES NAS 
DETERMINAÇÕES DE PROTEíNA 
ma publicação precedente (24) verifi

a influência de algumas substâncias 
para conservar as amostras de 

destinadas à verificação de gordura 
o Milk Tester MK 111. Constatou-se (24) 
somente amostras conservadas com 

de potássio, à temperatura am
(20° a 23°C) podem ser utilizadas- até 
após a coleta para esta determinação. 

na possibilidade de se realizar, 

% Proteínas 

....... ..... .... ... 
- ------

futuramente, a determinação de gordura e 
proteína de forma simultânea, decidimos pes
quisar a influência do uso do bicromato de 
potássio sobre os resultados ,do Pro Milk M KII .  

Grappin e Jeunet (9) e Thomasow (18) 
verificaram que a concentração de bicromato 
de potássio influencia a dosagem de proteí
nas de forma proporcional à concentração do 
conservador utilizada. Para esta experiência 
utilizou-se 0,10% K2Cr207. Grappin e Jeunet 
(9) indicaram ser necessário que o tempo de 
contato entre a amostra de leite (com con
servador) e o corante seja o menor possível. 
O tempo de reação da :mistura leite/corante 
foi menos que um minuto em nossas deter
minações. 

O esquema de trabalho foi o seguinte : 
determinou-se o teor de proteína com o Pro 
Milk MK 11 e com o método de Kjeldahl em 5 
amostras; adicionou-se K2Cr207 0,10% a ca
da amostra (1,6 ml de K2Cr207 0,125 g/I pa
ra 200 ml de amostra) e se determinou nova
mente o teor de proteínas com o Pro Milk 
Mkll . Diferenças significativas em relação aos 
resultados obtidos das amostras sem con
servador não foram observadas; então, de
te�minou-se, durante 14 dias, o teor de pro
temas com o aparelho; os resultados apa
recem na figura N.o 3. 

0,8 O . Ü % Acido ;' -
./ I-

láctico ,.-./ ü 
/' <t: ....- 0,6 ,.- ...J 

�--
./ 

./ O ./ 
0,4 o 

ü 
'<t: 

0,2 � ° 

2 3· 6 8 10 DI A S 14 

- VARIAÇÃO DOS RESULT ADOS DO PRO MILK MKIT EM 

FUNÇÃO DO PERIODO DE ARMAZEN AMENTO 

(AMOSTR AS CONSERVADAS COM .K2Cr:0070,10% A ± 23°C) 

N.O 3 estão graficados os valo
determinações de proteínas 

(leite de vaca) sob estudo. Ob
após três dias. os resultados 

começaram a amostrar· um de-

créscimo progressivo que se estendeu até o 
final do período experimental. A figura 3 
mostra, também, o desenvolvimento da aci
dez titulável (expressada como % ácido lá
tico) ; Os valores graficados correspondem 
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às médias calculadas para as amostras em 
questão, que foram mantidas à temperatura 
ambiente (23° - 25°C) durante todo o perío
do experimental, para levarem em conta as 
condições comumente encontradas nos la
boratórios brasileiros de controle, onde ra
ramente as amostras são refrigeradas. Rea-

CJ) 
<t 4,10 
2 '-
W 
I-

Iizamos, também, uma experiência 
amostras conservadas em geladeira 
5°C) por até três semanas; neste caso, 
bém se determina a acidez titulável 
sada como % áCido lático); 
estão na fIgura N.o 4 .  

% Ácido L áctico -" 
---

- - -% Proteínas 
o -... - .. - ... - - - -

---

1------:::=-::--_,- - - - _ -<1-

a::: 
4,00 a. 

� 

15 24 

FIG. 4 VARIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PRO MILK MK " 
EM FUNÇÃO DO PERíODO DE ARMAZENAMENTO. 

(AMOSTRA CONSERVADA EM GELADEIRA A-t- 30C) 

Observa-se que a conservação das amos
tras (no caso de leite de cabra e sem con
servador) mediante o uso de baixa tempera
tura levou a menor variação nos resultados 
do aparelho. Certamente, a boa qualidade 
microbiOlógica inicial do leite contribuiu pa
ra a melhor preservação e conseqüentemente, 
para a menor variação; além disso, a baixa 
temperatura empregada ( ± 3°C ) não permi
tiu a proliferação da flora microbiana, res
ponsável pelo aumento da acidez, com o que 
se manteve, por maior tempo, a i ntegridade 
das amostras. Após 1 5  dias, a acidez au
mentou apenas 5,5°0 (0,055% ácido lático), 
o que mostra que a baixa temperatura é um 
meio mais vantajoso para conservação; no 
caso das amostras conservadas com dicro
mato de potássio 0,10% a acidez aumentou 
para 55,6°0 (0,56% ácido lático) no mesmo 
período o que representa 10 vezes mais. Em 
ambos os testes, a acidez inicial foi em tor
no a 17°0 (0,17% ácido lático). Quanto aos 
resultados do aparelho para as amostras con
servadas com bicromato de potássio, cons
tata-se, no gráfico, um decréscimo de apro
ximadamente 0,2% proteínas, após 1 5  dias; 
por outro lado, com as amostras guardadas 
em frio, a variação foi 0,1 % proteínas para 
um período simi lar. Com ambos os meios de 

conservação, não se constatou nenhu 
ri ação nos primeiros três dias do experi 
to. Minzner e Kroger (13) apresentaram 
ficos de acidez VS armazenamento 
miJares aos nossos, quando E1studaram 
pectos físico-químicos e bacteriológicos 
amostras preservadas com K2Cr207' 

9 .  INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA 
AMOSTRAS NOS RESULTADOS DO 

MILK MK /I 

Thomasow (18) estudou a influência 
aquecimento das amostras a 20° e 400C 
bre os resultados do método e encontrou 
o erro médio da determinação é 
o mesmo a 20° e a 400C. Nós '�.nh",� 
servamos como a temperatura da 
influencia o resultado do aparelho. 
tomamos uma amostra de leite de 
a exatamente 20°C e determinamos o 
de proteínas e m  duplicata, com o Pro 
e com o método de Kjeldahl; o res 
idêntico com os dois métodos ( 
teína). Então fizemos variar a 
amostra entre 1 0° e 40°C e dete 
teor de proteínas com o aparelho; 
tados se apresentam na tabela 11. 
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/I VARIAÇÃO DO RESULTADO DO . 
EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA 

. DA AMOSTRA 

de leite de cabra de mistura) 

( OCjProteínas (% )Kje!dahl (%)  

4,00 
4,03 
4,03 4,03 
4,04 
4,06 
4,06 

se constatar uma diferença nos 
ela se encontra dentro do desvio 

máximo de ±O,045% per�itido em 
ao método de Kjeldahl. ASSim pode

que é possível utilizar amostras, 
ra se encontre a 1 0° e 40°C, 

proteína com o Pro Milk. 
ao determinar cada amostra em 

a repetibilidade do aparelho foi a 
para· as diferentes temperaturas, ou 

seja, a diferença entre cada determinação e 
sua duplicata foi zero . 

1 0. EXATIDÃO E PRECISÃO DO PR.O MILK 
NA DETERMINAÇÃO DE PROTE/NAS 

Exatidão do método: 
A exatidão é definida, segundo Grappin 

(10), como a diferença entre m-n onde m 
é a medida efetuada com o aparelho e n ,o 
valor verdadeiro determinado com um me
todo de referência, Para verificar a exatidão 
do Pro Milk MK 11 na determinação de pro
teínas nós utilizamos 54 amostras de leite de 
mistur'a, sendo. 25 amostras �e leite de ca
bra. As amostras :oram de leite fresco, pro
veniente da' reg:ão de Juiz de Fora e reco
lhido na plataforma de . recepç�o do O"!AI 
ILCT-EPAfv1IG. O teor de protelnas variOu 
entre 3,00 e 4,30%;  as determinações foram 
realizadas em duplicata, tanto com o apa
relho como com o método de Kleldahl . A ta
bela 111 mostra a análise de variância dos 
resultados obtidos com o leite de vaca. 

TABELA 111. ANÁLISE DE VjJ.RIÃNCIA 
(leite de vaca) 

Soma dos 
Quadrados 

0,0002· 
3,3696 
0,0224 
3,3922 

efi'ciente de correlação foi 0,989 e 
foram: Pro .Mi lk MK 11 = 3,50%; 

dahl= 3,49% . O coeficiente de 
foi 0,81 %. A análise de variância 

Graus de Quadrados Teste F 
Liberdade Médios 

1 0,00025 0,31 N . S. 
28 0,12034 1 50,75 
28 0,00080 
57 

dos resultados das determinações de proteí
na no leite de cabra se apresenta na tabela 
IlIa. 

TABELA /lIa. ANÁLISE DE VARIÃNCIA 
(leite de cabra) 

Soma dos 
Quadrados 

0,000098 
0,507068 
0,006652 
0,51381 8 

'iciente de correlação foi 0,978; as 
: Pro Milk M K  11 = 4,065% ; 

hl= 4,067% . O coeficiente de 
foi 0,41 % . 

Graus de Quadrados Teste F 
Liberdade Médios 

1 0,000098 '0,35 N . S . 
24 0,021128 76,23 
24 0,000277 
49 

Os resultados obtidos das anál:ses de 
variância das determinações de proteína no 
leite de vaca e de cabra são alt:3.ll 2ente, s�
tisfatórios; o teste F mostrou que nao ha d:-
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ferenças �ignificativas entre os dois métodos 
em 9uestao ;

_ 
a exatidão, calculada como o 

d�sv� padrao da diferença dos resultados 
fOI -'- 0,036 % ,  valor que se encontra den
tro das especificações da firma fabricante 
do aparelho (1). A figura 5 mostra grafica
mente a relação existente entre Os dois mé
todos de determinação; a linha de traços 
representa a relação teoricamente ideal. 

�.oo 

3,30 

3.00 3.50 4,00 �� PROTEíNA 

{PRO MILK MKll 
FIG. 5- RELAÇio ENTRE o METODO DE KJELDAHL E o 

PRO MILK MK.n NA DETERMINAÇÃO DE PROTEíNA. 

Precisão do método 

. A p�e?i.são de um método é definido por 
dOIS c.rl!�nos (1 0); a repetibilidade e a re
p!,?dutlblhdade. Nós determinamos a repeti
blhdade. como o desvio padrão dos resulta
dos obtidos em 1 0  determinações sucessivas 
�uma mesma amostra sob condições idên
ticas. Os resultados foram QS seguintes : mé
t�do do Pro Milk = ± 0,013%;  método de 
KJ�lda�1 = ± 0,024% . A reprodutibil idade 
dos :netodos foi determinada como o desvio 
padrao da.s d�erenças entre duplicatas em 
54 determrnaçoes de proteínas e m  leite de 
vaca e de cabra; obteve-se os seguintes va
lor.es: :r: 0,012% (Pro Milk MK 1 1) e ± 0,028% 
(Mlcro��eldahl). Observa-se claramente que 
a precls�o d? métod

. o Pro Milk é notadamen
te supenor a do metodo de referênCia; este 
fato e �omumente encontrado nos aparelhos 
automátrcos oI:!. semi-automáticos de análise 
ou �e!erm!naçao (21 ). Confirma-se assim a 
pr�clsao do método indicada pela firma fa
bncante do aparelho (1), _ 

TABELA IV. DISTRIBUIÇAO DE CIAS DAS DIFERENÇAS ENTRE OS T ADOS DO MÉTODO DE KJELDAHL RÉNCIA) E OS DO PRO MILK 

Limites de 
diferença 

± 0,05% 
± 0,06 e ± 0,1 0% 

Total 

Número de 
amostras 

48 
5 

53 

1 1 .  APLICAÇAO DO MÉTODO A 
PRODUTOS LACTEOS 

O Pro Milk é um aparelho muito que pode ser utilizado para teínas em diferentes produtos. Para necessário situar o teor de proteínas duto dentro da faixa de medição do lho; .ist.o se consegue, geralmente, ge dllul�ões da amostra com leite agua. Nos tentamos com vários obtivemos resultados que, à parecem promissores' desc t��nica empregada p�ra cada p clflco de maneira a facilitar mais so!:Jre o assunto. 

