
 www.arvoredoleite.org 

 

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

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

Diretrizes de uso 

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

Também pedimos que você: 

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

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

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

Sobre a Arvoredoleite.org 

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

http://arvoredoleite.org/�


0Ry JOURNAl IMONI�ly 
Ed E IICÂNdido 

° Ry I NSlilUIE 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Mar/Abr, n° 307, 54: (2): 1-52, 1999 

REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS 
"CÂNDIDO TOSTES" 

DAIRY JOURNAL 
BIMONTHLY PUBLISHED BY THE 

"CÂNDIDO TOSTES" - DAIRY INSTITUTE 

ÍNDICE - CONTENT 

Pág. 1 

Avaliação do desempenho de diferentes culturas láticas na redução do escurecimento não-enzimático 
e sua influência sobre as características físico-químicas e propriedades funcionai� do queijo mussarela 
para pizza. Luciana Leal de Oliveria; Mauro Mansur Furtado; Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira; 
Sebastião César Cardoso Brandão .............................................................................................................. 3 

2 Uso de leite em pó na fabricação de queijos. Uma revisão. Neusa Antonia Alves ............................. 19 

3 Utilização de leite reconstituído na fabricação de queijo prato. Neusa Antonia Alves; Múcio Mansur 
Furtado; Luiz Ronaldo de Abreu ............................................................................................................... 25 

4 Workshop "Organização da produção primária: um desafio para a indústria de laticínios". Maria Cristina 
Drumond e Castro ....................................................................................................................................... 35 

5 Workshop "Organização da produção primária: um desafio para a indústria de laticínios" .  Conclusões. 
Paulo do Carmo Martins ............................................................................................................................. 43 

6 Elaboração de um coprecipitado hidrolisado das proteínas do leite destinado a insuficentes renais 
crônicos. Cláudia Colamarco Ferreira Gomes; Dilson Teixeira Coelho; José Carlos Gomes ............ 49 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes" - Juiz de Fora'- Vol. 54 (307); 1-52 - Mar/Abr de 1999 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAI 
Centro Tecnológico 

Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" 
Revista Bimestral 

Endereço: Revista do Instituto de Laticínios "Cândido Tost 
Tel.: 224-3 1 16 - DDD: 032 / Fax: 224-3 1 13 - DDD 032 

36.045-560 - Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 2 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes" ,  Mar/Abr, n° 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 

- EPAMIG -

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente 
Dr. Márcio Amaral 

Chefe do CEPEIILCT 
Geraldo Alvim Dusi 

Secretário Executivo 
Programa Processamento Agroindustrial 

Paulo Henrique Fonseca da Silva 

Área de Divulgação/Redação 
Luiza Carvalhaes de Albuquerque 

Editoração Eletrônica 
Templo Editoração 

(032) 217-0283 

Impressão 
Concorde Editora Gráfica Ltda 

(032) 221-6012 

Comissão de Redação 
Adauto de Matos Lemos 

Antônio Carlos Savino de Oliveira 

Braz dos Santos Neves 

Edna Froeder Arcuri 

Fernando Antônio R. Magalhães 

Heloísa Maria de Souza 

José Alberto Bastos Portugal 

Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior 

Luiza C. Albuquerque 

Maria Cristina D. Castro 

Paulo Henrique F. Silva 

Os trabalhos apresentados são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Juiz de Fora, Junho de 1999 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 
- EPAMIG-

Revista do Instituto de Laticínios "Cândido Tostes n 1 - 1946 - JUI' 

d F 

I t' d L 
. ".. 

"C 
. , . z e ora. ns Ituto e atIclnIOS ândldo Tostes", 1946. 

v. ilust. 23 cm 

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

" cm, com o nome 

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

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

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

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Mar/Abr, n° 307, 54: 3- 18, 1999 Pág. 3 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE DIFERENTES CULTURAS LÁTICAS 
NA REDUÇÃO DO ESCURECIMENTO NÃO-ENZIMÁTICO E SUA 

INFLUÊNCIA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E 
PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO QUEDO MUSSARELA PARA PIZZA* 

Evaluation of different laetie euIture in the reduetion of non-enzymic browning and its influenee on 
physieo-ehemieal eharaeteristics and funetional properties in pizza eheese 

RESUMO 

Luciana Leal de Oliveira] 
Mauro Mansur Furtado2 

Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira3 
Sebastião César Cardoso Brandão3 

Duas culturas láticas termofílicas tipo DV S (Ch. Hansen Ind. e Com., Valinhos-SP) foram empregadas, sendo 

constituídas por Streptococcus thermophilus (ST-37) e Streptococcus thermophilus e Lactobacillus helveticus (TCC-
20). Queijos mussarela foram produzidos num total de seis fabricações para cada uma destas culturas e acompanhados 

até o 31l! dia de estabilização, embalados e mantidos em câmara a IODC. Os resultados obtidos a partir deste monitoramento 
indicaram que no queijo contendo a cultura simples de Streptococcus thennophilus houve fermentação da galactose 
residual em pequena proporção, sugerindo a presença de microrganismos láticos capazes de fermentar este açúcar, 
provavelmente bactérias termorresistentes naturais do leite. Apesar desta atividade fermentativa, os queijos produzidos 

com a cultura simples apresentaram maiores níveis de escurecimento que aqueles elaborados com a cultura mista. A 

avaliação da cultura mista deStreptococcus thermophilus e Lactobacillus helveticus mostrou maior efeito na redução do 
escurecimento não-enzimático quando comparado à cultura simples. A determinação de menores índices de HMF total 
no queijo submetido a aquecimento comprovou a atividade desta cultura em reduzir o escurecimento não-enzimático, em 

virtude de sua maior utilização dos açúcares residuais presentes no meio. A cultura mista contribuiu para o aumento do 
derretimento e da liberação de óleo no queijo produzido com esta cultura, devido ao efeito aumentado da proteólise. A 

partir da determinação do índice de HMF foi possível avaliar indiretamente o efeito das culturas láticas na redução da 
capacidade de escurecimento do queijo mussarela para pizza. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O queijo mussarela 

O queijo mussarela, de origem italiana e 
proveniente da região de Nápoles, difundiu-se pelo 
mundo, sendo empregado em diversos pratos, dentre 
os quais o mais popular é a "pizza", também de 
origem italiana. É classificado como sendo um queijo 
de massa fermentada e filada, obtida por coagulação 
enzimática do leite. Possui sabor levemente ácido, 
corpo firme e compacto, com boas características 
para o fatiamento (FURTADO, 1 990). 

O seu rendimento varia entre 9,5 e 1 0,5 litros 
de leite por quilo de queijo, podendo estes números 

serem aumentados ou diminuídos de acordo com 
determinados procedimentos durante a fabricação, 
os quais variam segundo a arte e o conhecimento 
daqueles que elaboram o produto (FURTADO, 1990). 

O queijo mussarela possui de 43 a 46% de 
umidade, 22 a 24% de gordura, 1 ,6 a 1 ,8% de NaCI 
e um pH variando de 5, 1 a 5,3 no queijo pronto para 
consumo. Esta composição pode mudar de acordo 
com o tipo específico de mussarela a ser elaborado 
(FURTADO e LOURENÇO NETO, 1 994) . 

Os conceitos tecnológicos para fabricação de 
mussarela vêm sendo alterados de acordo com as 
novas definições introduzidas pelo Mercosul ,  
visando principalmente à melhoria da qualidade do 
produto e, a exemplo de padrões estabelecidos pelo 

* Parte do trabalho de tese apresentado a UFV para satisfazer os requerimentos para obtenção do 
título de Magister Scientiae. 
Departamento de Tecnologia de Alimentos - Universidade Federal de Viçosa. 

1 Doutoranda, Professora substituta - Ileal@alunos.ufv.br 
2 Professor Adjunto 
3 Professor Titular 
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mercado american o ,  os dois  t ipos básicos  de 
mussarela definidos atualmente são a mussarela para 
consumo direto e aquela muss arela p ara pizza 
(FURTADO e LOURENÇO NETO, 1994). 

A mussarela para pizza contém baixo teor de 
umidade, teor de gordura elevado e sua composição 
média é 48% de umidade, 22% de gordura, 42% de 
gordura no extrato seco, 1,5% de cloreto de sódio e 25% 
de proteína, com pH médio de 5,2 (FURTADO, 1997). 

Outros indicadores de qualidade, além dos 
padrões de identidade citados, devem ser observados 
no queijo mussarela, os quais definirão a aceitação 
do produto pelo mercado consumidor (PILCHER e 
KINDSTEDT, 1990), todos relacionados com as 
propriedades funcionais do queijo.  De acordo com 
KINDSTEDT ( 1 997), estes indicadores de qualidade 
em queijo mussarela são o derretimento, o 
esticamento, a elasticidade, a liberação de óleo ou 
"oiling-off", a formação superficial de bolhas ou 
"blistering" e o escurecimento não-enzimático ou 
"browning ". 

Para que a qualidade do produto seja garantida 
em todos os sentidos é necessário que cada etapa da 
fabricação seja rigorosamente controlada. Dentre as 
diversas etapas a serem observadas para obtenção 
de uma mussarela que preencha todos os atributos 
de qualidade esperados, tanto em relação a sua 
composição, quanto às suas propriedades funcionais, 
a utilização de leite de qualidade (SILVA et aI., 
1 990), cultura lática específica para conferir ao 
queijo estes atributos e tecnologia de fabricação 
adequada são de fundamental i mp ortânci a  
(SIGSGAARD, 1 994). 

1 .2  Culturas láticas empregadas na 
elaboração do queijo mussarela 

Uma cultura lática pode ser constituída de 
uma ou mais espécies de microrganismos que, 
isolados ou em conjunto, modificam o meio onde 
estão, empregando os mais diversos compostos e 
produzindo outros que, por sua vez, irão conferir a 
este meio as características esperadas. Assim, a 
utilização industrial de uma cultura lática tem papel 
decisivo na garantia da qualidade de um produto 
(LAW e HANSEN, 1 997). 

O queijo mussarela pode ser produzido de 
diversas formas, adaptando-se os procedimentos de 
fabricação de acordo com a necessidade de cada 
região, condições de produção e final idade do 
produto. A produção de queijo mussarela a partir de 
leite pasteurizado adicionado de culturas láticas 
selecionadas é o procedimento empregado pelas 
indústrias de queij o  hoj e  no mundo (LAW e 
HANSEN, 1 997). 

A finalidade de se utilizarem culturas láticas 
em queijo mussarela e também em outros queijos é 
elevar a acidez e diminuir o pH da massa, facilitando 

a coagulação, a dessoragem e a filagem, bem como 
melhorando as características sensoriais do queijo e 
sua conservação, pois o pH de 5, 1 ,  observado no 
momento da filagem, dificulta o desenvolvimento da 
maioria dos contaminantes que crescem próximo à 
neutralidade (FURTADO, 1 990). 

A escolha da cultura lática ideal é realizada, 
de acordo com as características desejadas no 
produto final (por exemplo :  textura) e com a 
tecnologia empregada na fabricação (por exemplo: 
temperatura da massa). Para a fabricação do queijo 
mussarela podem ser utilizadas culturas láticas 
mesofílicas ou termofílicas, sendo as últimas mais 
empregadas, devido à economia de tempo no  
processo de  fabricação (FURTADO, 1 997). 

O leite é normalmente adicionado da cultura 
minutos  antes da coagulação,  s o frendo pré
maturação curta, independentemente do tipo de 
microrganismo empregado, melhorando as con
dições de coagulação e dessoragem da massa 
(FURTADO, 1 990). 

As culturas termofílicas são amplamente 
utilizadas na fabricação do queijo mussarela, sendo 
usadas na proporção de 0,5% quando se deseja 
realizar a filagem algumas horas após a fabricação. 
São culturas com rápida e intensa produção de ácido 
e alta cap acidade de redução do pH.  Elas são 
constituídas por Streptococcus tlzermophilus, 
Lactobacillus delbrueckii ssp .  bulga ricus e 
Lactobacillus helveticus, podendo estes se 
apresentarem associados (Streptococcus thermophilus 
e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulga ricus, 
Streptococcus therm ophilus e Lactobac illus 
helveticus) ou isolados (Streptococcus thermophilus) 
(TURNER e MARTLEY, 1 993 ; TINSON et aI., 1982). 
Estas espécies são caracterizadas abaixo, justificando 
seu emprego em queijo mussarela. 

Os Streptococcus thermophilus são cocos, não 
apresentam motilidade, gram-positivos, catalase 
negativos, não esporulam e são homofermentativos. 
Desenvolvem de forma variável em meios com 2% 
de sal e não crescem em meios com 4% de sal . 
Crescem em temperaturas que variam de 19 a 50°C 
e não crescem a 1 0°C. Sua temperatura ótima vai de 
42 a 43°C. Produzem rapidamente 1 ,  I % de ácido 
lático a partir da glicose, e algumas cepas são capazes 
de utilizar a galactose (BUCHANAN e GIBBONS, 
1 974), as quais vêm sendo cada vez mais empregadas 
comercialmente (HUTKINS e MORRIS, 1 987). São 
usados normalmente em associação com o 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, com o 
qual cresce em simbiose (HOLT et aI . ,  1994). 

Os Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 
são bastonetes, não apresentam mobilidade, gram
positivos, catalase negativos, não esporulam e são 
homofermentativos . Não crescem em meios com 
mais de 2% de sal e desenvolvem bem a 45°C. 
Produzem rapidamente até 2% de ácido lático a partir 
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da glicose e não são capazes de utilizar a galactose. 
São usados normalmente em associação com o 
Streptococcus . therm ophilus (B UCHANAN e 
GIBBONS, 1 974; HOLT et aI. ,  1 994). 

Os Lactobacillus helveticus são bastonetes, não 
apresentam motilidade, gram-positivos, catalase 
negativos, não esporulam e são homofermentativos. 
Crescem lentamente em temperaturas inferiores a 
15°C. São fortes produtores de ácido e podem produzir 
até 2,7% de ácido lático ao fermentar a glicose e a 
galactose. São usados normalmente em associação 
com o Streptococcus thermophilus (BUCHANAN e 
GIBBONS, 1974, HOLT et aI., 1 994). 

Algumas indústrias produtoras de culturas 
láticas só possuem disponíveis no mercado brasileiro 
determinadas formas de fermento, como no caso da 
Christian Hansen Ind. e Com. Ltda., que domina 
atualmente a produção de culturas no Brasil .  As 
culturas recomendadas para fabricação de mussarela 
utilizadas neste trabalho foram fornecidas por esta 
indústria e estão disponíveis somente sob a forma 
DVS .  Segundo dados da Christian Hansen, as 
culturas termofílicas tipo DVS, capazes de fermentar 
açúcares res iduais ,  vêm sendo cada vez mais 
utilizadas com o objetivo de reduzir o escurecimento 
não-enzimático em queijo mussarela, alterando as 
propriedades funcionais deste produto. 

Assim, os objetivos deste trabalho foram de 
avaliar a capacidade de redução do escurecimento, 
apresentada por duas das culturas láticas mais 
empregadas na fabricação do queijo mussarela no 
Brasil, bem como o estudo dos seus efeitos sobre as 
propriedades funcionais e características deste produto. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Produção do queijo mussarela 

Os queijos mussarela estudados neste trabalho 
foram produzidos na Usina-Piloto de Laticínios da 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. Para 
cada fabricação foi utilizado um volume de 50 litros 
de leite. Os queijos foram elaborados de acordo com 
a metodologia básica de fabricação recomendada por 
FURTADO e LOURENÇO NETO ( 1 994). 

No processo de fabricação foram utilizadas 
duas cu lturas láticas tipo DVS termofíl icas ,  
atualmente mais empregadas na fabricação de queijo 
mussarela no Brasil, segundo dados da Ch. Hansen 
Ind. e Com. Ltda., produzidas por esta empresa. Uma 
das culturas simples é constituída por Streptococcus 
thermophillls, comercialmente denominada ST -37, 
e outra, mista, consti tuída por StreptococCllS 
thermophillls e Lactobacilllls helveticlls, deno
minada TCC-20. 