. �eite em Pó : a determinação é facels e apresenta a vantagem de do comprovada a validade do este produto (18). A técnica é a pesan:'-se exatB;mente 5 gramas (até ± de leite em po, que são dissolvidas ml �e água destilada (a 200C) uti bal!,!o volumétrico; agita-Se muito a�os completa dissolução do pó, mrna-se o teor de proteína com o O cálculo é feito da seguinte forma : 

% P  = 
PM X ( G  + 50) 

G 

onde % P = porcentagem de p leite em pó; G = gramas de dil uição da amostra e PM = nnrt'<.nt""i: proteínas fornecidas pelo Pro Milk la  V). No caso específico ao se gramas de leite em pó, obteve-se o te resultado. 

% P  = 
3,485 X 55 

5 t:!� t�bela IV mostra-se a distribuição de 
frequenclas das diferenças entre os resulta
dos dos métodos : observa-se que 90% das 
determin�çõ�s situaram-se dentro do limite 
de tolerancla estabelecido para o método. 

. Esse mesmo procedimento pode hzado para calibrar o aparelho, co ferença de que também é Ipreciso o teor de proteínas da solução com 
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Kjeldahl ;  �ntão, c.alcula-se a por
de proternas assi m : 

KX G 

G + 50 

P= porcentagem de protelnas da 
.K = % de proteínas do leite em 

o método de Kjeldahl e G = 
amostra. Este resultado (% P) é 

como referência para - calibrar o u  
a calibração d o  aparelho. É óbvio 

teores de proteínas serão ob-
preparar soluções com concen

rentes; por exemplo, ao se pesar 
e diluir em 50 ml, o teor 'de pro
solução será em torno de 2,80% 

5 g, esta porcentagem estará ao 
3,50%.  
de Queijo: as determinações de 
em soros de queijos podem ser 
em aproximadamente 5 minutos. 

operatório é o seguinte : toma-se 
e 1 ml de água com a seringa 

ri"t'prrninla a proteína (% ) segundo a 
; esse resultado é denominado I; 

toma-se 1 ml de leite e 1 ml de soro, 

e se realiza a determinação de forma idên
tica; a leitura agora é denominada 1 1 .  O cál
culo de proteínas do soro é feito da seguinte 
forma : 

% P  = 1 1 - 1  

a firma fabricante (2) estabelece a seguinte 
fórmula : 

% P  = 
( 1 1 - 1 )  x 1 00 

1 20 

Não realizamos nenhum estudo para ve
rificar esta equação; ao comparar os resul
tados do Pro Milk da forma indicada primeiro 
(ou seja % P = 11 - I) com os resultados 
fornecidos pelo método de Kjeldahl (nitro
gênio total no soro - nitrogênio não pro
teíco = nitrogênio proteíco do soro, e esse 
valor multiplicado por 6,38 = % proteínas no 
soro) encontramos pequenas diferenças nos 
resultados. É lógico que o pequeno número 
de amostras empregado não permite fazer 
ma:ores conclusões, porém, a validade da 
técnica é demonstrada nos resultados obti
dos (ver tabela V). 

V. COMPARAÇAO DOS RESULTADOS DO PRO MILK MK /I COM OS MÉTODOS 
KJELDAHL NA DETERMINAÇAO DE PROTEÍNAS EM PRODUTOS LACTEOS 

PRODUTO PRO MILK MK 1 1  KJELDAHL DIFERENÇA 

38,34% 
38,02% 

0,60% 
0,62% 

4,70% 
4,28% 

3,94% 

3,50% 

cabra (n=25r 4,065% 

: a determinação de proteínas no 
requer um procedimento similar ao 
em pó; neste caso, é necessário pe
quantidade da amostra e dissolvê-Ia 
me exato de água destilada. A fir
Electric (3) recomenda uma téc

para um produto dinamarquês 
"Ymer", que se assemelha um 

com o iogurte; ,ela sugere que pe-

38,24% +0,10% 
37,92% +0,10% 

0,59% +0,01 % 
0,60% +0,02% 

4,71 % --0,01 % -
4,27% +0,01 % 

3,90% +0,04% 

3,49% +0,01 %  

4,067% �,002% 

quenas modificações no cálculo da equação 
utilizada para aquele produto possivelmen
te permitirá a determinação de proteínas no 
iogurte. Nós realizamos esta determinação 
da seguinte maneira : agitou-se a amostra 
de iogurte (tipo natural , contendo 2% de
cultura mista de S. thermophilus e L bul
garicus) durante 5 minutos, com um agita
dor automático; logo, pesaram-se 1 0  gramas 
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(até :!: 0,0002) num bécher (previamente ta
rado) e se adicionaram 10 ml de água destila
da. (20�C) com uma pipeta volumétrica; após 
a�ltaç�o dessa mistura, obteve-se uma solu
ça0 I .eltosa; determinou-se então, o teor de 
protemas dessa solução como se fosse uma 
amostra .de leite. O cálculo da porcentagem 
de ,protemas na amotra foi o seguinte : 

PM X ( G  + 10 ) 
%P = --------

G 

?nde % P = porcentagem de proteínas no 
IOgurte; G = qu�n�id_ade da amostra pesada; 
10 = fa�or de dll Ulçao. Também experimen
tamos dissolver 10 gramas de iogurte em 5 
ml de á��a, obtendo-se resultado igual á
quele ob,ldo com a amostra diluída em 10 
m�., Os resultados das determinações de pro
�ema (em duplicata) em duas amostras de 
I�gurte se encontram, na tabela V. Convém 
�Izer que tais amostras eram novas, ou se
ja, fo.r!,m. preparadas especialmente para a 
expenencla e as determinações foram reali
zadas após 24 horas da fabricação. A forma 
e� que se determinou a porcentagem de pro
temas �ar�ce �er muito prática; a validade 
desta tecnJc.a deve ai�da ser comprovada 
com um n Uf!1ero maior (d:gamos 25) de 
am�stras de IOgurte. Caseína: Não fizemos 
ne�numa e�periência de determinação de ca
sema; porem, já foi demonstrado (15) que 
este metodo pode ser utilizado, com grande 
precisão e exatidão, para este fim. 

12. CONCLUSÕES 

A utilização do Pro Milk MK 11 como um 
meio de determinação de proteínas no leite 
e outros produtos lácteos apresenta vanta-

, g�ns sobre o método clássico de determina
çao de proteína, i .é., o método de Kjeldahl. 
O aparelho, que re baseia no método de Ne
gro de Amido (um corante tamponado) para 
!azer a determinação, possui características 
mteressantes. No que se refere à exatidão 
das �eterminações (±0,036%), encontra-se 
na faixa de tolerância geralmente permitida 
nos. métodos de análise da Federação Inter
nacIOnal de Laticínios; por outro lado a re
pe.tibilidade ,(uma média da precisão 'de um 
metodo) dos resultados é muito boa' nós 
o�tivemos valores de ± 0,013% (10 'medi
çoes numa mesma amostra) e de ± 0,012% 
com? valor médio de 54 determinações em 
duplicata; para o método de referência a 
repe:.tibilidade foi de ± 0,024% (10 deter�i
naçoes numa mesma amostra),e de ± 0,028% 
como valor médio de 54 determinações em 

duplicata. O desvio da diferença dos 
dos do método Pro Milk em relacão 
do de referência foi de ± 0,036%' ses números justificam o valor a� 
aparelho, acre:;:centando-se o 
no necessário para e;etuar uma d 
ção. Além d:sso, o método Pro Milk 
na somente o nitrogênio protéico (e 
total, como no método Kjeldahl) com 
obtem o teor de proteína 
a:nostras; tal fato pode ser respon 
clalmente, pelas diferenças obtidas 
dois métodos. 

No transcurso do nosso experi 
apare.lho s:: mostrou l)1uito estável e 
a _ callbraçao. Podemos dizer que a 
çao desta última, i.é., a calibração 
necessária somente ao trocar de 
ou seja, cada vez que se prepara 
solução de corante. O controle 
pode ser' feito mediante leitura de 
cia, segundo se explicou aqui. O 
aparelho, quando se usam novas 
É: fácil e rápido s'e se utilizam am 
te e� pó: além diESO, o uso de 
de leite fresco também permite u 
calibração. 

O uso de bicromato de potássio 
permite conservar as amostras 
dias. à . . temperatura ambiente (230 
possibilitando a determinação de 
sem nenhuma alteração do resultad 
relho; período mais prolongado 
pIo até duas semanas) de arm 
temperatura indicada 
notável (ao redor de 0,2%) no 
outro lado, a preservação das "'"."'� •• �". 
diante frio (00 - 50 C) é outra 
nós verificamos que o resultado do 
foi o mesmo durante 6 dias para 
guardadas nessas condições; após 15 
observou-se um decréscimo de 0,1% .. 
sivelmente, um tratamento combinado 
0,10% + baixa temperatura) permiti 
Ihores condições de manutenção das 
tras destinadas à determinação com o 
lho. Geralmente, a integridade de uma 
tra conservada depende da sua 
teriana; assim sendo, é provável 
mento da acidez, causada por prol 
bacteriana" ocasione uma proteól 
a�os�ra, que leva conseqüetemente, 
crescI mo observado no valor dete 
pelo aparelho. 
, O uso de amostras, cuja temp 

s!tue ,entre 100 e 400C, parece 
zlr diferenças significativas nos 
das determinações. As variações 
nessa faixa de tem;:>eratura se encontram 
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mite de exatidão do aparelho; a 
do método também não é afetada. 
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LI ....... .I ............ E DE ALGUNS SISTEMAS 
EXTRACELULARES PRODUZIDOS 

POR CERTAS BACTÉRIAS PSICROFíUCAS (1) 
of the Heat-Stable Casein Proteolytic Enzyme 

Systems Produced by Some Strains of 
Psychrophilic Bacteria 

INTRODUÇÃO 
as bactérias Gram negativas as 

são aquelas capazes de  cresci
"'ITIn",-,.",ras de resfriamento dos 

, 1 976}. Estas bacté
comuns da água doce 

(Morita,'1966; Splittstoesser, 1 976), 
qual já foram frequentemente de

bactérias da água. As bac
cas são ubíquas; ocorrem tan
temperados quanto nas regiões 

, 1892; Strak e Stokes, 1 960} 
no ar (Muller, 1 903). A presen

h"f"�"ril�·R psicrofílicas no leite i ndica 
ambiental. Dentre os organis
do leite cru, distinguem-se os 

Pseudomonas, Flavobacterium, AI.,. 
Aeromonas, Achromobacter, e o 

coliformes (Scholefield, 1 963, 
et ai., 1 971 ; Kielwein, 1 972; 

Membros destes gêneros en
invariavelmente presentes em 

amostras de leite cru (Forster et ai., 

detrimental da atividade das bac
cas na qualidade do leite, ou 

produtos derivados; é da 
para a indústria de lati

(Chapman et ai., 1 976; Koz-
D.eBeukelar et ai., 1 977; M-arth, 

and Marth, 1 977b; Miura et ai., 
atividade é decorrente da sín
a pela liberação extracelular, 
'Peptide e éster hidrolases. 80-

(1970) observou que o número de 
bactérias psicrofílicas produto
lases peptídicas, utilizando ca
substrato, foi maior do que a

ras de éster hidrolases, uti li-

Otacílio Lopes Vargas (2) 

zando gordura da manteiga como substrato. 
A atividade 'Peptidehidrolítica sobre a caseí
na resultante destas enzimas extracelulares, 
foi' demonstrada ser maior às temperaturas 
mais baixas (Mikawa e Hoshino, 1 974; Purs
chel e Polla.ck, 1 974). Em decorrência disto, 
s caseína, no seu estado nativo em leite, 
pode ter a sua estabilidade térmica seria
mente comprometida (Cousin e Marth, 1 977a). 
Adams et aI., (1 976) demonstrou que um nú
mero bastante reduzido de u .  f . c .Iml foi su
ficiente 'Para comprometer e estabilidade do 
leite ao processamento térmico. . 

Marth (1977) asseriu qU,e a presença de 
bactérias psicrofílicas em leite cru ou pas
teurizado constitui o maior problema da mo
derna indústria de laticínios. A produção e 
Iiberação extracelular de sistemas de hidro
lases termo-estáveis foi observado nos es
tudos de Sandvik (1962), Juffs e Doelle (1968) 
e Driessen e Stadhouders (1974). A desativa
ção incompleta destas enzimas pode possibi
litar a ocorrência de atividade deteriorativa 
sem a presença do organismo produtor. As
sim, os métodos microbiológicos padrões, 
utilizados na avaliação de qualidade, podem 
ser insensíveis às mudanças físicas e/ou or
ganoléticas do produto (Hankin e pillman, 
1 968). . _ 

O presente trabalho é o resultado do es
tudo de alguns sistemas de enzimas extra
celulares. Este estudo teve como objetivo a 
avaliação da magnitude da ativi?ade residual 
destas enzimas quando submetidas a certos 
tratamentos térmicos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
(a) Estirpes Experimentais 
As culturas a que se refere este trabalho 

fazem parte de uma lista de organismos psi-

realizado na "West of Scotland Agricultural College," extraído da "!"ese 
à Faculdade de Ciências da Universidade de Glasgow para o titulo 

EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas . Ger�is), 8Sc. 
a de Alimentos (Purdue University, 1 972) e MSc. (Umversldade de 

1 978). 
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O'Donnell (1975), 

e acordo com 
(b) Crescimento e Produção d P t o _ e ro eases . . ara obtençao de siste o ,  . extracelulares utT 
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mento do m��a
J' 
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Õ o metodo descrito 

pre"so 
\ " s  resultados foram ex

(A 
À s em termos de atividade residual . .) de acordo com as seguintes fórmulas: 

�I a des!a protease em' leite m tampao salino contendo Ca'l 
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o Hserum" I' CIO, sa JnO natural do leite. , �allon (1972) observou alta i ten:T1Jca para certas proteaseso obtidas de Pseudomonas spp . turas acima de 650C. O'Donn�1I 
a� 

�ou que uma baixa estabilidade 
( 

� ser observada em função' d m_etodo de purificaçiio adotad� � çao do preparado enzimático em " do o aquecimento foi conduzidbo, 
sem � ��esença de tamponantes Esta Id�la , f.oi com'Provada quando dos enzlmatlCos (estirpe C) men�o térmico, comp destilada e em meio basal d S gas, 1978). o e 
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o Desativação de Alguns Sistemas Proteolíticos em Extrato Livre de Células, 
pH 6,80 e Temperatura Constante. 

A B C 

110° 120° 1300 140° 110° 120° 130° 140° 110° 1200 1300 1400 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,54 0,86 0,86 0,73 0,33 0,59 0,69 0,48 0,37 0,42 0,21 0,37 
0,40 0,63 0,46 0,09 0,29 0,23 0,16 0,04 0,08 0,18 0,07 0,09 
0,30 0,25 0,07 0,00 0,23 0,16 0,02 0,00 0,24 0,10 0,04 0,00 
0,16 0,09 0,00 0,11 0,02 0,00 0,21 0,02 0,00 
0,04 0,00 0,02 0,00 0,07 0,00 

estudos conduzidos por Driessen e 
'h�,,,rI,cr,, (1974) a existência de dois es

a desativação térmica foi de
No primeiro estágio, a perda de 

foi considerada como sendo uma 
de desnaturação e no segundo está

uma desativação irreversivel. O 
estágio, aparentemente, refere-se 

a de atividade em função de uma 
natllY<"�;;" na proteina ou uma mudança 

a configuração terciária ou quaternária. 

Quando o ensaio é realizado a uma tempe
ratura inferior a um determimido valor críti
co, aparentemente, 'Pode ocorrer uma estabi
lização iônica. A Figura 111 (110°C) exem
plifica esta situação para o sistema proteolí
tico C. Esta estabilização pode inCluir a par
ticipação de certos metais divalentes tais 
como Cálcio e Zinco (Dahlquist et ai., 1976; 
Barach et aI., 1978). Nestes termos, Dahlquist 
et aI., (1976) propuseram o seguinte modelo 
de estabilização: 

Kx E (C a) z ::;; ... ;:::::::=======�... E::;; ... ======:::'> E' ------ Au to I i se 

+ 

xCa 
mudança de configuração estaria rela-

com o equilíbrio E..... vE', res-
enzima nativo e inativo des

A forma nativa E também estaria 
às ligações com xCa ions tendo 

resultado a formação de espécies es
lizadas E(Ca) z' Sob certas condições, 

pH, temperatura e pressão osmótica, 
E' poderiam sofrer autólise irre-

CONCLUSÃO · 

As desativações observadas 'Para Os sis
proteoliticos A, B e C às temperaturas 

de 110° - 140°C procede
durante as exposições de 1,75 - 9,75 
. Em geral, nas temperaturas de 110° 

40°C não houve mudanças significativas 
sentidos da velocidade de desativação 

do equilibrio da reação ativaçãolde-
Inocrementos positivos de veloci

foram observados para o siste.,. 
itico C à temperatura de 11 COC. Os 

médios para O, tomados dentro de ca-

da temperatura de exposição, resultaram em 
585. 337, 163 e 105 s. para 110°, 120°, 130'0 e 
140°C respectivamente. As curvas de desati
vações demonstraram uma tendência de 'perda 
de atividade seguindo um parâmetro exponen
cial caracterizado por decresci mos conti
nuos na velocidade de desativação.' 

Baseando-se em medidas de atividade 
residual utilizando-se do método de preci
pitação de caseína (Sandvik, 1962), este es
tudo permitiu as seguintes observações con
clusivas : (1) todos os sistemas proteoliticos 
incluídos neste trabalho apresentaram alta 
estabilidade térmica, caracterizada por uma 
alta resistência em termos de desativação 
irreversível; (2) esta desativação é contínua 
quando a temperatura experimental é supe
rior à temperatura crítica para o sistema pro
teolítico e para o meio líquido em que ele 
se encontra dissolvido; (3) este estudo enfa
tiza a importância da limitação de tempo de 
vida útil para mercadização do leite e dos 
seus produtos derivados. 

Os problemas relativos aos efeitos do 
crescimento e da atividade de bactérias 
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psicrofílicas no leite ou nos seus produtos 
derivados podem ser remediados : (1) mini
mização das contaminações de todas as 
fontes; (2) desenvolvimento e aperfeiçoamen
to dos métodos de limpeza aplicados aos 

equipamentos de laticínios (3) lim""n"; __ 

tempo de estocagem para os leites 
(4) minimização da aeração de leite 
seus produtos derivados. 

Tabela ti . Parâmetros de Desativação de Alguns Sistemas Proteolíticos em Extrato 
de Células, pH 6,80 e Temperatura Constante. (3) 

Temperatura Valor D In (k) 
Origem 

1 03 -1 -1 °C (K ) (5 ) In 
T 

A 1 1 0  2,61 650 -5,64 
1 20 2,54 450 -5,27 
130 2,48 230 -4,60 
140 2,42 1 1 5  -3,91 

8 1 1 0  2,61 555 -5,48 
120 2,54 320 -4,93 
130 2,48 1 55 -4,21 
140 2,42 85 -3,61 

C 1 10 2,61 550 -5,47 
1 20 2,54 240 -4,64 
130 2,48 1 05 -3,82 
140 2,42 1 1 5  -3,91 

(3) -Dados resultantp.s dos valores experi mentais apresentados na Tabela I. 

SUMMARY 
i 

Extracelular protease preparations were 
recovered from 5 days aerated cell free 
growth media and their heat stability 'proper
ties were investigated. At temperatures higher 
than 1 1 0.oC the protease sysiems were inac
tivated during heating time exposures of 
1 1 0.oC for 9,75 minutes and 140.oC for 1 ,75 

J.ti.T1dade 
Residual. 
(DU2/DU�) 

l.,0 

0,5 

2 4 

minutes. The hea.t inactivation curves for 
se temperatures ranging from 1 1 0. 
140.oC followed an inverse exponential 
tem. The calculated average D-values 
each experimental temperature were 585, 
1 63 and 1 05s at 1 1 0.°, 1 20.°, 130.°, 
140.oC respectivelly. These results are 
discussed in relation to problems of 
spoilage. 

Figura I .  Desativação do Sistema 
tico A em Meio Livre de 
A j u s t a d o Para o pH 
(O = 1 10°C, • = 120°C, 
• = 1 30°C e .& = 140C). 

6 8 

�,O 

0,5 

�,o 

0,5 

-6 

-5 

-4 

Figura 1 1 .  

4 

Figura 1 1 1 .  

Desativação do Sistema Proteolí
tico B em Meio Livre de Células 
A j u s  t a d o para o pH de 6,80 
(O = 1 1 0°C, 11 = 1 20°C, 
• = 1 300C e .& =  140°C). 

6 �o 
Tm'O <:1&) 

Desativação do Sistema ProteoH-
tico C em Meio Livre de Células, 
A l u , I a d o p"a o pH de 6.8°1 
(O = 1 1 0°C, . 11 = 120°C, 
• = 1300C e .& = 140°C). 

fi-----------�o__ 
____ __ 

- -.. �------

2 4 

. 10 � = �8.36 -
9,24 • �o3 

273 + T 

Figura IV . 

6 

--� 

a 18 

TM'O (�) 

Plotado de Arrhenius Para. o Sis
tema Proteolítico A em Meio Livre 

de Células Ajustado para o pH de 

6,80 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



lU(-ln-fu-!D) 

-6 

-5 

-4 

-3 

lu (-ln-ft-/D) 

-6 

-5 

-4 

------- -

Temperatura 
( c C) 

140 

130 

120 

liO 

103 ln k = 20,6l - --,.--__ 

273 + !l! 

Figura V. Plotado de Arrhenius Para tema Proteolítico 8 em 

8,81 • 10-3 

de Células Ajustado para o 6,80 

lu k = 17, 67 - . 

T= lcg D - 5.58 
2, 57 • 10-2 

1 , 5  

273 + T 

Figura VI . Plotado de Arrhenius Para tema Proteolítieo C em M de Células Ajustado para o 6,80 

4(1r.-l) 

Figura VII . Relação Aparente Entre os 

2,0 

lares Observados O 
Temperaturas de 
(11 = A; O = 8; Â = C.). 
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_ FUNCIONALIDADE DE PROTEíNAS 
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Antes de examinarmos com maior rigor as várias possibilidades de utilização do 
iáctico, convém a natureza e funcionalidade das proteínas. componentes que 

abordar com maíor detalhe. 