Na etapa de adição da cultura lática ao leite 
para realizar a pré-maturação foi mantida a dose 
de cultura, recomendada pelo fabricante, de 500 U 

para cada 1 0.000 L de leite. E, para possibilitar o 
uso das culturas para o volume de leite empregado 
nas fabricações, o envelope de 500 U, referente à 
cultura ST-37, e o de 5000 U, referente à cultura 
TCC-20, foram inoculados em 1 l itro de leite 
desnatado estéril reconstituído a 1 0%, resfriado 
entre 1 0  e 1 2°C. Em seguida, o leite inoculado foi 
utilizado na proporção de 1 0  mL para cada tanque 
da primeira repetição, mantendo-se a proporção 
inicial recomendada. O restante do leite inoculado 
foi dividido em porções de 1 00 rnL, imediatamente 
congeladas em freezer à - 20°C para utilização nas 
repetições seguintes. 

2.2 Delineamento experimental 

A partida de 100 L de leite foi divida em duas 
porções de 50 L, e cada uma delas recebeu um tipo 
de cultura lática para fabricação. A fabricação foi 
repetida seis vezes para cada cultura. A mussarela 
produzida com a cultura TCC-20 constituiu-se no 
tratamento 1, e a produzida com a cultura ST-37 
constituiu-se no tratamento 2. 

O experimento foi conduzido em blocos 
casualizados, uma vez que as condições experi
mentais não eram homogêneas, pois as fabricações 
foram realizadas em diferentes dias, utilizando-se 
leite de mistura. Levando em consideração a 
variação com posicional normal destes , mesmo 
padronizando-se possíveis fatores capazes de influir 
nas características do produto final, por exemplo, 
a gordura, não se pode garantir a homogeneidade 
do leite obtido de partidas diferentes,  sendo 
necessário isolar o efeito do leite na forma de bloco. 
Foram realizadas seis fabricações, constituindo-se 
seis blocos. 

Para se estudar as variáveis observadas nos 
queijos durante o tempo de estabilização em câmara 
a 1 0°C, trabalhou-se com experimento em parcela 
subdividida: anal isando-se cinco sub-parcelas 
referentes ao tempo de estabilização do queijo (3, 
1 0, 17, 24, 31 dias). 

Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e analisados por procedimentos do sistema 
SASâ (Statistical Analysis System). 

2.3 Avaliações físico-químicas 

O leite pasteurizado empregado na fabricação 
foi analisado quanto a presença de fosfatase alcalina 
(ATHERTON e NEWLANDER, 1977), acidez Dornic 
(RICHARDSON, 1985), índice crioscópico (PEREIRA 
et aI . ,  1 993) ,  potencial hidrogeniônico - pH 
(KOSIKOWSKI, 1977), densidade (BRASIL, 198 1 ), 
gordura (RICHARDSON, 1985), extrato seco total e 
desengordurado (AOAC, 1 984 e RICHARDSON, 
1985) lactose e galactose (JOHNSON e OLSON, 1985) 
e compostos nitrogenados (SILVA, 1995). 
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O leite pré-maturado com a cultura lática 
foi analisado quanto a presença de lactose e 
galactose (JOHNSON e OLSON, 1 985) e pH (KOSI
KOWSKI, 1 977) .  

Os soros obtidos no momento do corte da 
massa e no momento do ponto, foram analisados 
quanto ao teor de gordura, acidez Dornic 
(RICHARDSON, 1 985) e pH (KOSIKOWSKI, 1 977). 

As massas obtidas nos momentos do corte e 
do ponto, e nos tempos 30, 60, 90, 1 20, 1 50 e 1 80 
minutos após o ponto e no momento da filagem, 
foram analisadas somente quanto ao pH (KOSI
KOWSKI, 1 977) e aquelas obtidas no momento do 
corte, no momento do ponto, 90 minutos após o 
ponto, e no momento da filagem, foram analisadas 
quanto a presença de lactose e galactose (JOHNSON 
e OLSON, 1 985) e pH (KOSIKOWSKI, 1977) . 

A avaliação dos queijos, após decorridos 3 ,  
1 0, 17 ,  24 e 31  dias da fabricação, foi realizada 
quanto ao pH, umidade, gordura, acidez e cloreto de 
sódio (KOSIKOWSKI, 1 977), lactose e galactose 
(JOHNSON e OLSON, 1 985),  compostos nitro
genados (SILVA, 1 995), HMF (OLIVEIRA, 1 999), 
derretimento (KOSIKOWSKI, 1977) e "oiling-off" 
(KINDSTEDT e FOX, 199 1 ). 

Além das avaliações citadas, foram também 
indiretamente determinados nos queijos a atividade de 
água (MARCOS et aI., 1 98 1 ), teor de sal na umidade 
(FURTADO e LOURENÇO NETO, 1 994), gordura 
no extrato seco (SILVA et aI . ,  1 997) e as relações 
NS4,/NT (índice de maturação) e NSTciNT (índice 
de proteólise) (WOLFSCHOON-POMBO, 1 983) .  

As análises das amostras de leite e soro foram 
realizadas imediatamente após a coleta. A análise 
do potencial hidrogeniônico da massa foi feita logo 
após a coleta, e as determinações de açúcares foram 
realizadas no dia seguinte, sendo as amostras 
previamente congeladas em freezer a -20°C . O 

descongelamento foi realizado em banho-maria 
regulado a 40°C por 5 minutos e, em seguida, 
trituraram-se as amostras em graal, para se proceder 
à análise. 

As amostras de queijo foram trituradas em 
processador de alimentos para se proceder às análises 
citadas. O período total de análise para cada bloco 
de amostras, em seus respectivos tempos, foi de 
quatro dias. 

As análises de potencial hidrogeniônico, 
acidez, umidade, lactose e galactose no queijo foram 
realizadas no primeiro dia, no mesmo dia de sua 
coleta, e nos respectivos intervalos do tempo de 
estabilização. As amostras trituradas foram acon
dicionadas em frascos plásticos com vedação e 
colocadas sob refrigeração a 4°C para análises 
posteriores. 

No segundo dia de análise foram realizadas 
as determinações de HMF," oiling-off", derretimento 
e cinzas. No terceiro dia de análise foram realizadas 
as análises de cloreto de sódio ,  gordura e o 
fracionamento das amostras para determinação dos 
compostos nitrogenados. Os compostos nitrogenados 
foram determinados no último dia de análise. 

Os queijos obtidos em cada tratamento foram 
pesados para cálculo do rendimento da fabricação 
antes da salga e depois da secagem (L de leitelkg de 
queijo) .  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análises físico-químicas do leite 
pasteurizado empregado na fabri
cação do queijo mussarela 

Os resultados das análises físico-químicas do 
leite pasteurizado utilizado na fabricação dos queijos 
são apresentados no Quadro 1 .  

Quadro 1 - Resultados médios das análises do leite pasteurizado empregado na fabricação do queijo mussarelall 

Análises 

Fosfatase alcalina 
Acidez (0 D) 
DPC (0 H) 
pH 
Densidade (g/L) 
Gordura (% m/v) 
EST (% m/v) 
ESD (% m/v) 
Lactose (% m/v) 
Galactose (% m/v) 
Caseína (% m/v) 

Tratamento 1 

negativa 
1 5,65 (± 0,44) 

0,53 1 (± 0,003) 
6,58 (± 0,06) 

1032,4 (± 0,7 1 )  
3,25 ( ±  0,24) 
1 2,42 (± 0,42) 
9,04 (± 0,46) 
3,94 (± 0,46) 

0,026 (± 0,20) 
2,56 (± 0,50) 

Tratamento 2 

negativa 
15 ,56 (± 0,29) 
0,530 (±0,002) 

6,59 (±0,08) 
1032,3 (± 0,76) 
3,23 (± 0,26) 
1 2,21 (± 0,1 8) 
8,98 (± 0, 1 5) 
3,91 (±0,53) 

0,0 1 5  (± 0,008) 
2,70 (± 0,42) 

11 Valores médios das análises em duplicata de seis repetições, seguidos pelo desvio-padrão das repetições. 
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De acordo com FURTADO (1997), os resultados 
das análises para o acompanhamento do leite 

asteurizado empregado na fabricação apresentaram
�e dentro dos padrões para este tipo de queijo. Todas 
as partidas mostraram teste de fosf�tas� alca�ina 
negativa, indicando processo de pasteunzaçao efetivo. 

A acidez, o pH e a densidade foram considerados 
nonnais. A DPC média de 0,533°H apresentou-se pouco 
reduzida, mas é considerada normal em relação à média 
crioscópica dos leites da região. 

O teor médio de gordura foi maior que o 
recomendado por FURTADO (1 997) para o queijo 
mussarela para pizza, que é 3%. Mesmo tendo sido 
padronizado, este teor mais elevado de. gordura fo! devido 
a problemas mecânicos da desnatadelra-padromzadora, 
não permitindo um ajuste exato deste teor. 

Pelo mesmo motivo, não foi possível realizar o 
ajuste do teor caseína nas amostras utilizando-se leite 
desnatado. A média encontrada foi aquela apresentada 
pela matéria-prima, sem padronização. Os teores 
médios de extrato seco total e desengordurado também 
se apresentaram dentro da faixa normal. O mesmo 
ocorreu com os teores médios de lactose e galactose, 
determinados pelo método enzimático. 

3.2 Análises físico-químicas do leite pré
maturado empregado no processo e da 
massa obtida durante a fabricação do 
queijo mussarela 

Juntamente com as análises do leite pasteu
rizado foram realizadas anál ises no leite pré
maturado com as culturas láticas, fazendo-se o 
acompanhamento da massa durante o processo de 
fabricação, objetivando avaliar cada cultura com 
relação à sua capacidade fermentativa sobre a lactose 
e a galactose e conseqüente abaixamento de pH. 

Para essa avaliação, o leite pasteurizado foi o 
ponto de partida, passando-se ao leite pré-maturado 
com a cultura durante 30 minutos, antes da adição 
do coalho e, complementando a avaliação, fez-se o 
acompanhamento da massa a cada 30 minutos a 
partir do corte até a filagem. 

3.2.1. Avaliação da lactose 
Os resultados médios da análise do teor de 

lactose nas amostras durante a fabricação do queijo 
mussarela estão representados no Quadro 2. 

A análise de variância destes resultados 
indicou não haver diferença significativa (P>0,05) 
entre as médias das concentrações de lactose nas 
amostras de leite pasteurizado, leite pré-maturado, 
massa no corte, massa no ponto e massa no momento 
da filagem. As médias das concentrações de lactose 
na amostra de massa coletada a 90 minutos do ponto 
foram significativamente diferentes (P<0,05) entre 
as culturas. 

A concentração de lactose remanescente na 
massa com 90 minutos fo i menor quando se 
empregou a cultura ST -37,  com Strep tococcus 
therm ophilus, mostrando maior c ap acidade 
fermentativa sobre lactose em relação à cultura 
TCC-20 no período avaliado. Conforme relatado por 
FURTADO ( 1 997) e HUTKINS e MORRIS ( 1987), 
os cocos produzem maior acidez inicial que a 
mistura de cocos e bacilos, e a maior produção de 
acidez indica degradação mais intensa da lactose 
na massa. 

O equilíbrio na concentração de l actose, 
observado no momento da fi lagem, é expli
cado pelo fenômeno d a  autol imitação fermen
tat i v a .  O a b a i x a m e n t o  da tempera tura da 
mas s a  no tanque durante o período de fermen
tação distancia a temperatura da massa  d aquela 
ideal p ara o desenvolvimento das cu l turas , e 
o maior  tamponamento  d o  mei o ,  d e v i d o  à 
remoção de cálcio da matriz caseínica,  evita 
a ocorrência  de superacidifi cação, red uzindo 
a atividade fermentativa dos microrganismos 
(FURTADO, 1 99 7 ) .  

A análise d e  regressão d o  tempo d e  fabri
cação foi significativa (P<O,O I ), indicando dimi
nuição na concentração de lactose na massa no 
decorrer da fabricação. Este efeito era esperado em 
ambas as amostras, uma vez que este açúcar é o 
principal carboidrato fermentável por estas culturas 
(MUKHERJEE e HUTKINS, 1 994). 

Quadro 2 _ Resultados médios do teor percentual de lactose obtidos durante a fabricação do queijo mussarela 
com as culturas láticas estudadasll. 

Momentos de coleta 

Culturas Leite Leite Massa no Massa Massa após Massa na 
pasteurizado maturado corte no ponto 90 minutos filagem 

TCC-20 3 ,92 a 3 ,56 a 2,8 1 a 2,28 a 2,02 a 1 ,33  a 
St-37 3,91 a 3,52 a 2,53 a 1 ,95 a 1 ,68  b 1 , 14  a 

Médias seguidas de uma mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste F. 
li Valores médios das duplicatas de seis repetições. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 8 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Mar/Abr, n° 307, 54: 3 - 18, 1999 

3.2.2 Avaliação da galactose 
Os resultados médios da análise do teor de 

galactose nas amostras durante a fabricação do queijo 
mussarela estão representados no Quadro 3 .  

A análise de variância dos resultados indicou 
não haver diferença significativa (P>0,05) entre as 
médias da concentração de galactose para as amostras 
de leite pasteurizado e leite pré-maturado, massa após 
90 minutos do corte e massa na filagem, produzidas 
com ambas as culturas. Entre as médias de galactose 
observadas nas amostras de massa produzidas com as 
várias culturas, houve diferença significativa (P<0,05) 
no momento do corte e do ponto. 

As massas produzidas com a cultura ST -37 
apresentaram teor de galactose maior que aquelas 
onde se usou a cultura TCC-20. A maioria dos 
Streptococcus thermophilus é incapaz de fermentar 
a galactose residual, levando à liberação maior deste 
açúcar no meio. 

A cultura TCC-20, fermentadora deste açúcar 
pela presença do Lactobacillus heLveticus, não 
fermentou a galactose do meio, efeito justificado pela 
sua reduzida atividade fermentativa nas fases iniciais 
de fabricação, quando as condições do meio ainda 
são desfavorávei s  para o cresc imento deste 
microrganismo (FURTADO, 1 997) .  

Outro fator que justifica este comportamento 
é a longa fase de adaptação ao meio , típica de 
microrganismos que compõem fermentos supercon
centrados mantidos liofilizados ou congelados por 
períodos prolongados (FURTADO, 1997). Este efeito 
afeta mais os lactobacilos, pois, além de serem mais 
sensíveis à temperatura de fi lagem que os  
estreptococos, e estão em menor proporção que estes 
últimos na cultura (YUN et aI., 1995) . 

O equilíbrio observado no período próximo à 
filagem é explicado pela auto limitação fermentativa 
das culturas discutida no item anterior. 

A equação de regressão do tempo de fabri
cação foi significativa (P<O,O l ), indicando acúmulo 
de galactose na massa dos queijos produzidos com 
ambas as culturas no decorrer do período de 
fabricação. 

O aumento da galactose residual no meio, 
segundo JOHNSON e OLSON ( 1 985), ocorre devido 
à incapacidade de fermentação da galactose pela 
maioria dos Streptococcus thermophilus e à reduzida 
atividade fermentativa do Lactobacillus helveticus 
nas fases iniciais de fabricação (FURTADO, 1997). 

Verificou-se, no decorrer de todo processo de 
fabricação, aumento de 0,025% no leite pasteurizado 
para 0,537% de galactose no momento da filagem 
para as amostras produzidas a partir da cultura TCC-
20 e, para a cultura ST -37, este aumento foi de 
0,025% para 0,630%, indicando alguma atividade 
do Lactobacillus heLveticus. 