PROTÉIOA 

Bem sabemos que proteínas são pol ímeros caracterizados por uma série de uni
(aminoácidos) interligados covalentemente. Estas l igações (peptídicas,) surgem 

de um grupamento carboxílico de um dado aminoácidos com um grupo 
de um outro, após a el iminação de uma molécula dágua. Os 'ool imeros assim 
também chamados "polipeptídeos", podem conter centenas de aminoácidos, 

haver mais de uma cadeia pol ipeptídica numa molécula protéíca. Esta porém 
natureza bem especifica tendo em vista a própria natureza química dos aminoácidos 
a constituem e sua própria disposição na formação da molécula. A partir dos 20 

ácidos existentes há infinítas possibi lidades para constituir uma dada proteína. 
gurações das mais diversas, tais como, em cadeias reti l íneas, em formas globu

ou espirais com partes helicoidais, conforme se i lustra na figura 9, e outra.s. Em 
ns casos tais arranjamentos se dão de forma muito complexa (Lehninger, 1 972). 

RIEDADES FUNCIONAIS DAS PROTEíNAS 

A funcionalidades das proteínas tem importantes efeitos no sabor, aparência e 
dos alimentos que as incorporam (Kinsella, 1976). 

O quadro 11 mostra algumas das propriedades funcíonais de proteínas de maior 
�elevância para a nossa análise. 

QUADRO 11 - PROPRIEDADES FUNCIONAIS DE PROTEíNAS -

SOLUBILIDADE 
ABSORÇÃO 
ABSORÇÃO D'AGUA 
AUMENTO DE VOLUME 
EMULSIFICAÇÃO 
VISCOSIDADE 
FORMAÇÃO DE ESPUMA 
ESTABILIDADE TÉRMICA 

.. DESNATURAÇÃO 
• AGREGAÇÃO 
• PRECIPTAÇÃO 

FORMAÇÃO DE GEL 
ESTABILIZAÇÃO ACIDO-BASE (BUFFERING) 
PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

(*) Prof. Assistente de Engenharia de Alimentos. 
Dept.° de Ciência dos Alimentos-Escola-Superior de AgricUltura de Lavras - ESAL. 
Lavras. M inas Gerais. 
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FIG. 9. VISÃO ESQUEMÁTICA DE UMA MOLÉCULA DE PROTEíNA. 

Cation ( wn molecu lar ) 

Forma helicoidal 
. . Conforme ven;os, a� proprie��des de maior interesse na determinação da c!�nall�ade . de �rotelnas sao :_ solubilidade, absorção dágua, aumento de volume, slflcaçao, vIscosidade? formaçao de espuma, estabilidade térmica, habilidade para mar gels e para estabilizar uma dada faixa de pH numa solução (buffering). Tais pro d�des devem ser enfatizadas sobretudo em sistemas onde o material protéico d disperso numa dada fase aquosa, a ser discutido €m maior detalhe nesta . " n,rQ,,,:,,.,f,,�;;�. 

. . De modo . !=leral há aspectos básicos a considerar numa determinação de c�onalldade protelca, como� por exemplo, a fonte de proteína, métodos de prepara� çao, .se��g?m, concen.tr��ao, tratamen�os químicos ou enzimáticos, temperatura, pH e . . meio 100lCO. A posslbll l�ade de predizer. o sucesso de uma dada incorporação protelca num determmado alimento dependera, em grande medida da compreensão de tais métodos e variáveis. (Vide quadro 111.) , 

SOLUBILIDADE 

_ A solubilid�d� é uma. da� propriedades físicas mais importantes '  na determina-çao das caracten��lcas funCIOnaiS de uma proteína. Normalmente, pode ser considerada co.rT}o a habilidade de uma substância a manter-se dispersa num dado solven ':- s olubilidade depen�e de vários fatores, tais como: o tipo de proteína, o método de Isolamento e o ambiente no qual a proteína é situada, e está correlacionada com 

E 
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IMPLICAÇÕES E FATORES A .CONSIDERAR NA FUNCIONALIDADE . DE PROTEI NAS 

IMPLICAÇÕES FATORES A CONSIDERAR 

- HABILIDADE DE DISPER- • TIPO DE PROTEíNA 
SÃO 

- EXTENSÃO · DE FUNCIO- • MÉTODO DE ISOLAMENTO 
NALlDADE 

- SELEÇÃO DO TIPO DE • AMBIENTE IôNICO 
PROCESSAMENTO 

- INTERAÇÃO MOLECULAR 

- PROPRIEDADES ORGANO
LÉPTICAS (TEXTURA, SA
BOR, ETC.) 

- EXPANSÃO DA PROTEí
NA 

- VISCOSIDADE . DO M EIO 

- TENSÃO SUPERFICIAL EM 
SISTEMAS AQUOSOS 

- AUMENTO DE ESTABILI
DADE 

• pH DA SOLUÇÃO 
• PRESENÇA DE AGENTES 

DE PRECIPITAÇÃO OU ES
TABILIZAÇÃO 

• CONDiÇÕES DE PROCES-
SAMENTO ( TEMPERATU-
RA, TEMPO, ETC.) 

• PRESENÇA DE SUBSTÃN
CIAS HIDROFíLlCAS / H I
DROFÓBICAS 

• COMPOSTOS POLARES E 
APOLARES 

• FONTE PROTÉICA 

• HISTÓRICO DO PROCESSA
MENTO 

• pH .E  PRESENÇA DE SAIS 
NA SOLUÇÃO 

• GORDURAS E CARBOIDRA
TOS 

EM VOLUME - íNDICE DÊ FUNCIONALI
DADE 

VIDE FATORES RELACIO
NADOS COM ABSORÇÃO 
D'ÁGUA 

- TEXTURA 
- EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL 

OU ESTABILIDADE EM 
ALIMENTOS 
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PROPRIEDADE 

EMULS 

VISCOSIDADE 

ABSORVER O U  RETER 
- HABILIDADE PROTÉICA A 

GORDURA 

- RETENÇÃO DE SABORES 

- HABILIDADE A ORIENTAR 
E RETER M OLÉCULAS 
D'ÁGUA 

- FORMAÇÃO DE COMPLE
XOS • COM CARBOIDRA
TOS, 10NS, GORDURAS E . 
OUTRAS SUBSTÃNCIAS 

- TEXTURIZAÇÃO E FABRI
CAÇÃO DE ALIMENTOS 

FORMAÇÃO DE ESPUMJI - AUMENTO DE VOLUME 
COM INCORPORAÇÃO DE 
AR OU CO, 

ESTABIl;.iDADE TÉRMiCA 

FORMAÇÃO DE GEL 

BUFFERING 

PROPRIEDADES 
ORGANOLÉPTICAS 

- D ESNATURAÇÃO 
- AGREGAÇÃO 
- PRECIPITAÇÃO 

- FORMAÇÃO DE MATRI
ZES TRIDIMENSIONAIS 

- INTERLIGAÇÕES PRO-
TEICAS 

- ESTABILIZAÇÃO ÁCIDO
BASE 

- TEXTURA 
- SABORES (DESEJÁVEIS 

E INDESEJÁVEIS) 

• R ETENÇÃO 
FORMAÇÃO DE 

• TIPO E CON 
DE INGREDI 
SENTES 

• EXTENSÃO DA 
• VISCOSIDADE DO 
• TEMPERATURA 
• GRAU / 

ADIÇÃO DE 
• pH E AMBIENTE 
• TIPO DE õLEO 

TEíNA 

• VIDE FATORES 
NADOS COM 
DE, ABSORÇÃO 
EMULSIFICAÇÃO 

• CONDiÇÕES DE 
SAMENTO 

• TAMANHO 
FORMA, E 
BILlDADE DA 

• INTENSIDADE 
• MUDANÇAS O 
• ADiÇÃO DE 

PRECIPITAÇÃO 

• TEMPERATURA 

• GRAU DE 
D'ÁGUA (TEXTURA) 

• AMINOÁCIDOS PR 
TES (SABOR) 
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da solução. Cada proteína possui o que se conhece com o nome de ponto isoe-

que pode definir-se como o pH da solução no qual não existe carga resul

. sua molécula. A maioria das proteínas apresenta uma solubilidade mínima 

pH da solução atinge um valor correspondente ao do ponto isoelétrico. A 

região, na direção de maior ou menor valor, a proteína se torna altamen-

;" .... ,AOElda e, em ,conseqüência, mais solúvel. 

solubilidade pode também ser afetada pelas relações de tempo e temperatura 

sua preparação ou processamento, uma vez qUe uma possível · desnaturação 

provocar uma perda de solubil idade. 
como podemos notar ainda no quadro 1 1 1 ,  há outros fatores a considerar nu-

ise de solubilidade protéica, tais como o ambiente iônico e a possível pre

agentes de precipitação ou de estabilização. Estes fatores são de importância 

na qualidade do produto final que contém a proteína, mas também na deter-

de condições de processo. 

Num dado meio, as proteínas podem interagir com os diferentes tipos de mo-

p resentes, tendo em vista a natureza de regiões carregadas ou não presentes 

macromolécula favorecendo a retenção de substância hidrofílicas ou hidrofóbi

Estas substâncias podem ser compostos polares (água, sais, carboidratos e peque-

moléculas orgânicas) ou apoIares (gorduras e óleos). 

Este poder de combinação é importante porque confere às proteínas caracte-

organolépticas (textura, sabor, etc . )  de interesse ao produto final . Um bom 

é o que acontece com a carne, cuja 'suculência' depende, em grande medida, 

poder de retenção dágua, ou no caso de sorvetes onde sua presença inibe a 

de cristalização dágua e açúcares. 
Compostos orgânicos e sais com certo valor organoléptico podem também ser 

pelas proteínas, reduzindo sua perda durante as operações de processamento 

cozimento. 

A absorção d'água é caracterizada pela habilidade de uma dada proteína em 

água até o ponto a partir do qual a mesma pode mover-se l ivremente em solu

Alguns dos fatores que discutimos para o caso de solubilidade jogam um im

papel na absorção d'água notadamente os referentes a fonte protéica, h istó

do processamento, pH e presença de sais, gorduras e carboidratos na solução. 

Em geral as moléculas d'água são mantidas a grupos polares das cadeias pro

. por meio ,de ligações de hidrogênio. O bloqueio de tais grupos pode provo

diminuição da capacidade de retenção. A absorção d'água pelas proteínas é 

sempre acompanhada pelo aumento de seu volume e mudanças na viscosidade 

tensão superficial do sistema aquoso. 

Este ocorre quando uma proteína absorve água causando uma expansão de seu 

antes da sua dissolução. Esta propriedade é comumente usada como índice 

andada e tem importante efeito nas características reológicas (textura, flui-

etc.) do alimento. 
Uma conseqüência de maior importância está relacionada com o aumento de 

dade de certos produtos, tendo em vista que uma redução de disponibilidade 

ua no meio, reduz as possibilidades de sua reação com outra substância e retar

o crescimento microbiano pelo abaixamento da atividade d'água (Aw) . 

A retenção de gordura por uma proteína é importante sob varlOS aspectos. Em 

ro lugar, a gordura assim combinada permite uma maior retenção de substân

voláteis com valor oganoléptico (sabor, aroma, etc . ) ;  há possibiUdade de es

ização de emulsões, pelo aumento da viscosidade; e a ten.dência a reações es-
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pecíficas com certos lipídios aumenta mais ainda as suas propriedades estabi 
3m emulsões . 

TaJ capacidade ,de emulsif!icação e - de estabilidade depende de 
res, incluindo-se o tipo de ingredientes p resentes, extensão da agitação do 
sua viscosidade, temperatura, forma e quantida:l'e de adição de óleo, pH e a 
i.ôn ico, e do tipo de óleo e proteína presentes. 

VISCOSIDADE 

Da habilidade que as proteínas têm para orientar e reter moléculas 
bem como para complexionar carboidratos, íons, gorduras e outras 
ta quase sempre um aumento de - viscosidade numa dada solução. A 
portanto, dependente de parâmetros que afetam a solubilidade protéica, a 
d'água, aumento de volume e emulsificação. Para atingir uma determinada 
dade devem levar-se em conta condições e parâmetros de processo, pH, 
iônico.. concentração e temperatura. Uma ampla variação na viscosidade é 
da pela própria natureza protéica, notadamente seu tamanho molecular, forma, 
ga e solubilidade. O controle _  das condições ' de emulsificação e da viscosidade é 
maior importância em alimentos líquidos, sopas, bebidas, etc . 

FORMAÇÃO DE ESPUMA E RETENÇÃO DE AR 

A habilidade para formar uma emulsão estável com o ar é outra 
protéica importante. Em vários produtos de padaria e confeitaria o ganho em 
é de grande interesse, pela necessidade de incorporação de ar ou C02 em maior 
menor grau para a obtenção de maior estrutura celular e um produto com certa 
xibilidade mecânica. 

ESTABILIDADE TÉRMICA 

A figura 10 mostra os três efeitos de maior transcendência em proteínas, 
vocados pelo calor: desnaturação, agregação e precipitação. Em cada um 
consequências que podem afetar algumas das propriedades funcionais "nicorinr.,.,,," 
citadas; notadamente a viscosidade, solubiEdade, emulsificação, absorção 
formação de espuma/retenção de ar. 

DESNATURAÇÃO 

Resulta principalmente em alterações indesejáveis tendo em vista 
nas propriedades físico-químicas das proteínas afetando sua solubilidade 
propriedades funcionais. Note-se, entretanto, que a desnaturação pode fazer 
um dado processo, como na texturização de alimentos, por exemplo. 

Na desnaturação, uma estrutura protéica com certa ordenação ém sua 
tiva assume maior linearidade sem ruptura de qualque'r l igação peptídica. 
turação é, em boa parte dos casos, fenômeno reversível que se relaciona com 
to da repulsão eletrostática entre cadeias pelo controle do pH e ambieinte 
da solução. 

AGREGAÇÃO 

A desnaturação po::!é ser seguida por um estado de agregação das 
sem perda de solubilidade, dependendo de sua concentração, e condições 
do meio. O - fenômeno é, na maioria dos casos, irrev3rsível e o agregado pode 
necer em solução, formar um gel ou precipitar-se. 
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EFEITOS DO CALOR EM PROTEíNAS. 
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P r o fe l n a  

De s n  af  u ra COO 

-
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PRECIPITAÇÃO 

Ocorre quando as proteínas perdem a sua solubilidade e podem ser 
por filtração (ou outro meio) do meio solvente. A precipitação pode ser 
por mudanças de pH, presença de agentes precipitantes e uma desnaturação 

FORMAÇÃO DE GEL 

Vimos que o tratamento térmico pode causar desnaturação, agregação e 
cipitação, podendo, sob certas condições, conduzir à formação de geL Este 
basicamente ,da constituição de uma matriz tridimensional de cadeias pol 
onde água, açúcares e substâncias com certo valor organoléptico 
ser incorporadas . 

Dependendo de sua reversibil idade um gel pode classificar-se em : 

Reversível - quando a interação proteína-proteína na formação da matriz 
principalmente de um aumento de temperatura, provocado por 
cimento térmico. A gelatina é um bom exemplo de um gel 

Irreversível - quando as ligações inter-protéicas são formadas após a quebra ' tras preexistentes, sem condições de retorno a estrutura e 
iniciaI., As proteínas contidas na clara de ovo e em soro láctico, 
exemplos deste tipo. 

CAPACIDADE BUFFERING 

Esta capacidade impede as mudanças de pH num dado meio, mesmo 
adição de substâncias ácidas ou alcalinas. Normalmente as proteínas que 
um bom 'buffering' dispõem de grande número de grupamentos carregados 
mente e negativamente que têm a habilidade de neutralizar o ácido ou base ad 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

O sabor e a textura são características da maior importância em 
prinCipalmente no momento de consumo., Certas proteínas têm grande efeito em 
características, muito embora deva reconhecer-se o fato de que as prinoipais 
tes de sabor alimentar provém de outras fontes, (gorduras, açúcares, condi 
etc.). Ainda assim existem proteínas - como as de origem vegetal, por 
que apresentam sabores desagradáveis, devido a sua própria comp 
dos) ou a contaminações que resultam de suas interações com 
do alimento durante o processamento, armazenamento, etc . Certos ammUéi\;IUU::; 
sabor ou odor característico, ,destacando-se o sabor-amargo da leucina; o 
cicado da g licina e alanina, entre outros. 

Em relação a textura, as proteínas podem melhorar a sensação palatal, 
vés de sua habil idade para absorver água, gordura e outros componentes, como 
ce em produtos de carne e derivados. 

Em produtos de padaria, em sopas e bebidas as proteínas 
tência, graças às propriedades funcionais que discutimos. 

111 - UTILIZAÇÃO DE SORO LÁCTICO EM ALIMENTOS 

NATUREZA 

Todos nós sabemos que o soro lático é um produto que resulta da 
de queijo, pela fermentação do leite por ação bacteriana ou pela ação de 
coagulantes, conforme se i lustra na figura 1 1 . 
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FA S E  A'QUOSA 

o 
S O ijO L'ÁT ICO 

Em geral a natureza do soro depende do tipo de queijo que lhe dá origem, e 
se aproxiorl)a da ' apresentada na tabela I. 

TABELA I - COMPOSiÇÃO TíPICA DE SORO LÁCTICO 

SORO DOCE SORO ÁCIDO 

UQUIDO (% ) SECO (%) líQUIDO (% ) SECO (% ) 

0,8 13,0 0,8 13,0 
4,7 75,8 4,3 69,0 
0,5 8,1 ' 0,6 9,8 
0,06 1 ,0 0,03 '0,5 
0,2 3,2 0,5 8,1 

93,5 93,5 

Basicamente, há dois tipos de soro láctico : 
.- Soro doce, obtido a partir da fabricação de queijo do tipo "cheddar, 

surÇo e similares. 

- Soro ácido, obtido a partir da fabricação de queijo ' tipo "cottage" ou  
de  caserna. 

DO SORO LÁCTICO 

A tabela 11 i lustra a composição protéica média do soro láctico. Estas proteínas 
uma mistura heterogênea de componentes de globulina e albumina. Quase 50% 

constituintes é representado pela beta-Iactoglobulina. Outros componentes são: 
bumina, as i munoglobulinas, e a fração proteose-peptônica. 
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TABELA II - COMPOSiÇÃO DAS PROTEíNAS DE SORO 

FRAÇÃO PROTÉICA 

BETA-LACTOGLOBULlNA 
ALFA-LACTALBUMINA 
ALBUMINA (SORO) 
IMUNOGLOBULlNAS 

FRAÇÃO PROTEOSEPEPTÔNICA 

% 

49 
1 6  
5 

1 0  

1 9  

FONTE: COMMITTEE O N  THE NOMENCLATURE ANO METHODOLOGY 
TEINS OF THE DAIRY FOODS (1 976). 

PREPARAÇÃO DE PROTEíNAS DO SORO LÁCTICO 
A preparação de proteínas do soro láctico pode dar-se por vanos 

tamente térmico, precipitação com polifosfatos, eletrodiálise, filtração em gel e 
tração. 

-

O processo de ultrafiltração, cujos princípios apresentamos no início 
balho, permite a separação das frações protéicas do meio contendo a lactos 
minerais. O concentrado pode ser usado como tal em formulações alimentares 
sidratado por spray-drying. 

O permeado resultante das operações de ultrafiltração em evaporado r é 
do em seguida para induzir a cristalização da lactose. Os cristais assim 
rão -então desidratados para comercialização e/ou utilização. 

A concentração de soro láctico, por ultrafiltração, em escala industrial 
sendo possível a parti r de 1 976 na Dinamarca (Olsen, 1977) onde uma só 
tratando 170 . 000 litros de soro por dia, obtendo-se um produto final com um 
protéico de 72 por cento no material desidratado. Neste processo, o soro 
ser -concentrado é pasteurizado a 72°C por 15 segundos e resfriado 
60C. Após este tratamento dá-se a remoção de partículas de caseína, da 
sais de cálcio precipitados. A ultrafiltração está sendo conduzida a uma 
que varia entre 50 e 55°C. 

As proteínas de soro láticQ têm o conteúdo de aminoácidos mostrado n 
bela 1 1 1  - A Fig. 12 mostra algumas aplicações das proteínas do soro lát:co, 
dicações de sua funcionalidade. 

Existem vários estudos indicando as possibi lidades de utilização das 
de soro láctico (Holsinger et ai, 1 973) e em 1 972 realizou-so conferência 
o potencial de sua aplicação e de outros componentes de soro lâctico em 

TABELA 1 1 1  - CONTEÚDO APROXIMADO DE AMINOÁCIDOS ESS 
FRAÇõES PROTÉICAS DE SORO LÁCTICO (g/100g de 

CISTINA 
METIONINA 
ISOLEUCINA 
LEUCINA 
L1SINA 
FENILALANINA 
TIROSINA 
TREONINA 
VALI NA 
TRIPTOFANO 

Fonte: Gerbulis et AI . (1972) . 

PROTEíNA 
DE SORO 

2,5 
2,1 
5,2 

1 1 ,2 
9,1 
3,0 
3,0 
6,5 
5,0 
1 ,9 

CASEíNA 

0,3 
2,4 
4,6 
8,1 
6,9 
4,4 
4,9 
3,9 
5,7 
2,2 
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dutos farmacêuticos (Whey Prod.u.cts 
_
Conference, 1 974). A fi�ura 12 mostra uma 

sintética de tal potencial de util lzaçao. 

12. PRODUTOS DE SORO LÁCTICO E APLICAÇÕES 

FONTE: Webb and Whittior (1948). 