JOHNSON e OLSON ( 1 985) afirmaram, em 
trabalhos realizados com estes microrganismos, que 
se a galactose residual não for eliminada até o 
momento da filagem, ela pode permanecer na massa 
mesmo depois de um mês de estocagem, pois a 
capacidade de fermentar rapidamente a galactose 
acumulada pare'ce determinar a quantidade de 
galactose remanescente na massa do queijo. 

3.2.3 Avaliação de pH 
Os resultados médios da análise de pH nas 

amostras durante a fabricação do queijo mussarela 
estão representados no Quadro 4. 

A análise de variância dos resultados indicou 
não haver diferença significativa (P>0,05) entre as 
médias de pH do leite pasteurizado, leite pré-maturado, 
massa no corte e massa na filagem das amostras 
produzidas com ambas as culturas. A autolimitação 
discutida anteriormente é observada no momento da 
filagem, quando as médias de pH se igualam. 

Houve diferença significativa (P<O,Ol) entre 
os valores médios de pH das amostras de massa após 
60 e 90 minutos do ponto e, entre as amostras de 
massa, depois de 30, 1 20 e 1 50 minutos do ponto 
(P<0,05). As amostras elaboradas com a cultura 
TCC-20 apresentaram maiores valores de pH que as 
produzidas com cultura ST -37. 

A partir da verificação do ponto, a capacidade 
de a cultura reduzir o pH diferenciou as amostras 
produzidas com cada cultura. Os menores valores 

Quadro 3 _ Resultados médios do teor percentual de galactose obtidos durante a fabricação do queijo mussarela 
com as culturas láticas estudadas1'. 

Momentos de coleta 
Culturas Leite Leite Massa no Massa no Massa após Massa na 

pasteurizado maturado corte ponto 90 minutos filagem 
TCC-20 0,026 " 0,025 " 0,033 " 0, 1 1 9 " 0,429 " 0,537 a 

St-37 0,0 15  " 0,036" 0,093 b 0,376 b 0,630" 0,568 • 
Médias seguidas de uma mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste F. 
l' Valores médios das duplicatas de seis repetições. 
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Q�adro 4 - Resultados médios do pH obtidos durante a fabricação do queijo mussarela com as culturas láticas estudadasll. 

Momentos de coleta 
Culturas Leite Leite Massa no Massano Massa após Massa após Massa após Massa após Massa após Massa na 

past. matur corte. ponto 30 min 60 min 90 min 120 min 150 min filagem 
TCC-20 6,59 a 6,53 • 6,48 a 6,39 • 6,32 • 6,1 1 • 5,75 • 5,52 • 5,32 • 5,00 a St-37 6,57 • 6,53 • 6,44 • 6,15 b 5,80 b 5,54 b 5,32 b 5,13  b 5,00 b 4,97 a 

Médias se�d�s de uma �esma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste F. li Valores médIOS das duplIcatas de seis repetições. 

de pH apresentados nesta fase pela cultura simples 
de Streptococcus thermophilus foram explicados 
pelo rápido crescimento da cultura com produção de 
ácido a partir da fermentação do açúcar (FURTADO, 
1997, KINDSTEDT, 1 997). 

A equação de regressão mostrou s igni
ficativamente a variação do pH no decorrer do tempo 
de fabricação (P<O,Ol), indicando sua diminuição 
durante o processo de fabricação, devido à produção 
de ácido pelas culturas láticas. 

No decorrer da fabricação, a produção de 
ácido lático pe los  microrganismos leva ao 
abaixamento progressivo do pH e, normalmente, na 
faixa de 4,8 a 5,5 a massa atinge concentração de 
cálcio ideal para permitir a filagem. No momento da 
filagem, o pH d as massas se  igualou, indepen
dentemente do tipo de cultura utilizada, devido ao 
efeito da autoli mitação. O pH ideal de filagem 
dependerá dos teores iniciais de cálcio e caseína do 
leite (FURTADO, 1 997, KINDSTEDT, 1 997). 

Quando a fermentação é realizada à tempe
ratura ambiente, como se procedeu neste trabalho, a 
t�mperatura da massa tende a cair progressivamente, 
dIstanciando-se  da faixa  i deal de 43 a 45°C 
reduzindo conseqüentemente a atividade metabólic� 
dos microrganismos. Ocorre assim a estabilização 
da curva de pH, que ajuda a manter as características 
de fi lagem (FURTADO,  1 99 7 ) .  Em trabalhos 
realizados por KINDSTEDT ( 1 997), amostras de 
massas durante a dessoragem apresentaram valores 
de pH variando de 6 , 1  a 6,2. 

3.3 Análises físico-químicas do soro obtido 
durante a fabricação do queijo mussarela 

O acompanhamento das características físico
q�ímicas do s oro durante a fabricação é proce
dimento normal e de grande importância durante o 
processo, fornecendo bases para a avaliação dos 
procedimentos adotados. Os resultados obtidos nas 
análises de soro encontram-se no Quadro 5. 

Segundo FURTADO ( 1 997), perda no soro de 
14 a 1 6% da gordura do leite é considerada normal. 
Os teores de gordura encontrados apresentaram-se 
elevados, devido à quebra maior da massa durante a 
intervenção mecânica no processo de fabricação. 

Em trabalhos realizados com queijo mussarela, 
KINDSTEDT (1991)  afirmou que o pH de drenagem 
do soro é fundamental para a desmineralização ocorrida 
no s oro durante a fabricação, pois determina 
indiretamente o desenvolvimento de ácido na massa 
antes desta drenagem. 

Segundo dados obtidos por JOHNSON e 
OLSON (1985), utilizando-se culturas deStreptococcus 
thermophilus e Lactobacillus helveticus isoladas de 
produtos lácteos, o pH médio do soro no momento 
do corte foi de 6, 1 0; considerado mais baixo que os 
valores médios encontrados para os dois tratamentos 
estudados, devido provavelmente à maior atividade 
dos microrganismos verificados neste tipo de cultura. 

Dados pesquisados por FURTADO ( 1 997) 
indicaram valores de pH para o soro no momento do 
ponto de 6,40 a 6,43 e, para o soro no início da 

��adro 5 - Resultados médios �as análises do soro obtido no momento do corte e ponto para as duas culturas atIcas estudadas durante a fabncação do queijo mussarelall. 

-
11 

Análises Cultura TCC-20 Cultura ST-37 
Corte Ponto Corte Ponto 

Acidez (0 D) 10 (± 1 ,0) 12 (± 0,50) 10 (± 1 ,47) 10 (± 1 ,68)  pH 6,44 (±0, 1 2) 6,35 (± 0,05) 6,44 (± 0, 1 )  6,24 ( ±  0, 1 3) Gordura (% m/v) 0,59 (± 0,25) 0,57 (± 0,24) 0,59 (± 0,25) 0,47 (+ 0, 1 )  
, . Valores medlOs das duphcatas de seis repetições, seguidos pelo desvio-padrão das repetições. 
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fermentação, valores de 6 , 1 5  a 6,20, prOXlmos 
daqueles encontrados neste trabalho. Este soro foi 
obtido de fabricações que utilizaram os mesmos 
microrganismos acima com a mesma cultura 
empregada nesta experimentação. 

3.4 Variação do tempo de fabricação do 
queijo mussarela 

o tempo de fabricação foi acompanhado em 
períodos considerados determinantes para a carac
terização do queijo mussarela. Os registros do tempo 
foram realizados com o objetivo de comparar, de 
forma complementar, o comportamento de cada 
cultura durante a fabricação. Foram registrados os 
tempos referentes ao período de coagulação da massa 
até o momento do corte, o período do corte até o 
ponto da massa para dessoragem, o período desde a 
dessoragem até o ponto de filagem da massa e o 
período total de fabricação dos queijos. 

Todas as medidas foram baseadas em 
observações práticas durante o processo .  Os 
resultados obtidos, expressos em minutos, são 
mostrados no Quadro 6. 

A análise de variância indicou não haver 
diferença significativa (P>0,05) entre os tempos 
médios de coagulação e de ponto entre os queijos 
produzidos com as duas culturas . Porém, houve 
diferença significativa (P<O,OI ) entre as médias dos 
tempos de fermentação e tempo de fabricação total 
dos queijos produzidos com as duas culturas láticas. 

O tempo de fermentação e tempo total de 
fabricação dos queijos produzidos com a cultura 
simples foram menores que aqueles que utilizaram a 
cultura mista. Esta diferença provavelmente ocorreu 
devido à longa fase de adaptação das culturas 
liofilizadas e congeladas por períodos prolongados 
(FURTADO, 1997), retardando a produção de ácido. 

No início da fabricação a duas culturas passam 
por urna adaptação ao meio e, por esse motivo, neste 
período a produção de ácido é reduzida, e também o 
processo de adaptação exige muito do microrganismo 
(FURTADO, 1 997) .  O período de adaptação da 
cultura ao leite em fermentos compostos somente por 
cocos é menor, devido a sua rápida capacidade de 
crescimento neste pH. 

Após a fase de adaptação ao meio, culturas 
compostas por cocos e bacilos apresentam maior e 
mais intensa velocidade de produção de ácido. Sua 
adaptação inicial, porém, é mais lenta, atribuída à 
menor proporção de cocos em relação à cultura 
simples, resultando em aumento no tempo total de 
fermentação, (YUN et aI. ,  1 995). 

Mesmo tendo s ido  observadas as reco
mendações do fabricante com relação à concentração 
do inóculo no leite, o tempo verificado para a fabri
cação realizada com cada cultura foi diferente. A 
proporção de 500 unidades de cultura para cada 
1 0.000 L de leite, recomendada pelo fabricante, foi 
observada para ambos os tratamentos. 

O uso de menor quantidade de inóculo para a 
cultura TCC-20 (5.000 U) em relação à cultura ST-37 
(500 U) visando à manutenção da proporcionalidade 
do número de células adicionadas, somado ao efeito 
do congelamento das culturas antes da utilização, pode 
ter influenciado no tempo de fabricação. 

Segundo FURTADO ( 1 997),  pode ocorrer 
variação de 2 a 4 horas no tempo de fermentação do 
queijo mussarela, dependendo do tipo e da dose das 
culturas utilizadas. Em trabalhos realizados pelo mesmo 
autor com culturas de Streptococcus thermophilus, as 
amostras atingiram a faixa de pH adequada para filagem 
em torno de 90 a 1 50 minutos de fermentação, 
dependendo das condições de fabricação. 

Neste trabalho, o tempo médio de fermentação 
total dos queijos mussarela produzidos com a cultura 
ST-37 foi de 1 63 minutos e de 269 minutos para a 
cultura TCC-20, estando estes tempos elevados em 
relação à faixa de tempo normal esperada para a 
fermen tação. 

Outro fator importante a ser observado foi o 
procedimento de fermentação à temperatura ambiente, 
durante o qual a manutenção de uma temperatura 
constante da massa no tanque foi difícil, o que 
certamente afetou o desenvolvimento da cultura. 

Foi observado também ligeiro atraso no tempo 
necessário para a massa chegar ao ponto de 
dessoragem. Segundo FURTADO ( 1997), este tempo 
varia entre 40 e 45 minutos após o corte da coalhada. 
Os tempos de coagulação encontrados estão de 
acordo com aqueles normalmente observados durante 
o processo de fabricação do queijo mussarela. 

Quadro 6 - Tempos médios observados nos intervalos de fabricação do queijo mussarela em relação às culturas 
láticas estudadasll. 

Cultura 
TCC-20 
ST-37 

Coagulação 
45 a (± 3,44) 
43 a (± 4,08) 

Ponto 
69 a (± 5,43) 
67 a (± 5,3 1 )  

Fermentação 
269 a (± 52,0) 
1 63 b (± 33,70) 

Fabricação total 
415  a (± 45,53) 
305 b (± 33,26) 

Médias seguidas de urna mesma letra, nas colunas, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste F. 
11 Valores médios de seis repetições em minutos. 
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3.5 Análise do rendimento 

A análise de variância dos resultados não foi 
significativa (P>0,05) indicando que os queijos 
obtidos nas fabricações em que foram usadas 
diferentes culturas tiveram o mesmo rendimento. 

Segundo SlL VA et al. ( 1990) e FURTADO (1997), 
o rendimento da fabricação depende da qualidade e 
composição do leite em relação ao seu conteúdo em 
gordura e caseína, do tipo de coalho empregado, teor de 
umidade do queijo e processo de filagem. A faixa 
considerada nomal de rendimento situa-se entre 9,5 e 
10,5 litros de leite por quilo de queijo. 

Os valores médios de rendimento encontrado 
neste trabalho estiveram dentro da faixa normal e foram 
de 10, 1 8  Ukg (± 0,70) para os queijos produzidos com 
a cultura ST-37 e de 9,96 L/kg (± 1 ,36) para os queijos 
que utilizaram a cultura TCC-20. 

3.6 Análises físico-químicas do queijo 
mussarela 

3.6.1 Análise com posicional do queij o 
mussarela 

Os resultados da análise composicional do 
queijo mussarela obtidos nas fabricações são 
apresentados no Quadro 7.  A composição destes 
queijos esteve de acordo com aquela apresentada por 
FURTADO ( 1 997) . 

3.6.1.1 Umidade 
Os teores de umidade encontrados para ambos 

os tratamentos estão ligeiramente abaixo daqueles 
normalmente verificados em queijo mussarela para 
pizza, segundo FURTADO ( 1 997). 

KINDSTEDT ( 1 997) afirmou em trabalhos 
com queijo mussarela para pizza que o teor de 
umidade é definido pelo tempo total de fabricação 
e, quanto maior este tempo, menor o teor de umidade. 
O maior tempo de fabricação pode ser atribuído à 
cultura na forma DVS e ao pequeno volume 
proporcional utilizado na fabricação discutido 
anteriormente. 

3.6.1.2 Gordura 
Os teores de gordura encontrados nas amostras 

estão também acima daquele recomendados para 
queijo mussarela para pizza. Este teor elevado é 
resultado da dificuldade na realização da padro
nização inicial do teor de gordura do leite. 

Maior teor de gordura maior melhora o 
derretimento, aumentando, porém, a liberação de 
óleo (FURTADO, 1997) . 

3.6.1.3 Gordura no extrato seco (GES) 
Os teores de gordura encontrados nas amostras 

estão também acima daquele recomendado para 
queijo mussarela para pizza. Assim corno analisado 
para a gordura, quanto maior o teor de GES, maior 
será o derretimento e maior a liberação de óleo. 
Segundo KINDSTEDT ( 1 997) ,  teores  de GES 
maiores que 41  % são arriscados, pois podem levar a 
um aumento excessivo na liberação de óleo. 

3.6.1.4 Cloreto de sódio, sal na umidade e 
atividade de água (Aw) 

Os teores de cloreto de sódio determinados 
para os queijos produzidos com ambas culturas estão 
de acordo com aqueles recomendados para o queijo 
mussarela para pizza e também estão de acordo os 
teores de sal na umidade e a atividade de água. 

O teor de sal afeta inicialmente a estrutura o 
queijo, pelo seu impacto sobre a atividade enzimática 
(KINDSTEDT, 1 99 1 ). Alto teor de sal leva à redução 
da capacidade de derretimento e à red ução da 
proteólise, favorecendo a emulsificação da gordura, 
diminuindo o "oiling-off". A quantidade de sal afeta 
também o teor de açúcares no queijo e, quanto mais 
alto seu teor, mais lenta será a degradação da lactose 
e galactose residual (FURTADO, 1 997). 

Segundo SIGSGAARD ( 1994) teores de sal 
na umidade maiores que 4% podem inibir até 100% 
o Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus 
helveticus. 

A ativ idade de água é inversamente 
proporcional ao teor de sal no queijo. Valores de Aw 
inferiores a 0,984 para o Streptococcus thermophilus 

Quadro 7 - Resultados médios das análises físico-químicas do queijo mussarela em relação às culturas láticas 
estudadasll . 