(J) 
O 
::o 
O 

r 
l> .  
(') 
-i 
(') 
O 
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QUADRO IV -:- PROPRIEDADES . DAS PROTEíNAS DO SORO LÁCTICO 

• SOLúVEIS EM MEIO ÁCIDO E ALCALJNO . 
• SOLúVEIS EM SOLUÇÕES SALINAS (DILUíDAS) . 
• PONTO ISOELÉTRICO (FAIXA): pH 3. 7 A 5. 3 
• BAIXA VISCOSIDAOE 

" 

• BOAS PROPRIEDADES DE FORMAÇÃO DE ESPUMA/RETENÇÃO 
• COAGULÁVEIS PELO CALOR 
... CAPACIDADE "BUFFERING" 
• BOA ACEITABILlDADE ORGANOLÉPTICA 

Nós esperamos que com esta apresentação tenhamos despertado o i 
dos colegas da Universidade e Instituições de Pesquisa pelo"  estudo de soro 
análise de suas potencialidades em nossa realidade, e "  convencido aos senhores 
indústria, que soro láctico não" é coisa que se deva jogar fora. 
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sanitanedade 
e por sua eficiência, 
somos os maiores 
fomecedores em todo 
o mundo de tanques de 
processamento e de 

trocadores 
de calor a placas, 
separadoras com 
de sólidos e outros 
equipamentos que 
trazem a marca 
Alfa-lavaI. 
Dispomos de tanques 
de estocagem e de 
processamento 
horizontais e 
verticais, 
-com 

capacidades de 250 até 
120.000 litros e com os 
acessórios específicos 
para cada aplicacão 
Fale c�nosco. • 
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QUEIJO MINAS 

este nome por ser fabricado e m  
n o  Estado de Minas · Gerais, 
uma indústria muito florescen-

início o queijo era fabricado nas fa
.- com leite- cru, constituindo um ver-

aproveitamento, mas sob a forma 
minas _ frescal. Posteriormente o 
sendo prensado, passou das fa

as fábricas e hoje é lançado 
como queijo Minas prensado. 

variedades bem definidas, tais 
queijo do Serro e o fabricado no 
de Laticínios "Càndido Tostes". 

queijo é fabricado com leite pasteuri
_ pois o OIPOA não permite mais que 

ue com leite cru, sendo muito apre-
por uma larga faixa de consumidores 

se industrializado segundo técnica 
a exemplo do que se faz para 
os tidos como "finos", pode

em uma boa fonte de renda. 

pasteurização permitiu melhorar a sua 
e e prolongar o tempo de durabi l i
queijo é classificado como de mas-
é prensado mecanicamente, sendo 
no prazo mínimo de vinte dias. 

apresentar as seguintes caracte.., 

formato cil índrico baixo, de 4 a 6 cm 
ra por 1 5-16  cm de diàmetro, de fa

as e bordos retos, formando àngulo 

crosta fina, amarelada, lisa, preferen
revestida de parafina; 

a macia, 

- textura apresentando olhos mecamcos, 
cabeça de al:inete, pouco nume-

cor branco-creme . . homogênea, e, 

Arturo Sghedoni (*) 
Cosimo Rettl (*) 
Genésio Peixoto de Souza (*) 

g) cheiro e sabor próprio, ácido, agradá
vel, não picante, levemente de gosto salga
do. 

SELEÇÃO DO LEITE 

Partindo do princípio de que "matéria
prima de boa qualidade" resulta em um pro
duto ffnal, também, de boa qualidade, na 
fabricação do -queijo Minas, a seleção do 
leite é condição primordial. 

Além das provas tradicionais, para con
trole de qualidade do leite (addez, gordura, 
densidade, matéria seca total, matéria seca 
desengordurada), procede-se à seleção e m  
função d a  acidez pelas chamadas "provas 
de plataforma", que são rápidas e práticas, 
a saber: 

a) Prova pela solução de alízarol : 
Reunir em tubo de ensaio 2 ml de lei
te e 2 ml de solução de alizarol a 2% . 
Reação: para leite fresco e normal, 
coloração rósea tijolo. Rejeitar leite 
que co guie e que apresente coloração 
diferente da indicada. 

b) Prova do álcool: 
Reunir em tubo de ensaio 2 ml de lei-:
te e 2 ml de álcool a 68-70.oGL. 
Agitar o tubo de ensaio de leve. Rea"' 
ção: leite _ bom não coagula, ao passo 
que leite ácido ou contaminado de 
colostro ou mamitoso coagula, de
vendo, por isso, ser rejeitado. 

c) Prova pela solução Dorníc: 
Colocar em tubos de ensaio 1 ,9 ml de 
solução Oornic. Ajuntar 2 a 3 gotas de  
fenolftaleina em solução a 2% , e co
locar 1 0  ml de leite. Agitar. Reação: 
l eite que se apresentar em sua cor 
natural deve ser rejeitado, porque a 

acid�z está acima de 1 9.°0. Pode acon
tecer de um leite apresentar cor levemente 
aVE'rmcllhada e, neste caso, possivelmente, 
está alcalinizado ou fraudado com água. 
Leite que apresentar coloração rósea, per
sistente, é considerado de boa qualidade. 

- Três Côróas Representações e Comércio-Produtos Enzimáticos. 
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d) Determinação do pH: 
Para a determinação do pH usa-se 
um potenciômetro próprio para plata
forma. É de fácil manejo, oferecendo 
resultados rápidos. Faixa a ser previa
mente determinada: pH = 6,3 -a 6,6. 

FILTRAGEM 
Esta operação consiste em fazer o leite 

passar através de uma tela fina, de aço ino
xidável, sobreposta ao tanque de recepção. 
Pode, com melhores resultados, passar o 
leite através d� filtro centrífugo ou sob
pressão. 

PASTEURIZAÇÃO 
Preferentemente deve-se usar um permu

tador de temperaturas munido de placas, 
por onde o leite passa em camadas delgadas, 
em temperatura de 73-74.oC, com um tempo 
de exposição de 15 segundos. Esta seria a 
técnica mais indicada. Mas, não havendo 
possibilidade de lançar mão deste processo, 
pode-se usar outro, que consiste em injetar 
vapor filtrado e seco diretamente no leite. 
Por exigência oficial, a temperatura é de 
62-650C, em 30 minutos de exposição. 

RESFRIAMENTO 
O resfriamento é feito no próprio apare

lho de placas, quando este é usado. Pode-se 
usar, também, um resfriador do tipo "casca
ta". Posteriormente a temperatura deverá ser 
acertada para 32-33.oC, quando o leite já 
estiver reunido no tacho onde se processa
rá a coagulação. 

PADRONIZAÇÃO 
Para a fabricação do queijo Minas o lei

te deve ser padronizado para 3,5% de gor
dura. 

A padronização pode ser feita por meio 
de máquina padronizadora, com dispositivo 
regulador que determina a porcentagem de 
gordura desejada. É um processo prático 
com resultados exatos. 

Quando não se dispõe de uma padroniza
dora, consegue-se a padronização usando
se leite desnatado (quando o leite a ser tra
balhado apresenta gordura a mais) ou adi
ção de creme (quando falta gordura no 
leite a ser trabalhado), aplicando as seguin
tes fórmulas: 

Para adição de leite desnatado: 
G x L  

I = L - ---- em que 
g 

I = litros de leite a ser adicionado ao 
leite integral 

L = litros de leite padronizado que se 
quer 

G = gordura do leite padrão (3,5% 
queijo Minas) 

g = gordura do leite integral ( 
3,5%) 

Para adição de creme: 
L (G - g) 

----- em que 
g ' 

I = litros de creme a adicionar 
L = Litros de leite padronizado 

tegral 
G = gordura do leite padrão 

ra queijo Minas) 
g = gordura do leite padronizado 
g ' = gordura do creme a ser 
TÉCNICA DE FABRICAÇÃO 
O leite, após passar pelo tratamento 

crito, é reunido em tachos onde vai 
balhado - gordura 3,5% , acidez de 
1 9.00 ou pH na faixa 6,3 a 6,6. 

Os tanques podem ser de qualq 
mato: retangulares, quadrados, 
côncavos. O que se exige é que 
aço inoxidável e de dupla camisa, 
culação do vapor como meio de 

Tanques com capacidade para 
tros, com mexedores mecânicos, 
do usados para produção em maior 
com bons resultados. 

COAGULAÇÃO 
O leite deve ter sua temperatura 

da para 33°C, e ser mantido em 
lenta_ por uns 3 minutos, momento em 
recebe: ° 

Fermento lático: 1 ,5 a 2,0% 
Cloreto de cálcio em solução: 

100 litros de leite. 
Coalho líquido: 35 ml por 100 

leite. 
Preparo do fermento: A condição pri 

dial é o máximo de l impeza durante a 
cução do trabalho. Todo o 
lizado deve ser rigorosamente 
usando-se uma água sanitária 
zada a 10%, com enxaguagem 
ente isento de contaminação. V",'otll,sri,n O, 
mãos de quem executa o trabalho 
rigorosamente limpos. 

Usar fermento liofilizado 
diacetilactis e Str. lactis) adquirido 
sa especializada e idônea. 

O fermento deve ser conservado 
gar refrigerado. 

1 .a fase : 1 litro de leite (de 
comprovada), fervido (95.oC), em ba 
ria, durante 3 horas. Resfriar a 32-33. 
própria vasilha em que foi aquecido. 
todo o cuidado (para não sofrer 
ção) inocular neste leite o fermento 
do. Manter nesta temperatura (32-33. 
rante 10  horas - tempo em que o leite 
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resentar-se coagulado. Não se verifi
ap 

a coagulação durante este tempo, 
mais algumas horas. Se de to.do 

coagular é evidente que alguma c�lsa 
tá certa Neste caso é aconselhavel 

es 
a u�a nova operação, desfazen-

da primeira. Acidez 45_50.00. 

rand" número de fábricas, é aumentar, du
g 
ante �sta últi ma fase, gradativamente, a tem

r 
eratura e. por meio de um mexedor de ma

�eira (em -grade), agitar a massa durante uns 

20 minutos findo os quais a temperatura d�
ve ter alc�nçado 41 .oC. Isto t):a do queijo 

Minas a característica de queijO de massa 

fase: 2 litros de leite, fervidos em b.a
a (95.oC), duran�e 3 hora;. Resfna� 
Da coalhada obtida na 1 .  fase, re 

a camada superficial (uns 2 cm). Que-

crua ! I vai ao 
Deixar a massa descansar, a qua 

fundo, sendo coberta pelo soro. 

a coalhada (preparada na 1 .a fase) ?om 
de vidro. Apanhar 15-20 ml e I�O

no leite (com temperatura de 25. C). 
10  horas o 'oaite deverá apresentar-se 
ado. Acidez 55-60.00. 
fase 0: 2 litros de leit�, 'Prepara�os con
acima descrito, resfnado a 20. C. Com 
mperatura inocular 1 5-20 ml da coa
obtida na 2.a fase. Durante 1 0  ho.ras, 

o leite apresentar-se coagulado. Ac!dez 
.00. a t '  em 
fermento, a partir da 3. fase, es a 

,nrli"r)p.� de ser usado para o prepar? do 
na proporção do leite a 

hado O fermento industrial d�ve 
uma �cidez em torno de �5-100: O.  

Cloreto d e  cálcio: O leite aqueCido aCima 
70.oC durante a pasteuriza�ão) sofre u� 

fos'o-caseinato-calclo. A.
. 
a�1 

este cloreto restabelece o equtllbno. 
m solução aquosa a 5�0,'0 .  . 

. Usar coalho líq Uido ou em po. 
antes de ser usado deve ser diluído e� 
na temperatura ambiente: 1 parte ae 
para 10  de água. • 

Para saber se a coalhada esta . no . 
procede-se da seguinte maneira: 
o dedo indicador na coalhada rom

esta de baixo para cima. A coal�ada 
se fende em um só sentid�, . em linha 
ente a retã mostrando superflcle de cor

contorn�s nítidos, com boas caracte
e o dedo sai limpo, sem fragmentos 

coalhada. 

DESSORAGEM 

A massa apresentando-se regularmente 

frme meno S úmida, faz-se a dessoragem, 

�om 'a retirada de todo o soro. Para co�

plAta dessoragem, faz-se a compactagem a 

m;ssa em um canto do tanque, for9ando es
ta pelos lados e de cima para b�I.X?, us�n-

� "  ara isso, placas com onflclos:. 0-

��:;d: peso sobre a placa na proporçao �e 

3 q-uilos para cada quilo de massa, aproxI-

madamente. 
ENFORMAGEM 

Estando a massa bem compactada . e 

a resentando-se em um só bloco, de cons\s� 
ttncia mais ou menos firme, procede'dse a 

enformagem. Corta-se a massa
�a

��ten
fO
��s: 

pedaços uniformes, um . para 
rve par� 

odendo-se usar uma regua que se 
p 

I' h do bloco que é colocado em 
marcar a In a , . ' ) 
'orma munido de dessorador (pano prop�\o . 
, 

A ' quantidade de massa, para cada or-

ma deve ser de 1 ,200-1 ,500 g. • 

' A forma deve ser de aço inoxi,davel, pre-
de plástíco medindo 17  em 

ferentemente, ou 
d Itu�a (com dessora-

de diâmetro e 12 em e a 
dor). 

PRENSAGEM _ -

Os queijos são prensados (pr?ssao �e 

20 kg durante 30 minutos). Retirados 
d 

a 

rens� invertidos, novamente prensa os 
p 

ão de 30 kg durante 2 horas). 
(press 

(de�soradores) devem ser fer-
Os panos d a 2% 

vidos, ou lavados em água clora a • 

SALGA 
_ 

CORTES 

Estando a coalhada no "ponto'.' �roce
se aos cortes, em sentido lo.ngltudtnal e 

rsal. Usam-se liras com fiO S em sen-

. f as os queijos vao pa-
Retirados das orm , 

'd d 20 0Se 
ra os tanques de salmo�ra ��e

o
�1 

e
a 

a�ide� d� 
temperatura em torno e . 

e horizontal . " . 
do mexedor mecant?o, os 

res devem movimentar-se ate com
rtes de toda a coalhada. 
os cortes, deixar a coalhada does-

uns 5 minutos. 
Transcorrido este tempo, a coalh�da �e
ser novamente cortada, em movlm�n os 

durante 8 a 1 0  minutos, obten Q-se 
'do tamanho dos de milho . . .  

Uma prática que vem se venflcando em 

1-8 00) onde oermanecem 5 horas.. d . 
Usar sal refinado, de boa quahda e, no 

preparo da salmoura. . ão na 
TerminadO o período de exposlÇ 

te-
salmoura, os queijos são colocados em pra 

leiras para enxugar. 
MATURAÇÃO Amaras 
Os queij'os são maturados em ca 

I d 'd des contro a as 
com temperatura e uml a 

'd de) com vira-
(10-12.oC e 84-88% de uml a , 
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das de 5 em 5 dias, até os 20 dias, quando 
completa a maturação. 

LIMPEZA DOS QUEIJOS 
Os queijos devem ser limpos com um 

pano embebido em solução de ácido sórbico 
(25 g de ácido sórbico em 1 l itro de álcool 
- 98° GL). 

EMBALAGEM 
Podem ser embalados com embalagem 

Cryovac e acondicionados em tubos de plás
tico, ou envolvidos em papel impermeável e 

acondicionados em caixas, 
tulados. 

RENDIMENTO DESTE QUEIJO 
Aproximadamente 14,5% , após a 
COMPOS/CÃO DO QUEIJO APÓS 
RAÇÃO 

" 

Água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 

Gordura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  

Gordura na matéria seca . . . . . . . . 
Proteínas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' "  

Ácido lático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SEGUNDO CURSO SOBRE CRIAÇÃO E 1\t1ANEJO · 
DE CABRAS LEITEIRAS 

Realizar-se-á nos dias 26 a 29 de julho 
próximo, no Instituto de Zootecnia da  Uni
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
- Km. 47, em 28 horas/aulas o "/1.0 CURSO 
DE EXTENSÃO SOBRE CRIAÇÃO E MANEJO 
DE CABRAS LEITEIRAS" sob a coordenação 
do Prof. Luiz de Souza Coutinho, da UFRRJ, 
em convênio com a CAPRILEITE. 

No curso serão ensinados, pricipalmente, 
aspectos teóricos e práticos sobre nutrição 
de cabras leiteiras, cálculo de rações de bai
xo custo, alimentação artificial de cabritinhos, 
alimentação de cabritos em crescimento, ca
bras secas, cabras gestantes, cabras em lac
tação e bodes reprodutores; técnicas de pre
paração de feno de gramíneas e leguminosas 
em pequenas propriedades, doenças parasi
tárias e infecto-contagiosas em caprinos, 

higiene, profi laxia, etiologia, sintnm"tnln 
terapia; práticas ci rúrgicas e 
veterinária a nível da fazenda como 
de injeções, transfusão de sangue, 
na de adultos e cabritinhos, partos d 
distócicos 'Oroblemas de meteorismo, 
si a, apara

'
ção de cascos, testes de 

etc.; práticas de julgamento de cabras 
ras, objetivando orientar o criador na 
ção, formar juizes e inspetores de 
genealógico. . 

Informações e inscrições devem 
tidas junto à CAPRILEITE - Assoei 
Criadores de Cabras Leitei ras -
564 - Fones : 332 . 7433 e 334 . 3452 
031 - Belo Horizonte. Haverá 60 
serão preenchidas pela ordem de 
das inscrições. 

I I n �  Ú � t r i  a s R e u n i  � a s f a � u n � e s N e t t  o S. A. 
"Estamparia J uiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de fôlha-de-flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Embalagem resistente a ácidos e álcalis 

Rua Francisco Valadares, 1 08 - Telefones: 212-1790 - 21 1-9878 
Endereço Telegráfico "IRFAN" - Juiz de Fora - Minas Gerais 

ECONÔMICA NO GASTO DO FILME, 
ENVASANDO ATÉ 230 UNIDADES 
POR QUILO. . 

Máquina automática 
p/embalar leite e outros 
l íquidos em . 
. sacos plásticoS 

rmosoldáveis.  
Máquina 100% nacional,  
construída totalmente 

aço inoxidáve l .  
how"negociadÇ) 

ra o exterior. 
abricadas em diversas 

capacidades: 
de 1 .250 a 6.000 unid.fh. 
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PRODUTOS' 
MAGNUS S. A. Máquinas e Pradutos 

Divisãa Klenzade 

Nova l inha especial izada na II'mpeza . .  e sanltlzação 
de laticínios. 

Para uso em pasteurizadores, tanques de 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

Rua Figueira de Melo, 237-A - Tel. 254-4036 - Rio _ GB 

Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 21 1-3417 _ Juiz de Fora _ 

APRESENTAMOS' O MODELO «ECO 6» ' 6600 LI H DA SÉRIE «ECOMATIC» PARA EMBALAR UaUIDOS AUTOMATICAMENTE 

\\\=:- IIIII'JIIIQC do Bra/i. mõqulnGI QutomállccaI de •• baleas •• Ilcfea 
avo OcUal/es marcondes ter ' 338 ( . 
endereço telegráfico _ Plasl;:;��; _ ce 

�:��� avo Cenlra!).- Jurubatuba - santo amaro - do paulo . p - c.g.c. 62.846.928/0001-49 - inser. estadual l08.355.801 - telefone 
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CURSO SOBRE CONTROLE DE QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA LÁCTEA (ESPANHA) 

pelo Co"mitê de Alimentação 
AssoClaçao Espanhola para o Controle 
Qualidade, realizou-se de 29 de maio a 

junho, em Santander, Espanha, o 
sobre Controle de Qualidade na Indús

Láctea, em colaboração com a ANQUE-
(Seção de Lactologia da Associação 

de Químicos), a Faculdade de Ci
Universidade áe Santander (local da 
, a Sociedade Nestlé AEPA e a 

. �""r"tí'�" de Laticrnios SAM. 

Terça-feira 29 
9,00 horas - Recepção e entrega de do
cumentos 
9,30 horas - I Conferência : "Caracte

rísticas físico-químicas que definem 
a qualidade do leite". Hipólito Gon
sález Inga. Diplomado 'pela ESADE 
("La Lactaria Espanola, S . A .  "). 

horas - li Conferência : "A qualidade 
sanitária do leite e produtos lácteos". 
Miguel deI Valle González. Licenciado 
em Veterinária. 
horas - l i !  Conferência. "Problemática 
do pagamento do leite por qualidade". 
Antônio Lacasa Godina. Doutor em Ve:.. 
terinária. 
horas - IV Conferência :  "Regulamen
tação e normas nacionais e estrangei
ras referentes à qualidade do leite e 
dos produtos !ácteos'. Theodora Reu
verso Doutor em Ciências Químicas 
(Centro Nacional de Alimentação e Nu
trição). 

ra 30 
horas - I Conferência :  Principais 
pontos e riscos critlcos em processos 
de elaboração e envase de leites l í
quidos". Antônio Madrid Vicente. En
genheiro Agrônomo (Alfa LavaI S. A . ) .  
horas � Visita ao Mercado Nacional 
de gado de Torrelavega. 
horas Visita à fábrica da Sociedade 

Nestlé, AEPA, en La Penilla de Cayón. 
Qui'lta-feira 31 

9,00 horas - I Conferência :  "Principais 
pontos e riscos éríticos ' nos processos 
de elaboração e eilVase de produtos 
lácteos". Rafael de Mul ler y Abadal. 
Licenciado em Ciências Químicas. 

1 1 ,00 horas - li Conferência "Métodos ins
trumentais para o :controle físico-quí
mico do leite e produtos lácteos" • 

Manuela Juárez Iglesias. Doutor em 
Ciências Químicas ( Instituto de Produ
tos Lácteos CSIC). 

12,30 horas - Visita ao Laboratório do Cen
tro de Higiene e Segurança do Traba
lho de Santander. 

1 6,00 horas - 1 1 1  Conferência : "Métodos 
instrumentais para a determinação da 
qualidade higiênica do leite e dos pro
dutos lácteos". Justo José Bustil lo Lo
pez. Licenciado em Veterinária. 

1 7,30 horas - IV Conferência : "Novas ten
dências em métodos e equipamento 
instrumental para a análise do . leite e 
produtos lácteos". Pedro Casado Ci
miano. Doutor em Ciências Químicas 
(Cooperativa Leiteira SAM);- . 

Sexta'-feira 1,° de junho 
9,00 horas - Mesa redonda sobre "Con

trole de qualidade na comercialização 
do leite e produtos lácteos", com a 
participação de professores e assisten
tes do Curso. 
Presidente : Enrique Vieira VaUs. Presi
dente do Comitê. de Alimentação da 
Associação Espanhola para o Controle 
de Qualidade. 
Moderador : Dr. Manuel Ramos Amiel
va. Engenheiro Agrônomo (Secretário 
da Federação Nacional de Indústrias 
Lácteas). 
Sessão de encerramento e entrega de 
diplomas. . 

1 1 ,30 horas : Visita à Cooperativa Leiteira 
SAM. 

ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE TÉCNICO 
EM LATICINIOS DO ILCT, EM 1979 

Fernandes Fraga 
Scheffer 
das Graças Marquito 

Altegno Batista Dornelas 
Ana Beatriz Schlancher Baptista 
Ana Maria Monteiro Amadeu 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 44 MAIO-JUNHO DE 1979 

Benvindo José de Magalhães 
Carlos Alberto Ferreira de Oliveira 
Carlos Eduardo Guimarães Vieira 
Claudia Regina Bergo Coelho 
Clecio Cabido Pinheiro 

Kar!8: Therezinha Moreira GoJlner 
Let/c/a Amorim Berbert 
Luiz Carlos Itaborahy 
Marcelo Costa de Ol iveira 
Marco Antônio de Campos Alves 
Marcos Vieira Baesso Edson José De Vito Júnior 

Edson Pires de Melo Maria Emilia de Oliveira 
Eduardo José Dil/y 
Eduardo Sal/es de Oliveira Barra 
Ernesto de Oliveira Filho 

Me.yre Aparecida da Silva 
Ne/de Ester do Nascimento 
Pedro Augusto Fioravante 
Renato Grizotti Júnior Fátima Alves da Silva 

Geraldo Magela Ferraz 
Jairo Queiroz Pacheco 
José Luciano Rocha Lopes 
José Mario Bruno 

Romildo CaJlian Soldati 
Ronaldo Pinto Moreira 
Ros.a . Cristina Araújo das Graças 
Valena Gomes Alevato 
Vennina Pereira Macário 

José Raimundo Ferreira Dornelas Welson Fernandes Reis 

NOSSA CAPA 

O Grupo de Teatro Cândido To t . . . . 