Análises 
Umidade (% mim) 
Gordura (% mIm) 
GES (% mim) 
Sal (% mIm) 
Aw 
Sal na umidade (% mim) 

Cultura TCC-20 
46,49 (± 1 ,75) 
26,03 (± 1 ,84) 
48,72 (± 2,85) 
1 ,35 (± 0, 1 8) 

0,984 (± 0,002) 
2,90 (± 0,42) 

Cultura ST -37 
47, 1 7  (± 1 ,57) 
25,55 (± 2,03) 
48,33 (± 3,26) 
1 ,34 (± 0, 1 9) 

0,984 (± 0,002) 
2,85 (± 0,42) 

lIValores médios das análises em duplicata de seis repetições, seguidos pelo desvio-padrão das repetições. 
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e 0,962 para o Lactobacillus helveticu� são 
suficientes para inibir a atividade destes mIcror
ganismos (MARCOS et aI., 1 98 1 ) .  Os resultados 
encontrados para a atividade de água e sal na 
umidade dos queijos analisados estão dentro dos 
limites considerados normais. 

3.6.2 Análises físico-químicas para moni
toramento do queijo mussarela 
durante o tempo de estabilização 

Os resultados médios apresentados nos 
Quadros 8 e 9 foram obtidos a par��r do acompa
nhamento físico-químico do queIJo mussarela, 
semanalmente, a partir do 311 dia após a fabricação 
até o 3 1 11 dia de estabilização em câmara a 1 0aC. 

3.6.2.1 Variação da acidez 
A análise de variância dos resultados indicou 

haver diferença significativa (P<0,05) en�re as 
médias da concentração de ácido lático determmadas 
nos queijos produzidos com as duas culturas no 
período de estabilização. . A acidez observada no queijo produzIdo com 
a cultura TCC-20 foi maior que a notada naquele 
produzido com a cultura ST -37. Sendo ambas as 
culturas empregadas no trabalho composta� por 
estreptococos termofílicos com grande capacIdade 
acidificante (FURTADO, 1 997). O efeito simbiótico 
apresentado pela cultura mista parece fav?�ece� a 
maior produção de acidez durante a .estabIhzaçao, 
em comparação ao efeito da cultura SImples. 

A análise de regressão do tempo foi significativa 
(P<O,OI), mostrando redução na concentração de ác�?o 
lático no decorrer do tempo de estabilização do .quel�o. 
A acidez diminuiu do 311 ao 3 111 dia de fabncaçao, 
devido à gradativa neutralização da massa pela 
liberação de aminoácidos que tampon� a fase aquosa 
do queijo, originários da ação das ��zlmas do coalho e 
de microrganismos da cultura latlca sobre as suas 
proteínas (Law, 1 984, citado por NETO et al., 1 988). 

3.6.2.2 Variação do pH 
A análise de variância dos resultados obtidos 

indicou efeito significativo (P>O,O l )  entre as médias 
de pH dos queijos produzidos com as diferentes 
culturas. 

Os queijos produzidos com a cultura TCC-20 
apresentaram menores valores de pH que aqueles 
feitos com a cultura ST -37. Tal comportamento tem 
estreita relação com os observados na variação da 
acidez titulável. Apesar de não existir perfeita relação 
entre acidez e pH, a inversa proporcionalidade e�tre 
eles é conhecida. O crescimento simbiótico ocomdo 
com os microrganismos da cultura TCC-20 levou a 
menores valores de pH no meio, sobretudo após a 
filagem, devido à maior produção de ácido. . 

A análise de regressão do tempo de estabI
lização não foi significativa (P>0,05), indicando que 
não houve variação do pH ou estes valores sofreram 
pouca alteração nos queijos �roduzidos com �s 
diferentes culturas dentro do mtervalo de estabI
lização analisado. 

Quadro 8 _ Resultados médios das variáveis físico-químicas analisadas no queijo mussarela em relação às 

culturas láticas estudadasll. 

Variáveis físico-químicas 
Culturas 

pH Lactose Galactose Derretimento "Oiling-off' Acidez 
5,04 a 0,749 a 0,383 a 1 8,72 a 1 1,32 a 

TCC-20 0,642 a 1 4,73 b 10, 1 4  a 
St-37 0,552 b 5, 1 2  b 1 ,022 b 0,5 1 3  b 

Médias seguidas de uma mesma letra ?as col�n�s não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste F. 

11 Valores médios das duplicatas de seIS repetlçoes. 

Quadro 9 _ Resultados médios dos índices físico-químicos determinados no queijo mussarela em relação às 
culturas láticas estudadasll 

Culturas 

TCC-20 
St-37 

HMF livre 

4,75 a 
5,04 a 

Índices físico-químicos 
HMF total Extensão de 

23,86 a 
23,09 b 

maturação 
14,04 a 
1 3,01 a 

Profundidade de 
proteólise 

7,66 a 
6,09 a 

Médias seguidas de uma mesma letra ?as col�n�s não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste F. 

11 Valores médios das duplicatas de seIS repeUçoes . 
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3.6.2.3 Variação do teor de lactose 
A análise de variância dos resultados mostrou efeito 

significativo (P<O,Ol )  entre as médias da concentração de 
lactose nos queijos produzidos com as culturas avaliadas, 
indicando menor concentração de lactose naqueles 
queijos produzidos com a cultura TCC-20. 

A simbiose entre cocos e bacilos na cultura 
TCC-20 intensificou a atividade fermentativa da 
cultura lática sobre a lactose (Y UN et aI., 1 995). 

A análise de regressão do tempo foi signi
ficativa (P<O,O l ), indicando redução deste açúcar 
no decorrer do período de estabilização. 

No decorrer da estabilização ocorre normal
mente o processo de fermentação da massa. A lactose 
é degradada até a formação de ácido lático pelos 
microrganismos da cultura lática (FURTADO, 1 997). 

3.6.2.4 Variação do teor de galactose 
A análise de variância dos resultados obtidos 

na avaliação da evolução do teor médio de galactose 
durante o período de estabilização do queijo mussarela 
indicou diferença significativa (P<O,O 1 ), entre as 
culturas analisadas. O teor médio de galactose no 
queijo produzido com a cultura TCC-20 foi menor 
que aquele elaborado com a cultura ST-37. 

O Lactobacillus helveticus presente na cultura 
mista, capaz de metabolizar a galactose liberada a 
partir da degradação . da lactose, levou a uma 
diminuição da galactose residual (OBERG et aI . ,  
199 1 ;  TURNER e MARTLEY, 1 983).  

A análise de regressão dos resultados foi 
significativa (P<O,Ol )  mostrando que a concentração 
de galactose diminui no decorrer do período de 
estabilização do queijo.  Neste trabalho, o queijo 
produzido com a cultura ST-37 apresentou redução de 
25, 1 %  de galactose do 311 ao 3 111 dia de estabilização. 

Os teores médios de galactose encontrados neste 
período foram respectivamente 0,59% e 0,442%. No 
queijo onde se utilizou a cultura TCC-20 foi observada 
redução de 37,3% de galactose do 311 ao 3 1 11  dia de 
estabilização, e os teores médios detectados neste 
período foram respectivamente 0,469% e 0,294%. 

A diminuição dos teores de galactose residual 
é fator determinante para definir maior ou menor 
propensão do queijo ao escurecimento (MATZDORF 
et a I . ,  1 994; JOHNSON e OLSON, 1 9 8 5 ) .  
MUKHERJEE e HUTKINS ( 1 994) relataram teores 
de galactose menores que 0, 1 % em queijos mussarela 
elaborados com fermentos termofílicos galactose 
positivos, após 28 dias de fabricação. 

Conforme trabalhos realizados por FURTADO 
(1997), queijos mussarela elaborados com fermentos 
termofílicos galactose negativos apresentaram, após 
um mês, teores médios de 0,5 %  de gal actose.  
Comportamento semelhante era esperado pela cultura 
ST-37, também galactose negativa. 

O acúmulo de galactose esperado para os 
queijos produzidos com a cultura ST-37 não ocorreu, 

mas sim redução no teor deste açúcar. Este compor
tamento, não-característico da cultura lática utili
zada, indica a presença de estreptococos capazes de 
fermentar a galactose. 

A redução do teor de galactose em meios 
contendo somente microrganismos galactose nega
tivos pode ser explicada pela presença de micror
ganismos termorresistentes naturais do leite da região, 
que se mostraram capazes de crescer e fermentar a 
galactose residual do queijo, conforme citado por 
B RAUN ( 1998). 

Outra possibilidade que explicaria a ocor
rência de bactérias fermentadoras seriam alterações 
fenotípicas na cultura provocada por estresse 
bacteriano como resultado dos processos de liofi
lização e congelamento das culturas, que passariam 
a produzir enzimas capazes de metabolizar este 
açúcar pela via de Leloir (HUTKINS e MORRIS, 
1987), porém poucas estirpes apresentam este efeito 
e pouco se sabe sobre este assunto. A utilização de 
fermentos liofilizados, concentrados e congelados 
antes do uso, provavelmente influiu neste efeito. 

3.6.2.5 Variação do índice de maturação 
A análise de variância dos resultados obtidos 

indicou não haver diferença significativa (P>0,05) entre 
os queijos produzidos com as culturas avaliadas para a 
relação NS4/NT x 1 00 ou índice de maturação, 
indicando igual comportamento .das culturas na avaliação 
deste índice, uma vez que os queijos foram elaborados 
com o mesmo coalho e nas mesmas condições. 

O índice de maturação refere-se à quantidade 
de substâncias nitrogenadas solúveis acumuladas no 
queijo durante o período de maturação, ou de estabi
lização no caso do queijo mussarela, principalmente 
devido à ação proteolítica do coalho sobre as caseínas 
(WOLFSCHOON-POMBO, 1 983) .  

Neste trabalho, esta relação foi verificada por 
volta do 1 211 dia de estabilização para o os queijos 
produzidos com a cultura TCC-20, e por volta do 
1 511 dia, para a cultura ST-37. 

3.6.2.6 Variação do índice de proteólise 
Os resultados da análise de variância indi

caram haver diferença significativa (P<0,05) entre 
os valores médios dos índices de proteólise ou 
relações de NSTC/NT x 1 00 dos queijos mussarela 
produzidos com as culturas aval iadas durante o 
período de estabi l ização . O índice médio de 
proteólise para a cultura TCC-20, foi maior que o 
notado para a cultura ST -37. 

A relação NSTC/NT x 1 00, conhecida como 
índice de proteólise ou I .P. refere-se à quantidade de 
substâncias nitrogenadas de baixo peso molecular 
(aminoácidos, oligopeptídeos e aminas), que são 
liberadas como resultado da ação proteolítica de 
enzimas bacterianas provenientes dos micror
ganismos que compõem a cultura lática. No caso do 
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queijo mussarela, estas substâncias são acumuladas 
no queijo durante a maturação ou estabilização 
(WOLFSCHOON-POMBO, 1 983).  

O índice de proteól ise  mais elevado,  
observado para o queijo elaborado com a cultura 
TCC-20 era esperado,  pois o Lactobacillus 
helveticus é mais proteolítico que o Streptococcus 
thermophilus. 

Segundo FURTADO ( 1997) quanto maior o 
índice de proteól ise no queij o ,  menor será a 
quantidade de caseína intacta, o que levará à maior 
fragmentação da matriz protéica, aumentando a 
tendência de ocorrer excessiva liberação de óleo e 
aumento potencial na capacidade de escurecimento 
do queijo.  

A análise de regressão do tempo de esta
bilização indicou diferença significativa (P<O,O 1 ), 
mostrando um aumento no índice de proteólise do 
queijo mussarela durante a estabilização. 

Assim como o índice de maturação, o índice 
de proteólise também aumenta com o tempo de 
estabilização do queijo (WOLFSCHOON-POMBO, 
1 983) .  Índices de proteólise elevados afetam as suas 
propriedades funcionais (YUN et aI. ,  1 995). 

Quanto maiores a atividade destas enzimas e 
o tempo de estabi l ização, mais intensa s erá a 
formação de aminoácidos e compostos nitrogenados 
de baixo peso molecular e maior o índice de 
proteólise (MUKHERJEE e HUTKINS, 1 994). 

3.6.2.7 Variação do escurecimento do 
queijo mussarela por meio da deter
minação do índice de HMF livre 

A análise de variância dos resultados indicou 
não haver diferença significativa (P>0,05) entre os 
índices médios de HMF livre, demonstrando compor
tamento semelhante das duas culturas . 

Apesar da ausência de dados referenciais para 
comparação dos resultados obtidos neste trabalho, 
os valores dos índices de HMF livre determinados 
nos queijos indicaram formação pouco expressiva 
de produtos das fases avançadas da reação de 
escurecimento ( KEENEY e BASSETTE, 1 959 ;  
MORALES et aI. ,  1 995; PELLEGRINO et  aI. 1 995). 
Para formação destes  produtos é necessária a 
liberação de aminoácidos no queijo, que, normal
mente, só estão presentes em fases avançadas de 
maturação. 

Sendo o queijo mussarela uma produto não 
maturado, o processo de estabilização durante 3 1  
dias não possibilitou a formação de aminogrupos 
reativos em níveis suficientes para afetar o índice 
de HMF livre. Analisando as médias observadas, 
nota-se ligeira superioridade no índice de HMF livre 
dos queijos produzidos com a cultura TCC-20, que 
é a mais proteolítica levando, conseqüentemente, a 
um aumento da liberação de aminoácidos reativos 
no meio (YUN et al. ,  1 995). 

A análise de regres são do tempo de 
estabilização não foi significativa (P>0,05), não 
explicando, portanto, a variação do índice HMF livre 
no decorrer do período de estabilização do queijo 
mussarela. 

3.6.2.8 Variação do escurecimento do 
queijo mussarela por meio da deter
minação do índice de HMF total 

A análise de variância dos resultados obtidos 
foi significativa (P<0,05) entre as médias dos índices 
de HMF total nos queijos produzidos com as diferentes 
culturas durante o período de estabilização, indicando 
que naqueles queijos produzidos com a cultura ST-
37 o índice de HMF total foi maior que nos produzidos 
com a cultura TCC-20, indicando maior tendência 
de estes queijos sofrerem escurecimento. 

No queijo produzido com a cultura ST-37 
observou-se maior acúmulo de galactose, o que 
certamente conduziu à maior propensão do queijo 
ao escurecimento (YUN et aI. ,  1 995; MATZDORF 
et aI. ,  1 994; JOHNSON E OLSON, 1 985). 

O índice de HMF total é produto da conversão 
de produtos iniciais intermediários das reações de 
escurecimento (PELLEGRINO et aI. ,  1 995), formado 
tanto na reação de Maillard quanto na degradação 
de açúcares (MORALES et aI . ,  1995). 

Ausência de compostos aminícos reativos, em 
quantidades apreciáveis para desencadear uma 
reação de Maillard mais intensa, indica que a 
formação de HMF ocorre também por meio da 
degradação de açúcares no queij o  submetido a 
aquecimento. A alta temperatura a que o queijo é 
submetido parece indicar uma conjugação de efeitos 
de escurecimento, como a desidratação no local de 
formação dos blisters, seguida de ligeira queima na 
superfície do queijo (KINDSTEDT, 1 997), pela 
degradação dos açúcares e, em menor intensidade, 
pela reação de M ai l lard. Todos  es te efeitos 
conjugados conduzem à formação do HMF total. 

A análise de regressão do tempo não foi 
significativa (P>0,05), indicando não ser possível 
explicar a variação do índice de H MF total no 
decorrer do tempo de estabilização do queijo.  

A observação dos dados obtidos mostra que 
os índices de HMF total iniciais foram menores 
que os finais, indicando tendência de aumento do 
escurec imento quando o que ij o  muss arela é 
mantido estocado por um período mais prolongado. 