?a Professora Maria de Nazaré Fonte
S e

l� Jn�?IOU suas atividades em 1973 sob a di 

t/?�S, �on!ribuido para maior integraç�� �o 
/ma, e t�m, através de seus 'trabalhos 

C/nJos 'Candido Tostes _ EPAMIG P r '  
s elemenlos que atuam no Instituto de 

, ar / c/pando das datas sianificat'/vas da 

O "GRUPO" 
� 

fé na força do h 
apresenta egora um trabalho com . 

, s omens e no amor. 
Jovens que acreditam 

_ 
Que o esforço e a dedicaC'ão d 

sao da mensagem contida em MÁRAN:T���po sejam recompensados com a ('("'Yln,·��" 

m j **,,*A4 2+# 

SIMILI 
A TODO 
VAPOR 
CALDEIRAS·GERADORES DE VAPOR 

INÇINERADORES.AUTOCLAVES.TANQUES 
METALICOS·EQUIPAMENTOS DE COMBUSTÃQ 

ESTA M OS PRESENTES NA 
EXPOMAQ- 7 7  

AGUARDAMOS SUA VISITA AO NOSSO STAND 

FÁBRICA DE CALDEIRAS SANTA L 
li! Juiz de fora - Rua Helio Thomas 35 T I · 

. UZIA LTDA 
� !fui 

' e s.. PABX • 212·0296 211:2400 End. Tel. "SIMIU" · Cx. Postai 266 
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DR. ABELARDO DE ALBUQUERQUE SARMENTO 
Juiz de Fora, hoje Instituto de Laticínios 

"Cândido Tostes." 

Diretor do Instituto de Laticínios 
" Cândido Tostes". 

dia 15 de janeiro do corrente ano 
na cidade de Belo Horizonte, O Dr. 

de Albuquerque Sarmento, enge
orno, diplomado em 1924 pela 

Agrícola de Lavras, do Instituto 
, hoje denominada Escola Superior 

cultura de Lavras - ESAL. 
ilustre técnico era fluminense, tendo 
o em Niterói no dia 23 de agosto de 
Casou-se com D. Maria do Rosário 

Sarmento (falecida), deixando dois 
o Dr. Nélson Galvão Sarmento, fun-

. da Secretaria da Administração, e 

Judith Galvão Sarmento. 
É grande a folha de serviços prestados 

país, pelo Dr. Abelardo Sarmento, a par'

de 1 925, quando foi designado Auxi liar 
do Serviço do Algodão, órgão da 
a de Estados dos Negócios do In

Alagoas. 
u-se, em 1 926, para o Rio de 

para trabalhar como agrônomo do 
de Trigo e Arroz da Companhia Agrí-

Em trabalho publicado pela Revista do 
ILCT, n.o 1 49, de março abril de 1970, o Dr. 
Abelardo Sarmento fez um resumo de suas 
atividades no Instituto, desde que foi indica
do para organizar e fazer funcionar a antiga 
Fábri�a-Escola "Cândido Tostes". Na sinop
se daquele trabalho, denominado: "Subsídios 
para a História do Instituto da Laticínios 
"Cândido Tostes", o autor assim se manifes
ta : "O presente tr9.balho descreve todas as 
etapas que envolveram a criação bem como 
a organização e funcionamento inicial do 
i '1stituto de Laticínios "Cândido Tostes" ,  co
mo / lma contribuição a uma futura redação 
do histórico completo deste Instituto" . 

"Deixando a Fábrica-Escola organizada 
e em pleno funcionamento, o Dr. Abelardo 
Sarmento solicitou do Governador do Estado 
a dispensa das funções de Diretor, em 22 de 
outubro de 1941 , indicando para seu subs
tituto o Engenheiro Agrônomo Sebastião Se
na Ferreira de Andrade, seu auxi liar i media
to no Serviço de Fomento do Fumo." 

Voltou à Chefia do Serviço de Fomento 
do Fume de 1942 a 1 944. Em 1945 foi Prefeito 
de Pedro Leopoldo. De 1 947 a 1951 chefiou 

o Serviço de Abastecimento do Estado (ór
gão equivalente à SUNAB), e foi Chefe da 

Divisão Sanitària Vegetal, do Departamento 

da Produção Vegetal . 
Tendo sido extinto o Serviço de Fomento 

do Fumo, em meados da década passada, 

foi encarregado, em 1 952, de reorganizar 

aquele Serviço, acumulando, então, as fun

çõas de Chefia nos dois órgãos, até 1955. De 

1966 a 1 960, foi designado Chefe do Servico 

Especial da Cultura do Algodão, 'do mesmo 

Departamento; em 1 961/2, Chefe do Depar-

a e Pastoril de Santa Cruz. 
Já em 1 927 vamos encontrá-lo exercendo 

funções de Chefe de Culturas do Campo 

Sementes "Arthur Bernardes" ,  em Maria 

Fé, Minas Gerais, do Serviço de Inspeção 

Fomento Agrícola do então Ministério da 
ra Indústria e Comércio, aí perma
até 1 929. 

tamento da Produção Vegetal da Secretaria 

da Agricultura. De 1 963 a 1965 vamos en

contrá-lo como Agrônomo-Assessor do Ser

viçc Especial da Cultura do Café, do mesmo 

Departamento. 
Foi Diretor do Instituto de Experimenta-

ção e Pesquisas Agropecuárias de 1 966 a 

1 971 , acumulando a Chefia do Departamento 

, a seguir, Diretor do Campo de Se
acima mencionado, agora transferido 

jurisdição da Secretaria da Agricultu

ústria e Comércio de Minas Gerais, de  

1 934. 
1 935 foi efetivado como Chefe da 

de Defesa Sanitária Vegetal e funda-

do Serviço de Fomento do Fumo. 
De 1 940 a 1 941 foi vonvidado para dirigir 

Fábrica-Escola " Cândido Tostes", em 

de Agronomia. 
Aposentado compulsoriamente, por limite 

de idade, em 1 971 , após ter exercido efeti

vamente 44 anos de serviços profissionais. 

Dentre os muitos títulos honoríficos re

cebidos destacam-se : Diploma de Sócio

Benemérito do Centro Acadêmico de Agro

nomia da ESAL/1954; Cidadão-Honorário de 

Pedro Leopoldoj1967; Diploma de "Honra ao 

Mérito" entregue pelo jornal "O Diário", de 
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Be�o Horizonte/1 96B; Bandeirante de Honra 
Grao Con�elheiro e Grão Cruz, da - Orde� 
dos Bandeirantes de Minas Gerais/1970' Me
d�l�a dE! ."Hon�a ao Mérito" e Diplo�a de 
SOCIO .remldo .da Sociedade Mineira dos En
�e�helro Agf�n��os/1 973; Diploma de Gra
tldao do MUnlclplO de Viçosa. -

Rece�temenie, o Dr . .  Nelson Galvão Sar
mento, -filho, do pranteado técnico, escreveu 
ao Dr. ·Jose Furtado Pereira, Professor e 
Ccordenador de Ensino do ILCT onde se ex
pressa "revendo ,vell1os docum�nto!'l perten
c�ntes � meu p

,
al, de�arei . alguns: que,' acre

d�to,. �eJam de Importancia para os arquivos 
h!stor�cos do ILCT. O �'Ante-Projeto de O -

nlzaç�o d.a ,Fábrica-Escola " Cândido Tostes' 
e o _ PrOjeto de Ensino" são alguns oestes 
documentos que, na época, foram- submetidos 
ao EX!!l�' Sr: Dr. l.srael _ Pinheiro da Silva 
Secreta.no da Agricultura de Minas Gerais: 
pelo D iretor Abelardo Sarmento". 

As . h.o:nen�ge:
ns da Revista do Instituto 

de Latlclnlos Candido Tostes" ao Ex-Dire
tor �esta Casa de Ensino, pelo muito que 
reahz.o� nos mais variados campos da Agro
pecu.ana; exemplo para Minas e para o 
BraSil. 

JOWALL 
MÁQUINA D� LAVAR E ESTERILIZAR 

LATOES DE LEITE 
BATEDEIRAS 

TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

FlJi1dição Juiz de Fora Ltda. 
CGC 18 515 692/0001-76 

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA LATICíNIOS E REFO
InsC

. 
367.139058,009 

FERRO MODULAR _ FERRO CINZENTO BRONZ 
RMAS 

- E E ALUMfNIO 
36.100 - JUIZ DE FORA - MG 

lV!�friz - Av
. 

dos Andradas, 1015 { 
Filiai - Rua Feliciano Pena, 306 

Fone: 212·6160 
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MÁQUINAS ' 
E 
EQU IPAMENTOS 
PARA · . .  -

,lATiCíNIOS, BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO. 
CACÃO PRÓPRIA DE: 

RíZADORES DE PLACAS 

RESFRIADORES DE PLACAS 
TANQUES ISOTÉRMICOS 
TANQUES DE PROCESSO 
BATEDEIRA MODELO pAASCH & SILKEBORG 

BATEDEIRAS TOP ATÉ 3200 L DE AÇO INOXIDÁVEL 

DESODORIZADORES DE CREME 
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BOMBAS CENTRíFUGAS SANITÁRIAS 

FILTROS, CONEXÕES, FORMAS DE AÇO INOx..PARA QUEIJOS �TC. 

BOMBA 2MK - 1 MÓVEL 
CREMES(ATt: 45% SÓLlDOS� 

PAINÉIS E CONTROLES AUTOMÁTICOS 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
COMPLETOS PARA LATiCíNIOS 
REFRIGERAÇÃO 
INDUSTRIAL 

INDÚSTRIA MECÂNICA INOXIL LTOA. 
SEDE E FÁBRICA: RUA ARARY LEITE, 615 • VILA MARIA 

CP. 143
·
08 - CEP 02123 • TEL. : 291-9644 -

END. TELEG. - INOXILA - SÃO PAULO · B RASIL 

TELEX - 1123988 - IMIL · B R  
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NÓS RESOLVEM OS PARA VOCÊ .  

PRECISION SYSTEMS, INC.  

PROQU l l  

A 'SERViÇO DÓ� lATICíNJOS DO BRASIL 
bDO, Ô195 -,- Fones: 34-2788 - 34-3767 - 34-3381 -Rua'9:n:,o '605 "':": CEP:13500 � RIO CtARO.:-'SP _ 

'ida totalmente em aço inoxidável. 
de corte e agitação . 

projetado, permite uma perfeita 
.,.,,,n,,neIOé!IJf:j da massa. 

de regulagem de velocidade para cada 
de queijo. 

Tem sido inúmeras as tentativas de simila�id�de, 
contudo, nenhuma consegue atingir o alto mdlce 
de produtividade e per��ição de 
funcionamento da Queljomat, em qualquer 
dos seus tamanhos. 
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As máquinas BRASKOP, 
envasam qualquer 
produto líquido, 
pastoso ou 
granulado. 

Iogurte, Cremes, 
Doces, Manteiga, 
Sorvetes, Geléias, 
Água, Sucos, 
Temperos, etc . . .  

Podendo ser envasados 
em capacidades de: 
1 0  g (mini-porção) a 
500 g .  

Qualquer que 
seja o seu produto, 
consülte-nos, 
solicitando _ 

nossos catálogos. 
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