3.6.2.9 Variação do derretimento 
A anál ise  de variânc ia  d o s  res u ltados  

indicou diferença significativa (P<0,05) entre as  
médias de derretimento dos queijos  produzidos 
com as duas culturas analisadas, e aquele produ
zido com a cultura TCC-20 apresentou maior capa
cidade de derretimento que o elaborado com a 
cultura ST-37. 
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Segundo S IGSGAARD ( 1 994) e KINDS
TEDT ( 1 99 1 )  a capacidade de derretimento de um 
queij o  está d i retamente ass oc iada ao efeito 
proteolítico da cultura lática. Quanto maior este 
efeito, maior a tendência de ocorrer o derretimento. 
A cultura TCC-20 possui atividade proteolítica, 
levando o queijo  à maior nível de derretimento 
(OBERG et aI . ,  1 99 1 ). 

A análise de regressão do tempo foi signi
ficativa (P<O,01 ) , indicando que o derretimento 
aumentou no decorrer do tempo de estabilização dos 
queijos produzidos com as culturas estudadas. 

Conforme resultados obtidos por OBERG et 
aI. ( 1 99 1 )  e KINDSTEDT ( 1 99 1 ), o derretimento é 
afetado pelo tempo de estabilização. Quanto maior 
o tempo de maturação , maior é a tendência ao 
derretimento (FURTADO, 1 997). 

3.6.2.10 Variação do 'oiling-olf' 
A análise de variância dos resultados indicou 

não haver diferença significativa (P>0,05) entre as 
médias de ' oiling-off' observadas nos queij os 
produzidos com as culturas avaliadas durante o 
período de estabilização, mostrando comportamento 
semelhante entre elas. 

O 'oiling-off ' é afetado pelo teor de gordura 
do queijo e pela estrutura da matriz protéica, que 
varia conforme o grau de proteólise do queij o  
(OBERG e t  ai . ,  1 99 1 ) . O ligeiro efeito d e  maior 
proteólise observado na cultura TCC-20, assim como 
o percentual mais elevado de gordura no leite da 
fabricação não afetaram significativamente o ' oiling
of!' do queijo mussarela. 

A análise de regressão do tempo de estabilização 
foi significativa (P<O,Ol ), mostrando aumento da 

. liberação de óleo nos queijos produzidos com ambas 
as culturas durante o tempo de estabilização. 

Conforme estudos realizados por KINDS
TEDT ( 1 997) e FURTADO ( 1997), quanto maior o 
tempo de estabilização, maior a tendência em 
aumentar a liberação de óleo no queijo, devido à 
maior proteólise e desestruturação da matriz protéica. 

4. CONCLUSÕES 

Pelos resultados obtidos a p artir dessas 
avaliações, constatou-se que todas as partidas de leite 
empregadas nas fabricações apresentaram-se dentro 
dos padrões esperados para as análises físico-químicas 
realizadas. Problemas mecânicos na desnatadeira
padronizadora não permitiram a padronização exata 
dos teores de gordura e caseína do leite. 

As amostras de leite pré-maturado com as duas 
culturas láticas não apresentaram diferenças com 
relação às avaliações realizadas. Observou-se uma 
atividade fermentativa reduzida do fermento, devido 
à longa fase de adaptação dos microrganismos ao 
meio, típica em fermentos superconcentrados  

mantidos liofilizados ou congelados por  períodos 
prolongados. 

As avaliações das amostras de massa  
indicaram que a cultura ST-37 atuou melhor que a 
TCC-20 no período de fabricação, reduzindo os 
teores de lactose e o pH. O tempo gasto no processo 
de fabricação foi significativamente menor que o 
observado quando se utilizou a cultura mista. 

Os queijos produzidos com as duas culturas 
não apresentaram diferenças em relação ao rendi
mento. O processo de filagem não afetou a atividade 
das culturas láticas e sua realização no mesmo dia 
de fabricação, assim como o tempo total gasto nas 
fabricações influiram no teor de umidade final do 
queijo. A dificuldade inicial de padronização do leite 
foi responsável pelo maior teor percentual de gordura 
e de GES observados no queijo.  

O teor de cloreto de sódio, o teor de sal  na 
umidade e a Aw não prejudicaram o crescimento dos 
microrganismos da cultura lática. Durante o tempo 
de estabilização dos queijos produzidos com ambas 
as culturas avaliadas foram observados os seguintes 
efeitos :  redução do teor de lactose e galactose, 
redução da concentração de ácido lático, aumento 
do índice de maturação e de proteólise e aumento do 
derretimento e do 'oiling-off .  

A simbiose ocorrida entre os microrganismos 
favoreceu a atividade da cultura TCC-20, obser
vando-se maiores efeitos sobre a fermentação e 
liberação de enzimas proteolíticas. Esta cultura foi 
mais efetiva na redução das concentrações de ácido 
lático, lactose e galactose no queijo, reduzindo mais 
o índice de HMF livre e, conseqüentemente, dimi
nuiu a tendência do queijo ao escurecimento ; a 
redução do teor de galactose nos queijos produzidos 
com a cultura ST-37 pode estar associada à presença 
de bactérias láticas termorresistentes naturais do leite 
com atividade galactose positiva, ou a possíveis 
alterações fenotípicas no Streptococcus thermophilus, 
devido aos efeitos de liofilização e congelamento aos 
quais esta cultura foi submetida. 

A determinação do índice de HMF total foi 
viável para avaliar a tendência do queijo mussarela 
ao escurecimento, ao contrário do índice de HMF 
livre, que não foi capaz de diferenciar a atividade 
das culturas estudadas em relação à tendência ao 
escurecimento não-enzimático dos queijos produ
zidos com elas. 

Apesar de a variação do índice de HMF total 
não ter sido explicada no decorrer do tempo de 
estabilização, observou-se aumento entre os índices 
iniciais e finais nos queijos produzidos com ambas 
as culturas, o que significa maior tendência do queijo 
ao escurecimento. 

A avaliação do desempenho das duas culturas 
láticas empregadas na fabricação sobre a redução do 
escurecimento e sobre as propriedades funcionais do 
queijo mussarela levou às seguintes conclusões gerais: 

1 1 :  

I I 1 ' 1 1 
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- o tipo de cultura lática influenciou a 
atividade fermentativa dos microrganismos 
e, conseqüentemente, a velocidade de 
fabricação do queijo;  
a cultura ST -37,  constituída de Strepto
coccus thermophilus, foi capaz de 
fermentar a galactose do queijo em pequena 
proporção, e estes apresentaram menor 
capacidade de derretimento e menores 
níveis de proteólise quando comparados aos 
produzidos com a cultura mista. O tempo 
total de fabricação destes queijos foi menor, 
indicando maior atividade fermentativa 
destes microrganismos; 
a cultura TCC-20, constituíd a  de 

Strep toco ccus thermophilus e Lacto
bacillus helveticus, foi mais efetiva na 
redução do escurecimento não-enzimático, 
em virtude da maior redução dos níveis de 
açúcares res iduais no queij o .  A maior 
atividade proteolítica  desta c ul tura 
determinou  a maior tendência  destes 
queijos ao derretimento e ao escurecimento; 

- o uso de culturas mistas com a presença dos 
Lactobacillus helveticus, como medida 
preventiva do escurecimento não-enzi
mático,  é viável desde que exista u m  
acompanhamento d o s  indicadores físico
químicos do queijo mussarela durante o 
períod o  de es tabilização, p ara que a 
fragmentação excessiva da matriz protéica 
não venha a afetar as propriedades 
funcionais do queijo; e 

- o efeito do escurecimento não-enzimático no 
queijo mussarela não parece ser atribuído 
somente à reação de Maillard, mas sim a um 
conjunto de efeitos, em que o principal parece 
estar associado à degradação de açúcares por 
caramelização e pela via L.A., como conse
qüência das elevadas temperaturas de aqueci
mento às quais os queijos são submetidos, 
sempre acompanhadas por drástica desidra
tação da amostra. 

5. ABSTRACT 

Two thermophilic lactic cultures ofthe DVS type 
(Ch. Hansen Ind. and Com., Valinhos - SP) and 
consisting of Streptococcus thermophilus (ST -37) and 
Streptococcus thermophilus and Lactobacillus 
helveticus (TCC-20) were used. A total of s ix  
productions of pizza cheese were obtained from each 
culture. Cheeses were folIowed until the 3 1  th-day 
stabilization, and afterwards they were packed and kept 
at 1 0  DC under chamber conditions. The resuIts obtained 
from monitoring showed that cheeses with 
Streptococcus thermophilus presented res idual 
galactose at a low rate. This suggests the presence of 

lactic microorganisms able to ferment the galactose 
which probably would be thermal resistant bacteria 
naturally found in milk. In despite of this fermentative 
activity the single-culture-produced cheeses showed 
higher browning leveIs than those made in a mixed 
culture. The evaluation of Streptococcus tlzermoplzilus 
and Lactobacillus Izelveticus showed a stronger effect 
on reduction of the non-enzymic browning in  
comparison with the single cuIture. In  cheese submitted 
to heating process the determination oflower total HMF 
indices proved this culture activity could reduce the 
non-enzymic browning because it makes more use of 
the residual sugars present in cheese. A slight increase 
was observed for browning, meIting and oiling-off in 
the cheese produced with the mixed cultore due to the 
increased effect of proteolysis. From determination of 
the HMF index it was possible to indirectly evaluate 
the effects of the Iactic cultures on reduction of 
browning in pizza cheese. 
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USO DE LEITE EM PÓ NA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS 
UMA REV ISÃO 

1. mSTóruco 

O uso de leite em pó na fabricação de queijo 
parece ter surgido na Nova Zelândia com dois 
pesquisadores, Ransen e Theophilus ,  em 1 93 0  
(Cherrey, 1 986). Produtores franceses d e  queijos, a 
partir de 1 952, começaram a estudar a utilização do 
pó em suas fabricações. Nesta época, entretanto, os 
industriais procuravam um meio de manter ou 
aumentar a produção das fábricas onde o abaste
cimento do leite "in natura" diminuía no inverno, e 
estes recebiam uma quantidade de leite insuficiente 
para suprir a demanda habitual de seus fregueses de 
queijos  moles (Cherrey, 1 97 8 ) .  As primeiras 
pesquisas a respeito da possibilidade de fabricação 
de queijos com leites reconstituídos, utilizando leite 
em pó selecionado, surgiu na Escola de Mamirolle, 
em 1 957. Em 1 959, colocou-se em prática viável, 
no Oriente Médio, uma pequena fábrica de queijo 
de massa prensada. 

A fabricação de queijo de leite reconstituído 
intensificou-se com a Segunda Guerra Mundial. Mas 
não foi antes do final da década de 50 e início da 
década de 60 que a possibilidade de fabricar vários 
queijos com leite reconstituído recebeu mais atenção 
em muitos países (Gilles et aI . ,  1 979). 

2. IMPORTÂNCIA 

O estabelecimento de fábricas para recom
binação de leite nos últimos 20 anos tem aumentado 
em áreas do mundo onde a produção de leite e 
indústrias de laticínios são ausentes ou insuficientes 
para satisfazer as necessidades de leite e produtos 
lácteos (Jensen & Nielsen, 1 982). O leite em pó 
também é importante em áreas tradicionalmente 
produtoras de leite, para complementar a produção 
de leite fresco quando a produção desta área é 
infl u enciada por  v ariações sazonais ou para 
fabricação de produtos especiais. 

A fabricação de queijo a partir de leite em pó, 
adaptada às exigências locais, seria um excelente 
meio de combater carências protéicas da população 
de países em desenvolvimento (Cherrey, 1 978) .  
Também sobre este aspecto, Vieira ( 198 1 )  diz que 
do ponto de vista nutricional o leite em pó é um dos 

Neusa Antonia Alvesl 

mais importantes produtos da alimentação pela sua 
composição em proteínas, cálcio e vitaminas do 
complexo B .  

Segundo Jana & Thakar ( 1996), a fabricação 
de queijo de leite recombinado é somente necessária 
em centros ou regiões com abastecimento baixo ou 
flutuante de leite fresco e/ou grandes distâncias entre 
as áreas produtoras de leite e os centros consumidores 
de queijo.  A tecnologia de fabricação de queijos 
utilizando leite recombinado é recomendada para 
países com sazonalidade acentuada, ou para locais 
onde há laticínios insuficientes ou inexistentes para 
suprir a demanda por queijos (Lablée, 1 979). 

3. LEITE EM PÓ 

A qual idade do leite em pó destinado à 
fabricação de queijo é influenciada pela qualidade 
do leite cru empregado na fabricação do pó e pelas 
condições de concentração e secagem. O leite em pó 
utilizado na fabricação dos vários tipos de queijo 
deve ser obtido principalmente de leite fresco que 
não tenha sido pré aquecido acima de 72 °C por 1 5  
segundos o u  99 °C por 1 segundo (Gilles & Lawrence, 
1 98 1 ). A utilização de altas temperaturas no processo 
de fabricação de leite em pó pode levar a níveis 
diferentes de desnaturação de proteínas do soro e, 
de acordo com os diferentes graus de desnaturação, 
pós de diferentes qualidades são obtidos, o. que 
possibilita a sua classificação. 

Essa classificação do leite em pó, quando 
realizada, é comumente feita com base na medição 
da quantidade de proteínas do soro, não desnatu
radas, que sobram no pó, após o tratamento térmico. 
Esse nível de soroproteínas não desnaturadas, 
presentes no pó, é indicado através do chamado 
índice de nitrogênio protéico solúvel não desnaturado 
por grama de leite em pó desnatado (Vieira & Neves, 
1 9 80) .  Esse método tem s ido  d ivulgado pelo  
American Dry Milk Institute - ADMI ( 1 97 1 )  e 
permite a c lass ifi cação do lei te em p ó  em 3 
categorias : 

low heat (índice maior ou igual a 6,0 mg/g), 
medium heat ( índice maior que 1 ,5 1  e menor 
que 6,0 mg/g), 
high heat (ínice menor ou igual a 1 ,5 1  mg/g). 

Pós-graduada em Ciência de Alimentos, UFLA, Lavras-MG. 
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As propriedades do leite recombinado são de 
um modo geral semelhantes à do leite do qual foi obtido. 
Entretanto, a desnaturação de proteínas que ocorre 
durante o processamento de leite em pó afeta algumas 
propriedades que são pré-requisitos para a fabricação 
de queijos, tais como velocidade de coagulação e 
firmeza do coágulo. Portanto, o leite em pó desnatado 
usado na recombinação deve ser do tipo low heat, 
apre sentando WPNI não menor que 6 ,Omg/g e 
preferencialmente não armazenado por mais de um ano 
(Gilles et. al., 1 979). As razões para isso se devem ao 
fato de que esse tipo de pó contém mais cálcio ionizado 
e mais soroproteínas não desnaturadas que outros pós 
tratados com tratamento térmico severo. 

O tipo de pó empregado constitui o fator mais 
importante na fabricação de queijo reconstituído 
(Gilles & Lawrence, 1 98 1). A utilização de leite em 
pó low heat é essencial para a fabricação de todas as 
variedades de queijo a partir de leite reconstituído, 
onde a coagulação é conduzida pela adição de coalho 
bovino ou enzimas de ação s imil ar, po i s  a 
coagulabilidade do leite reconstituído é fortemente 
afetada pela extensão do aquecimento a temperaturas 
superiores a 60°C durante a manufatura do pó. 

A utilização do leite em pó integral é menor 
de que a do leite em pó desnatado, isto é, devido à 
sua  menor e stabi l idad e  durante es tocagem .  
Entretanto, s e  for utilizado, deve ser d e  classificação 
fina, leite em pó obtido por pulverização, com menos 
de nove meses de fabricação, produzido com os 
seguintes padrões: 

Umidade (máxima) 
Acidez TItulável (em ácido lático) 
Índice de Solubilidade (máx.) 
método ADMI 
Partículas queimadas, 
método ADMI 
Contagem Global (máximo por grama) 
Leveduras e mofos {máximo por grama} 
Livre de sabores e odores estranhos 

3,0% 
0,15% 

O, l ml 

disco B ou melhor 
50.000 
10 

4.  EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO 
SOBRE OS COMPONENTES DO LEITE 

Uma série de alterações na estrutura física, 
na composição e nas propriedades bioquímicas do 
leite são observados quando ele é tratado termica
mente. O grau de alteração depende da temperatura 
e do tempo de aplicação do tratamento térmico 
(Silva, 1 975). 

A qualidade e o rendimento são as principais 
preocupações da indústria queijeira, tendo em vista 
maximização de seus lucros. Logo, a composição do 
leite desti n ad o  à produção de queij o  é muito 
importante (Marziali e NG-Kwahang, 1 986) .  No  
processo de elaboração de queijos, a maior parte de 
gordura e proteínas, 30-50% dos minerais, algumas 

proteínas do soro e parte da lactose contribuem para 
a formação do extrato seco do queij o, afetando 
diretamente sua  composição (Marziali e NG
Kwahang, 1 986). 

5. PROTEÍNAS E ENZIMAS 

As proteínas do leite apresentam propriedades 
químicas que influenciam nas características do leite 
processado. O tratamento térmico é um dos processos 
fundamentais na obtenção de diversos tipos de 
alimentos . Alterações nos constituintes do leite, 
promovidas pelo calor, têm sido estudadas em seus 
diferentes aspectos físico-químico (Hashizume e 
Sato, 1 988) .  Poucos trabalhos têm sido conduzidos 
visando definir as alterações das proteínas do leite, 
induzidas pelo calor, em relação às suas caracte
rísticas funcionais, que são importantes no proces
samento (Hashizume e Sato, 1 988) .  

Tem sido demonstrado que,  interações das 
proteínas do soro com a caseína promovidas pelo 
calor afetam a coagulação do leite pela renina. O 
efeito do aquecimento do leite na tensão do coágulo 
e na s ua capacidade de retencão de água são 
atribuídos à interação entre proteínas do soro e 
caseína (Hashizume e Sato, 1 988) .  

A partir de 60°C, tem início a precipitação 
irreversível das proteínas solúveis ,  lactoalbumina e 
lactoglobulina, devido a modificações na superfície 
da molécula protéica. Aproximadamente 1 0% do 
total das albuminas e globulinas são precipitados 
com a pasteurização; a caseína, no entanto, por ser 
mais estável, só se precipita com tratamentos térmicos 
mais intensos (Silva, 1 975). Temperaturas elevadas 
afetam a interação cálcio-fósforo com a caseína, 
resultando em insolubilização dos sais de cálcio no 
leite (Stobberup, 1 985). Sobre este mesmo aspecto, 
Furtado ( 1 998) afirma que uma pequena parte das 
soro-proteínas é desnaturada (cerca de 2 a 3%).  A 
f3-lactoglobulina desnaturada tende a agregar-se à K
caseína, e passa em parte para a coalhada, ao invés 
de se perder no soro, como acontece usualmente com 
as soro-proteínas. Este fenômeno provoca um ligeiro 
aumento no rendimento, pela própria presença da 
soro-proteín a e também por sua  conhecida 
capacidade de hidratação . Deduz-se assim que, 
comparado ao uso de leite cru, o leite pasteurizado 
possibilita maior rendimento. Quanto maior for a 
temperatura de pasteurização, maior será o índice 
de desnaturação. Entretanto, não é aconselhável o 
uso de temperaturas superiores a 75°C/1 5s, pois a 
coalhada torna-se mais mole, com maiores riscos de 
perdas no corte, e o queijo torna-se mais úmido, 
curando mais rápido e com maior risco de apresentar 
gosto amargo (maior retenção de coalho), além de 
prováveis problemas com o fatiamento após um certo 
período de cura, em casos de queijos semi-duros 
como o Prato ou filados como a Mussarela. 
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O cáIor exagerado rompe o equilíbrio entre o 
conteúdo de cálcio e fósforo solúveis e o cálcio e 
fósforo coloidais, modificando, ao mesmo tempo, .as 
dimensões das micelas coloidais da caseína, assim 
como o seu grau de hidratação, além de promover a 
interação entre a f3-lactoglobulina e a K-caseína. Por 
isto não se recomenda temperaturas elevadas para a 
pas;eurização do leite destinado à elaboração de 
queijos (Stobberup, 1 985). 

A formação de compostos sulfidrílicos R-SH, 
formados a partir dos aminoácidos sulfurados, é a 
alteração química mais importante que se obser�a 
no leite pasteurizado, já que estes compostos sao 
responsáveis pelo sabor de cozido do leite tratado 
a t emperaturas s up erio re s  a 7 5°C ( Va l le  e 
Cantieiro, 198 1 ). 

As enzimas apresentam diferentes graus de 
estabilidade ao calor. A fosfatase alcalina, lipase 
endógena, aldolase e catalase são inativadas durante 
a pasteurização, enquanto a xantina oxidase,  
lactoperoxidase, RNAse, fosfatase ácida, muitas 
lipases e proteases microbianas, além das proteases 
naturais do leite ,  s ão relativamente estáveis,  
resistindo a pasteurização (San José, 1979). 

6. GORDURA 

A fase lipídica do leite é afetada por temperaturas 
superiores a 600C, ocorrendo formação de nata e estímulo 
de Jipólise e autoxidação que alteram o sabor (LD.F., 
1986). O leite é mais vulnerável à autoxidação a baixas 
temperaturas (4°C) do que à temperatura ambiente 
(200C). Aquecimento a temperaturas semelhantes à 
pasteurizaçao do leite, no entanto, aumenta sua 
susceptibilidade à oxidação, devido, provavelmente, à 
JIlÍgração do cobre e seu acúmulo na fase lipídica do 
leite. Há também o efeito inibidor da oxidação das 13-
lactoglobulinas, como também dos produtos da reação 
de Maillard (San José, 1979). 

1. EQUILÍBRIO SALINO E PH 

De trinta a quarenta elementos minerais são 
encontrados no leite, a maioria dos quais em 
pequenas quantidades e de pequena importância na 
produção de queijo.  Dos elementos mais abundantes 
D,(} lrite, o cálcio e o fósforo se concentram no queijo 
�cJ;�sempenham papel fundamental na sua qualidade. 
Q.� >queijos contém quantidades relativamente 
�l.�vadas de sódio e cloro, resultantes de sua salga 
(I9n�stedt e Kosikowski, 1 985). 
"�� f<) .Os níveis de cálcio e fósforo no queijo podem 
��� ·d�finidos pela acidez da massa. Assim, o 
���e�volvimento da acidez, antes da drenagem do 

<: ���,?,. é. o  principal fator da composição mineral do 
f.I��ij() . .  Alguns · pesquisadores afirmam que, no . 

o cálcio (Ca) é perdido mais rapidamente do 
(P), com o abaixamento do pH do soro. 

Kindstedt e Kosikowski ( 1 985) reportaram perda de 
2mmol de cálcio para cada 1 mmol de P perdido em 
1 Kg de soro. Em queijo Mussarela, o cálcio é dotado 
de maior mobilidade que o fósforo em meio com 
acidez mais elevada, resultando em relação CalP 
menor com o abaixamento do p H .  A menor 
velocidade de perda de P resultante da elevação da 
acidez do soro pode ser devida, provavelmente, ao 
maior número de ligações covalentes do fósforo na 
micela da caseína. Ao contrário, o cálcio se liga 
completamente à micela da caseína, ao citrato e ao 
fosfato orgânico e inorgânico por meio de ligações 
iônicas (Kindstedt e Kosikowski, 1 985). 

O cálcio é muito mais susceptível a solubi
lização que o P, como resultado do abaixamento do 
pH do soro, devido, possivelmente, ao maior peso 
molecular do íon fosfato em relação ao Ca (Kindstedt 
e Kosikowski, 1985). 

Justifica-se o emprego de cloreto de cálcio quando 
o leite sofre aquecimento acima de 60°C, devido à 
redução observado do teor de cálcio solúvel, necessário 
a uma perfeita coagulação do leite pelo coalho, que 
resulta na formação de uma rede protéica tridimensional, 
que confere a estrutura do coágulo (Furtado, 1973). 

Aquecimento a temperaturas iguais ou supe
riores à da pasteurização precipitam pequenas 
quantidades de fosfatos e citratos. Aproximadamente 
20% de cálcio é insolubilizado na forma de fosfato 
de cálcio, enquanto apenas 15% do cálcio encontra
se na forma solúvel. A ebulição, por sua vez, causa 
precipitação de sais de cálcio e fósforo (Silva, 1 975). 

8.  EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DO LEITE EM 
PÓ PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS 

Em geral, pode-se  obter um queij o  de  
qualidade aceitável a partir de leite recombinado 
usando-se os mesmos princípios e padronização 
aplicados na produção de queijos fabricados com 
leite fresco. Quando se utiliza leite reconstituído não 
ocorre maior perda de caseína e gordura do que 
quando se utiliza leite fresco, contanto que uma 
emulsão e stável s ej a  obtida através  de uma 
homogeneização eficiente dos ingredientes básicos 
(Gilles & Lawrence, 1 9 8 1 ). 

Quando se desej a  apl icar o process o  
convencional para a fabricação d e  queijo d e  leite 
recombinado, é necessário a utilização de leites 
preparados com boa coagulabilidade e modificação 
ligeira dos estágios da manufatura, onde quer que 
seja necessário (Mietton, 1 988). 

Propriedades fundamentais da fabricação de 
queijo, como coagulação e sinerese, são prejudicadas 
quando se utiliza leite reconsti tuído (Jana & 
Thakar, 1 996) . Essas mudanças são geralmente 
atribuídas à desnaturação de proteínas do soro pelo 
calor e à redução da atividade de íons cálcio (Zuraw 
et al . ,  1 985) .  As modificações do processo são 
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necessárias para compensar os efeitos do tratamento 
térmico e da homogeneização sobre a) firmeza da 
coalhada, b) perda de umidade por sinerese e c) 
propried ades funcionai s  d o  queijo (Gi l les  & 
Lawrence, 1 9 82). 

9. COAGULABILIDADE 

A distribuição de cálcio no leite é conside
ravelmente afetada pelo tratamento térmico deste. Isso 
inevit�velmente afeta o tempo de coagulação pelo 
coalho, visto que o cálcio está envolvido na coagulação 
e na sinerese da coalhada (Gilles & Lawrence, 1 982). 
Sobre este mesmo aspecto, Mietton ( 1988) diz que leite 
recombinado exibe coagulabilidade fraca como 
resultado de a) retrogradação irreversível de minerais 
(Ca e P), b) nível variado de desnaturação de proteínas 
do soro e, c) o tratamento de homogeneização. Portanto, 
a velocidade de coagulação é mais lenta e a firmeza do 
coágulo é menor. Se a coagulabilidade é melhorada, 
reduzem-se as perdas com finos durante o processo de 
coagulação e corte. 

É de conhecimento geral que, em leite fresa0, 
o tempo de floculação e de coagulação é reduzido 
com o abaixamento do pH ou pela adição de cálcio. 
Dessa forma, alguns estudos apontam que, empre
gando-se relações similares em leite reconstituído, 
pode-se obter resultados satisfatórios. 

Segundo Gilles et alo ( 1979), o processo de 
coagulação pode ser ajudado pela adição de cloreto 
ou fosfato de cálcio, às vezes acompanhado por ácido 
fosfórico, ao concentrado antes da secagem ou ao 
leite recombinado. A adição de cerca de 20g de 
cloreto de cálcioll 00 I leite reconstituído diretamente 
ao tanque de fabricação, melhora a uniformidade da 
velocidade de coagulação, firmeza final da coalhada, 
além de manter normal o tempo de coagulação (30-
40 min) (Gilles & Lawrence, 1 9 8 1) .  

Firmeza adequada d a  coalhada n a  produção 
de queijo egípcio Ras ,  a partir de leite recombinado, 
com acidez de 0. 1 8% e temperatura de coagulação 
de 40°C, com adição de 0.05% de cloreto de cálcio'e 
3 .0 ml de coalho em solução 1 %/50ml de leite, foi 
obtida por EI-Ghabdour et aI. ( 1 983);  já Zuraw et 
aI. ( 1 985) obtiveram melhoria na coagulabilidade e 
sinerese em queij o  Danbo, adicionando ao leite 
reconstituído low heat 1 ,5 mM de cálcio, ajustando 
o pH (6,45-6,50) e mantendo o leite reconstituído 
refrigerado por 1 8  horas. 

Hassan & EI Deeb ( 1 986 )  obtiveram 
resultados similares quando elevaram a temperatura 
de coagulação do leite recombinado a 40°C para 
fabricação de queijo Ras, a fim de produzir coalhada 
com firmeza semelhante àquela obtida com leite 
fresco. Além disso, foi adicionado cloreto de cálcio 
(0,05%), cloreto de cálcio mais fosfato dissódico 
(0, 1 5%), ou fosfato monocálcico (0,07%) e leite 
recombinado contendo fosfato monocálcico mantido 

sob refrigeração a 5°C por 1 2  horas .  Os melhores 
resultados foram obtidos com queijo fabricado com 
adição de fos fato monocálc i c o  mant ido  sob 
refrigeração . O rendimnto de todos  o s  q ueijos 
fabricados com leite recombinado foi maior do que 
aquele obtido com leite fresco. 

10. SINERESE E PROBLEMAS D E  
DESSORAGEM 

A coalhada obtida a partir de leite recons
tituído geralmente retém mais u midade do que a 
coalhada de leite fresco. Para auxiliar a expulsão de 
umidade, temperaturas de cozimento  m ai s  altas 
podem ser usadas em queijos  de m as s a  c ozida 
(G:zulak et aI . ,  1 979; Zuraw et aI . ,  1 98 5) 

A insolubização das proteínas do soro afeta 
consideravelmente a sinerese do coágulo obtido de 
leite reconstituído (Mietton, 1 988) ;  a taxa de s inerese 
decresce ligeiramente (Gilles & Lawrence, 1 982). 

Os  problemas de dessoragem p o d em ser 
resolvidos pela utilização de pó low heat ou  medium 
heat, através do enriquecimento do conteúdo de 
proteína do leite pela adição de ultrafiltrado ou pela 

. adição de retentato em pó, casei natos ,  etc . ,  e/ou 
empregando temperatura de coagulação e cozimento 
mais altos (Mietton, 1 988).  

11. MUDANÇAS NA MATUR A Ç Ã O  E 
DESENVOLVIMENTO D E  S A B O R  E 
AROMA 

Várias pesquisas relatam que,  geralmente, 
queijos fabricados com leite reconstituído maturam 
muito vagarosamente e desenvolvem s abor e aroma 
muito pouco pronunciados (Czulak & Hammond, 
1 974; El-Ghabdour et aI., 1 983) .  Portanto, vários 
pesquisadores recomendam, especialmente  para 
variedades de queijos duros, a adição de cu lturas, 
tais como, Streptococcus thermop hilus. Lactoba
cillus acidophilus e particularmente L. casei, no 
intuito de produzir desenvolvimento de s abor e 
aroma mais rápido (Czulak et aI., 1 979) .  

O efeito de alguns agentes d e  maturação 
(0,02% de enzima lipase; coalho microbiano - 6,25g/ 
1 00Kg leite) na produção de queijo Ras, fabricado 
com leite recombinado tratado com fosfato dissódico, 
foi estudado por Hagrass et aI . ( 1 98 3 ) .  Não foram 
observadas diferenças marcantes sobre o pH dos 
queijos com os diferentes tratamentos de m aturação. 
A adição de lipase aumentou claramente o teor de 
ácidos  graxos  vo láteis totais  e c o mp o ne n tes 
carbonilas saturados e insaturados,  res ultando em 
sabor e aroma de ranço. 

Segundo EI-Soda et aI . ( 1 9 8 8 ) , d i v e rsos  
métodos estão sendo pesquisados com o objetivo de 
acelerar a maturação de queijos, onde o s abor e aroma 
ocorrem vagarosamente. A utilização de agentes de 
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ases com ou sem proteinases) resultou 
maturaçao . d d -
em uma taxa significativamente maiS �ta e pro uç.�o 

de ácidos voláteis e formação de peptlde�s em q.ueljo 
b· ado do que no mesmo queIJo fabncado 

Ras recom m d 
com leite frescO, durante a maturação. !SSO p� e ser 

ex licado sabendo-sé que a desnaturaçao parcIal d.as 

p , " do lel'te durante o processamento do leIte 
protemas " , 

" "' da remoção dos glóbulos de gordura atraves 
em po e . I '  " , 
d" branas durante a fabricação de eIte em po 

e mem , . d . 
desnatado, torna os queijos  re:ombma

. 
os maIS 

aceSsíveis aos agentes de maturaçao. 

ll. RENDIMENTO 

O rendimento, ou seja, a quantidade máxima 

de queijos que se pode fabricar com um volu�e 

determinado de leite, e a redução das perdas, ou seja, 

a obtenção de produtos de qualid
_
ad� e com boa 

durabilidade são parâmetros que �stao hgad�s a uma 
série de fatores, incluindo a quahdade do leIte e dos 
inJ�edie:ntl�s utilizados, que podem e devem ser 
c(llntJ:ol:!ld()s tecnicamente com o intuito de tornar o 

resultante cada vez mais expressivo e 
( êc:,mlpetithro no mercado. A redução de perdas numa 

não só envolve aspectos de controle 
de Qu,ali,da(le de matéria prima e de processos, como 
HUlIUI:au «\.IU"'i'''''' referentes ao esquema de estocagem, 

, •..• · dil .. trjlbuiç�io e comercialização do produto, sem 
m.en(;iOllar as estratégias de marketing para divulgá

ao público consumidor (Furtado, 1 998). 
A composição do leite, especialmente seu teor 

<}./ <<fe'pr�[)teímls e de gordura, tem um papel fundamental 
s. e; \.llª(lefiini�(ão de rendimento. Em relação às proteínas, 
>':, .•.•• :COllsi,del'a-l,e sobretudo a caseína, que é a fração 

coalho e que ao formar uma rede 
.ra:c:asl�inat(l de cálcio) "aprisiona", em diferentes 

os demais elementos do leite, como 
':;'i '.gO],UlJlra, lactose, sais minerais, etc. Aumentando-se 

leite, o rendimento da fabricação 
sÍ\rellrnente aumentado pelo próprio peso da 

que é retida a mais, e pelo fato de que a 
aumenta consideravelmente a retenção de 
queijo. Por outro lado, um aumento do teor 

provoca o mesmo efeito positivo no 
só que neste caso a maior retenção de 
o é devida à menor sinérese durante a 

no tanque (Furtado, 1 998). . de queij o  utilizando leite 
ocorrem perdas de gordura geralmente 

que nas fabricações normais, enquanto 'i '  . •  de caseína são semelhantes (Gilles & 
1 9 82) .  O emprego de leite em p ó  

c o m  algum grau de proteínas do soro 
resultou em aumento no rendimento de 

IU· . •  .,;..UILlill�t:: acima de 1 0% devido à retenção de 
soro no coágulo (Hammond, 1 972). 
severo tratamento térmico de leite 
resultou em um maior aumento de 

rendimento no caso de queijos tipo Quarg (Pointurier, 
1 982). A adição de 0,15% de fosfato de sódio, 0,1  % 
de citrato de sódio e 0, 1 %  de N aCI ao leite recombinado 
aumentou o rendimento de queijo tipo Ras, melhorando 
seu corpo e textura (EI-Ghabour et al., 1 983b). 

Observou-se que em queijo mole fabricado com 
leite de vaca fresco e com a adição de 1 0  e 20% de 
leite desnatado reconstituído, contendo 1 0% de sólidos 
totais (ST), o conteúdo de gordura do leite cru com 
1 0% de leite reconstituído desnatado foi significa
tivamente mais alto do que aquele do leite com 20% 
de leite reconstituído desnatado. Os sólidos totais do 
leite cru seguiram a mesma tendência, embora a 
diferença não tenha sido estatísticamente significativa. 
A adição de leite em pó reconstituído não afetou as 
perdas de gordura no soro. ° conteúdo de gordura do 
queijo macio foi significativamente afetado pelos 
tratamentos; pH, % de umidade e conteúdo de sal não 
mostraram diferenças significativas, mas o rendimento 
decresceu com a adição de leite em pó reconstituído 
(Ranas Oliveros & Dulay, 1 982). 
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UTILIZAÇÃO DE LEITE RECONSTITUÍDO NA FABRICAÇÃO DE 
QUEUO PRATO 

RFSUMO 

Neusa Antonia Alves] 

Múcio Mansur Furtado2 

Luiz Ronaldo de Abreu) 

Foi estudado o uso parcial de leite reconstituído (lO e 30%) na fabricação de queijo Prato. 
Os resultados gerais indicam que é possível elaborar-se queijo Prato de qualidade aceitável usando até 10% de 

leite reconstituído. O uso de leite reconstituído resultou em queijos com pH ligeiramente mais ácidos. O processo de 
maturação fui mais lento nos queijos feito com 30% de leite reconstituído. A panir de 35 dias de maturação, não mais se 
observou separação de água livre em nenhum dos queijos. Nos queijos controle e com 10% de leite reconstituído, o 

índice de fatiabilidade apresentou-se nonnal. Entretanto, no queijo com 30% de leite reconstituído, a mesma qualidade de 
fatiabilidade só foi atingida após 50 dias. Com relação an derretimento , os índices foram normais e adequados para os 
queijos controle e 10% de leite reconstituído, tendo se observadoamudançamaisacentuadaentre 5 e 20 dias dematuração. 
Por outro lado. no queijo feito com 30% de leite reconstituído. a intensidade do processo foi bem menor, e mesmo após 
50 dias de maturação, não se obteve a mesma qualidade de derretimento observada no queijo controle e com 10% de leite 
reconstituído. Do ponto de vista sensorial, todos os queijos apresentaram boa aceitação pelo painel de provadores, não 
sendo detectadas diferenças significativas entre a pontuação das amostras. 

INTRODUÇÃO 

A produção de leite do Brasil é extremamente 
influenciada pelas estações climáticas do país, 
atingindo um pico de produção em tempos favoráveis 
e desaparecendo quando o tempo é adverso, ou seja, 
na safra e entressafra, respectivamente. Na safra, a 
produção atinge, muitas vezes ,  p atamares tão 
elevados que as usinas não são capazes de beneficiar 
o leite que é então comprado por preços irrisórios 
dos fornecedores. No entanto, no período de seca, 
acontece exatamente o contrário; os produtores de 
leite não conseguem suprir a demanda dos laticínios, 
época em que os produtos lácteos são mais requeridos 
pelo consumidor. Geus ( 1 996) vê o aspecto da 
sazonalidade como um grave problema no Brasil, 
onde ocorre uma maior produção de leite na safra e 
acentuada redução na entressafra. 

A sazonalidade da produção leiteira no Brasil 
ocorre de m arço até agosto ,  com a produção 
aumentando a partir de setembro. Ou sej a, nesse 
período, a curva de produção atinge valores tão 
baixos que frequentemente há necessidade de se 
suprir o mercado importando produtos lácteos de 
outros países. 

A fabricação de queij o a p artir de l eite 
reconstituído é necessária em centros ou regiões com 

problemas de abastecimento de leite fresco e/ou 
grande distância entre as áreas produtoras e os 
centros consumidores de queijo. Muitos centros 
importadores de queijos querem iniciar a fabricação 
de queijo baseado em leite em pó reconstituído ou 
recombinado e gord ura de . leite anidra. Com o 
crescimento da demanda, a indústria de laticínios 
tem buscado para sua maior economia caminhos para 
realizar esta necessidade. 

Um problema encontrado frequentemente 
pelas indústrias é a sazonalidade da produção do 
leite; no verão tem-se uma elevada produção de leite, 
com uma conseqüente alta na produção de queijos e 
assim, aumentam-se os estoques e o queijo "cura" 
por falta de demanda do mercado. Nos meses de 
inverno ocorre uma acentuada queda na produção 
de leite, com conseqüente diminuição na produção 
de queijos, resultando na comercialização de queijos 
pouco maturados para suprir a demanda do mercado. 

Este trabalho teve por objetivo estudar a 
viabilidade do uso de diferentes porcentagens de leite 
em pó reconstituído na fabricação de queijo Prato, 
avaliando-se os possíveis efeitos da utilização de leite 
reco nstituído n a  compo s i ç ão do queij o ,  suas 
propriedades funcionais, evolução da maturação e 
no rendimento da fabricação, assim como verificar 
sua aceitação do ponto de vista sensorial. 

1 Pós-graduada em Ciência de Alimentos, UFLA, Lavras - MG. 
2 Orientadora da tese, Chr. Hansen Ind. e Comércio, Valinhos - SP. 
3 Professor Titular da UFLA, co-orientador da tese. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi conduzido no laboratório 
de Laticínio do Departamento de Ciência dos 
Alimentos (DCA) Da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA) . Foram processados queijos tipo Prato, 
adicionando-se vários níveis de leite reconstituído 
ao leite pasteurizado. 

Foram realizados 04 ensaios (repetições), com 
03 tratamentos (níveis de 0, 1 0  e 30% de leite 
reconstituído adicionado ao leite in natura). Cada 
ensaio foi realizado num mesmo dia, obtendo-se 
queijos tipo Prato a partir de 50 litros de leite. 

Os queij os foram analisados no d ia  da 
fabricação e após 4 períodos de armazenamento sob 
refrigeração a l O- 1 2 °C, em D + 5, D + 20, D + 35 e 
D + 50 dias, sendo D o dia da fabricação. 

1. MATÉRIA-PRIMA 

1.1 Leite in natura 

Para a fabricação dos queijos, utilizou-se leite 
de mistura tipo C pasteurizado pelo processo HTST 
(72°C\ 1 5  seg . ) ,  adquirido de u ma indústria de 
Laticínios na cidade de Lavras, MG. 

1.2. Leite reconstituído 

Para obtenção de leite reconstituído, utilizou
se leite em pó integral proveniente da Nova Zelândia, 
"medium heat", fornecido pela importadora New 
Zealand Milk Products (São Paulo, SP). 

2. COADJUVANTES DE PROCESSAMENTO 

2.1 Cloreto de cálcio 

Utilizou-se cloreto de cálcio em solução 
aquosa a 50% (p\v) ,  (Chr. Hansen Indústria e 
Comércio, Valinhos SP), na quantidade de 50ml para 
cada 1 00 litros de leite. 

2.2 Fermento Lático 

O fermento lático utilizado no processo de 
fabricação do queijo foi o tipo O mesofílico homofer
mentativo liofilizado e concentrado (DVS R-704), 
proveniente da Chr.Hansen Indústria e Comércio, 
Valinhos SP. A quantidade utilizada foi conforme 
recomendações do fabricante (dose equivalente a i  %). 

2.3 Coalho 

O coalho uti l i zado fo i o bovino em pó 
(NATUREN, Chr. Hansen Indústria e Comércio, 
Valinhos SP) ,  em quantidade suficiente p ara 
coagulação em 30 minutos (dose de 1 ,8g/100 litros). 

3. TÉCNICA DE RECONSTITUIÇÃO DO 
LEITE EM PÓ E MISTURA AO LEITE 
PASTEURIZADO 

o leite reconstituído foi preparado 
adicionando-se lentamente o leite em pó integral, 
com o auxílio de uma peneira, à superfície da água, 
previamente fervida  e resfriada a 45°C . A 
homogeneização foi manual, utilizando-se u ma 
escumadeira de aço inoxidável,  até completa 
dissolução do pó. O leite reconstituído foi mantido 
sob refrigeração por 16 horas, aproximadamente, 
para perfeita hidratação das proteínas (Vieira & 
Neves, 1 980) .  

O leite reconstituído foi misturado ao  leite 
pasteurizado no momento da fabricação do queijo, 
nas proporções previamente definidas, diretamente 
na cuba de fabricação de queijos, com capacidade 
de 50 litros. Em seguida, homogeneizou-se e ajustou
se a temperatura a 35°C. 

4. FABRICAÇÃO DO QUEIJO TIPO PRATO 

Os processos de fabricação dos queijos foram 
idênticos para cada leite, assim como as quantidades 
dos constituintes utilizados. A técnica de elaboração 
foi a descrita por Furtado & Lourenço-Neto ( 1994). 
As operações de fabricação dos queij os foram 
efetuadas em tanques de 50 litros. O fluxograma de 
fabricação encontra-se na Figura 1 .  

Foram realizadas quatro fabricações em 
períodos distintos. Para se avaliar os parâmetros 
físico-químicos, foram coletadas amostras do leite 
pasteurizado antes e após a adição de leite recons
tituído, nas proporções pré-determinadas, do soro no 
corte e amostras do queijo no dia da fabricação e 
durante vários períodos de maturação. 

Os períodos de coleta de amostras de queijo e 
análises foram no dia da fabricação, e nos 5, 20, 35  
e 50 dias de maturação. 

5. DESNATURAÇÃO DAS SOROPROTEÍNAS 
DO LEITE 

Determinou-se a porcentagem de desnaturação 
de soroproteínas no leite pasteurizado e na mistura 
leite pasteurizado + leite reconstituído a 1 0  e 30%, 
pela técnica descrita por Harland & Ashworth ( 1947). 

Todas as amostras foram desnatadas em 
centrífuga (Fanem, modelo 204-NR) por 1 0  minutos 
a 4 x 1 03 rpm. As amostras de 1 5  ml de leite 
desnatadas, após serem precipitadas na presença de 
6g de NaCI por meia hora, em banho-maria, a 37 °C, 
foram filtradas (papel Whatman n° 42) e 1 ml do 
filtrado foi diluído em 10 ml de solução saturada de 
sal ,  com adição de 2 gotas de HCI (23  77) ,  
registrando-se, em seguida, a transmitância no  
comprimento de  onda 420nm. 
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Leite in natura pasteurizado 
J, 

Adição de leite reconstituído ( 1 0  e 30%) 
J, 

Adição de fermento (DVS R-704) 
Pré-maturação 30 minutos (temperatura ambiente) 

J, 
Ajuste de temperatura a 35°C 

J, 
Adição de ingredientes 

CaCl2 25g/ 100 I (50% p.v.) 
Corante (4mU1 001t) 
Coalho em pó diluído em água 
( 1  ,8g/l 001t) 

J, 
Coagulação 

J, 
Corte 

J, 
Primeira mexedura 

J, 
Dessoragem parcial ( 1/3) 

J, 
Segunda mexedura e aquecimento a 42°C com 

água quente (33%) 
J, 

Ponto de massa e pré-prensagem 
J, 

Enformagem 
J, 

Prensagem 
J, 

Salga em salmoura a 20 Bé (04 horas) 
J, 

Secagem 48 horas 
J, 

Embalagem a vácuo 
J, 

Maturação (50 dias) 

Figura 1 - Fluxograma de fabricação do queijo Tipo 
Prato 

6. MATURAÇÃO DOS QUEIJOS 

Após o fim da salga, os queijos foram levados 
para câmara de maturação, onde permaneceram durante 
um período de 50 dias e, neste período, as determi
nações tiveram a seguinte periodicidade D + 5, D +20, 
D + 35 e D + 50, considerando D o dia da fabricação. 
A temperatura da câmara foi mantida à l O- 12°C e 
umidade a 90%, como recomendado por Moraes e 
Freitas ( 1 983) .  

7. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO QUEIJO 

Todas as determinações foram realizadas em 
duplicata. 

7.1 pH 

As medidas de pH foram obtidas utilizando
se pHmetro Hanna 83 14, previamente calibrado, com 
a inserção do eletrodo diretamente no queijo a ser 
analisado. 

7.2 Gordura 

As determinações foram realizadas pelo método 
butirométrico de Gerber, segundo metodologia da 
A.O.A.C. ( 1 995).  A centrífuga e os butirômetros 
utilizados foram da marca original Gerber. 

7.3 Umidade 

O teor de umidade do queijo foi determinado 
segundo o método da A.O.A.C. ( 1 995), baseado na 
técnica de secagem em estufa a 105°C, por 3 horas, e 
pesagem até peso constante. O conteúdo de umidade 
foi expresso em porcentagem (g/lOOg de amostra). 

7.4 Teor de sal 

Os teores de sal foram determinados segundo 
o método descrito por Kosikowski ( 1977). 

7.5 Água livre 

Foi utilizada a técnica descrita por Kindstedt 
e Guo ( 1 995). 

7.6 Derretimento 

Foi utilizada a técnica descrita por Cortês 
( 1 998).  

7.7 Fatiabilidade 

No experimento realizado, o teste de fatia
menta foi realizado e m  u m  estabelecimento 
comercial de pães e frios. Os queijos eram fatiados 
em máquinas de fatiar tradicionais existentes nestes 
estabelecimentos, de acordo com o seguinte período 
de maturação: D + 5, D + 20, D + 35 e D + 50. De 
acordo com a facilidade para se obter as fatias com 
.a mesma espessura eram atribuídas notas (++++ bom 
fatiamento, + péssimo fatiamento). 

7.8 Nitrogênio total (NT) 

O teor de nitrogênio total (NT) do queijo foi 
determinado pelo método Kjeldahl, diretamente 
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sobre uma alíquota de 5ml, extraída em citrato de 
sódio 0,5 M, segundo Gripon et aI . ( 1 975) .  As 
amostras foram digeridas em B locos Digestores 
modelo - TE 008/50, e destiladas em destilador 
modelo TE-036. 

7.9 Fracionamento 40 nitrogênio total (NT) 

7.9.1 Nitrogênio solúvel a pH 4,6 
Determinou-se o teor de nitrogênio solúvel 

(NS) do queijo após precipitação isoelétrica das 
caseínas com solqção de &cido clorídrico 1 ,41  N 
até pH 4,6, em uma amostra, de queijo previamente 
solubiHzilda em citratQ de sódio 0,5 M. Essa mistura 
foi filtrada em papel de filtro Whatman n° 42, 
coletando-se uma solução l ímpida, contendo a 
fração hidrolisada da proteína do queijo, solúvel a 
pH 4,6 . A quantificação dessas substâncias solúveis 
foi através do método de Kjeldahl, partindo-se de 
5ml do filtrado (Gripon et al . ,  1 975, Vakaleris & 
Price, 1 959). 

7.9.2 Cálculo dos índices de extensão da 
proteólise 

Os métodos e fórmulas seguidos são de acordo 
com as citações de Furtado & Partridge ( 1 988)  e 
Wolfschoon-Pombo ( 1983) 

Índice de Extensão: re lação entre a 
porcentagem de nitrogênio solúvel a pH 4,6 (obtido 
como descrito em 7 . 9 . 1 )  e a porcentagem de 
nitrogênio total (descrito em 3 .9.8).  

Nitrogênio solúvel x 1 00 Extensão da proteólise = ___ _ 
Nitrogênio total 

7.10 Análise sensorial 

Aos  50 d i as de maturação,  os que ij o s  
foram an a l i sados  p ara aval i ação da acei ta
b i l idade do cons umidor. As  amostras foram 
servidas à temperatura ambiente para u m  total 
de cinquenta provadores não treinados .  Foram 
apresentadas amostras de queij os de todos o s  
tratamentos ( 0 % ,  1 0% e 30% de leite recons
t i tuído ad i cionado ao le i te  in na tura ) .  P ara 
realização da análise,  utilizou-se, segundo Mori 
( 1 982) ,  escala hedônica não estruturada de 9 
pontos .  Figura 2 .  

Os  dados obtidos através da  análise sensorial 
foram real izados em delineamento em blocos 
casualizados, com 4 repetições. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância, efetuada com o 
emprego do "Sisvar" (Ferreira, 1997) e as respectivas 
médi as foram comparadas ao nível de 5% de 
probabilidade. 

ESCALA HEDÔNICA 

Nome: 
Data: 

Avalie cada amostra usando a escala abaixo para 
descrever o quanto você gostou ou desgostou. 

l -Desgostei muitíssimo 
2-Desgostei muito 
3-PesgQstei regqlarmeQte 
4-DesgQstei ligeiramente 
5- Indiferente 
6-Güstei ligeiramente 
7-Gostei regularmente 
8-Gostei muito 
9-Güstei muitíssimo 

Número da amostra Valor 

Comentários, ______________ _ 

Figura 2 - Escala Hedônica usada no teste de 
aceitação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. DESNATURAÇÃO PROTÉICA DO LEITE 

Estão apresentados, na Tabela 2, os resultados 
relativos às porcentagens de desnaturação das soro
proteínas . Estes valores tenderam a aumentar 
proporcionalmente à medida que se adicionou leite 
reconstituído ao leite in natura, indicando que o 
tratamento térmico provocou desnaturação das 
proteínas do soro do leite, que são proteínas mais 
termolábeis. 

Esta desnaturação tende a ser maior no 
processo para a obtenção do leite em pó (Covarrubias 
et aI, 1 988 e Wolfschoon-Pombo et al ., 1 982). Assim, 
um leite pasteurizado sempre apresenta uma certa 
porcentagem de desnaturação de suas soroproteínas, 
sendo que essa porcentagem tende a aumentar quanto 
maior for o teor de leite reconstituído adicionado a 
esse leite pasteurizado. 

O grau de desnaturação do leite reconstituído 
irá influenciar nas características fisico-químicas dos 
queijos obtidos, uma vez que a 13-lactoglobulina 
desnaturada tende a agregar-se à K-caseína, e passa 
em parte para a coalhada, ao invés de perder-se no 
soro, como acontece usualmente com as soro
proteínas (Stobberup, 1 985 ;  Saboya, 1 997) .  Este 
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fenômeno provoca um l ige iro aumento no 
rendimento, pela própria presença da soro-proteína 
e també m  por sua  conhecida capacidade de 
hidratação; a coalhada torna-se mais mole, com 
maiores riscos de perdas no corte, e o queijo torna
se mais úmido, curando mais rápido e com maior 
risco de apresentar gosto amargo (maior retenção de 
coalho) ,  além de prováveis  problemas com o 
fatiamento após um certo período de cura, em casos 
de queijos semi-duros como o Prato ou filados como 
a Muss arela .  Essas mudanças são geralmente 
atribuídas à desnaturação de proteínas do soro pelo 
calor e à redução da atividade de íons cálcio (Zuraw 
et al. ,  1 985). 

2. COMPOSIÇÃO DO QUEIJO 

Os dados das composições físico-químicas 
dos queijos fabricados com a adição de 0, 1 0  e 30% 
de leite reconstituído ao leite in natura, cinco dias 
após a fabricação, estão dispostos na Tabela 2. 

Os resultados apresentados na Tabela 2 não 
apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) 
entre os teores de umidade dos queijos controle e 
dos elaborados a partir da adição de leite recons
tituído ao leite in natura. O leite reconstituído 
apresenta uma maior porcentagem de soroproteínas 
desnaturadas pelo  calor, principalmente 13-
lactoglobulina, a s  quais formam complexos com a 
K-caseína, através de ligações dissulfeto (Pearse et 
al. ,  1 985, Vieira, 1 979 e Wolfschoon-Pombo, 1984). 

Esses complexos interferem com as interações 
micela-micela responsáveis  pela s i n érese da 
coalhada, provocando uma redução na mesma, o que 
resultaria em queijos com um maior teor de umidade 
(Pearse et al . ,  1985 ;  Pearse & Mackinlay, 1 989 e 
Wendorff, 1 996). 

A composição média esperada de um queijo ·  
Prato curado é de  42-44% de umidade, 26-29% 
gordura, pH de 5,2-5,4 e um teor de sal de 1 ,6- 1 ,9% 
(Furtado & Lourenço Neto, 1 994) . S ciftan & 
Komatsu ( 1 980) realizaram análises físico-químicas 
em 50 amostras comerciais de queijo tipo Prato e 
obtiveram valores médios de 40% de umidade, 
47,5% de gordura no extrato seco, 1 ,7% de sal e 3,5% 
de cinzas . Furtado & Wolfschoon Pombo ( 1 979) 
apresentaram a composição média do queijo Prato 
como sendo de: 53,0 - 59,2% de extrato seco, 40,8 a 
47,0% de umidade, 25,3 a 30,5% de gordura e de 
47,7 a 5 1 ,5% de gordura no extrato seco. 

Os teores de sal encontrados neste trabalho 
estão dentro dos níveis normais encontrados na 
literatura, sendo que estes valores não apresentam 
diferenças s ignifi cativas e ntre si (Furtado & 
Lourenço Neto, 1 994; Sciftan & Komatsu, 1 980). 

Quanto aos teores de gordura e gordura no 
extrato seco (GES), observou-se um decréscimo dos 
mesmos proporcionalmente à adição de le i te 
reconstituído ao leite in natura, como pode ser 
observado na Tabela 2. 1 .  De acordo com Gilles & 
Lawrence ( 1 9 8 1 ), as perdas de gordura, durante a 
fabricação de queijos elaborados a partir da mistura 

Tabela 2 - Resultados médios da porcentagem de desnaturação das soro proteínas do leite empregado para a 
elaboração dos queijos. 

Parâmetros 
% de desnaturação das 
soroproteínas do leite 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%) 
0% 

X 
6, 1 6 1  

1 0% 
X 

1 5,402 

30% 
X 

30,863 

Números diferentes na mesma linha representam diferenças significativas a nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 2.1 - Composição físico-química média dos queijos 5 dias após a fabricação. 

Leite reconstituído adicionado de leite in natura (%) 
Parâmetros 0% 1 0% 30% 

x cv x cv x cv 
pH 5, 1 3 1  2 , 1 2  5,08 12 1 ,59 5,052 3 ,43 

% umidade 44,0 1 1  3 ,34 44, 1 5 1  7,28 47,46 1 2 ,85 
% Teor de sal 1 ,52 1  29,5 1 1 ,7 1 1  22,3 1 1 ,721  22,55 

% Gordura 29,8 1 1  7, 1 6  26,51 2 5,97 24,3 1 2  2,28 
% GES 53,24 47 ,45 46,27 

Números iguais na mesma linha não representam diferenças significativas a nível de 5% de probabilidade. 
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de leite reconstituído com leite in natura, não serão 
mai o re s  d o  que  as o b s ervadas  em que ij os 
elaborados  apenas a partir de leite in natura,  
desde que se realize uma eficiente uniformização 
dessa  mistura, permitindo uma emulsão estável. 
Nesse experimento, a uniformização das misturas 
de leite reconstituído com o leite in natura foi 
apenas  man ual ; p ortan t o ,  p o s s i vel mente 
ocorreram maiores  perdas no  soro durante o 
proces s amento des ses  que ij os .  O s  menores  
valores percentuais dos teores de gordura podem 
também e s tar rel a c i o n a d o s  ao  u s o  de  l e i te 
reconstituído ( 1 0  e 30%) com teores ligeiramente 
mais reduzidos de gordura. 

3. EVOLUÇÃO DO PH DOS QUEIJOS 

A Tabela 3 apresenta os dados da evolução 
do pH dos queijos elaborados com O, 10 e 30% de 
leite reconstituído durante os 50 dias em que os 
mesmos foram mantidos sob  armazenamento 
refrigerado. 

O pH dos queijos se manteve relativamente 
estável durante os 50 dias de cura. Os queij os 
elaborados a partir de 30% de leite reconstituído 
apresentaram pH mais baixo em relação aos queijos 
controle. 

Os valores de pH encontrados estão um pouco 
abaixo dos valores encontrados por Furtado & 
Lourenço Neto, ( 1 994). Segundo estes autores, o pH 
de queijo Prato varia de 5,2 a 5,4. Para haver uma 
elevação significativa do pH durante a cura do queijo 
Prato, esta deve ser bastante prolongada (de 4 a 6 
meses), tempo suficiente para que o queijo sofra 
degradação mais extensa das proteínas liberando 
componentes neutralizantes como aminas, amônia, 
etc (Furtado, 1 999). 

4. ÁGUA LIVRE 

Os valores médios das porcentagens de Água 
livre liberadas dos queijos elaborados com 0, 1 0  e 
30% de leite reconstituído, durante o armazenamento 

a frio, estão apresentados na Tabela 4. Observa-se 
que os queijos apresentaram igual separação de água 
no quinto dia de armazenamento refrigerado. Mas 
com a evolução da maturação, novos peptídeos 
carregados eletricamente são liberados, ligando-se 
quimicamente à água, diminuindo-se assim o teor 
de água liberado, inexistente em todos os queijos a 
partir de 35 dias de maturação. 

Um queij o  ainda novo, quando cortado e 
apertado com as mãos, tende a apresentar alguma 
separação de soro. Este fenômeno é normal, já que 
boa parte da umidade de um queijo não se encontra, 
neste estágio de maturação, quimicamente ligada às 
proteínas . Esta umidade encontra-se ou como água 
intersticial, existente nos espaços entre os grãos de 
massa e facilmente expelida pela prensagem, ou 
como água capilar, dentro da matriz caseínica, de 
d ifícil remoção,  send o um fator dec is ivo  n a  
determinação d o  rendimento d a  fabricação. À medida 
que avança o processo de maturação, enzimas 
proteolíticas originárias do coalho (quimosina ou 
pepsina) e de microrganismos dos cultivos láticos 
(proteases e peptidases) ,  degradam a caseína em 
polipeptídeos e peptídeos de tamanho e peso 
molecular variados, e estes em aminoácidos livres. 
O aumento do teor de Nitrogênio solúvel (sob a forma 
de peptídeos) e Nitrogênio não-protéico (sob a forma 
de aminoácidos)  faz aumentar o número de  
componentes com radicais carboxíl icos e 
aminogrupos ionizados (com carga positiva ou 
negativa) . Este fato, por sua vez, provoca um 
aumento na capacidade de retenção de água (como 
água de hidratação, quimicamente ligada à proteína). 
Assim, compreende-se que, quanto mais maturado 
um queijo, menos água será eliminada da massa, que 
torna-se  cada vez mais fin a  e so lubi l izada 
(Furtado, 1 998).  

5. EXTENSÃO DA PROTEÓLISE 

Os dados da Tabela 5 mostram os valores 
médios das frações nitrogenadas no quinquagésimo 
dia de armazenamento, a 1 0- 1 2°C, observadas no 

Tabela 3 - Evolução do pH dos queijos durante o armazenamento refrigerado 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%) 

Dia 0% 10% 30% 
x cv x cv x cv 

D + 5  5, 1 32 2, 1 2  5,08 12 1 ,59 5,05 1 3 ,43 
D + 20 5, 1 62 1 ,23 5,07 12 1 , 97 4,98 1  1 ,5 1  
D + 3 5  5, 1 52 2, 1 8  5,08 12 1 ,56 5,O J l 0,30 
D + 50 5 , 1 52 2 ,83 5,0 1 12 2, 89  5,0 1 1  0,9 1 

Números iguais na mesma linha não representam diferenças significativas a nível de I % de probabilidade. 
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Tabela 4 - Evolução dos valores médios das porcentagens de Água livre liberadas dos queijos elaborados com 
0, 10  e 30 % de leite reconstituído, durante o armazenamento. 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%) 
Dia 0% 1 0% 30% 

x x x 
D + 5  8,2 1 1 8,95 1 9;79 1 

D + 20 0,502 0,572 0,522 
D + 35 0,0 0,0 0,0 
D + 50 0,0 0,0 0,0 

Números iguais na mesma linha não representam diferenças significativas a nível de 1 % de probabilidade. 

queijo Prato. Após 50 dias de maturação, os queijos 
feitos com 3 0% leite reconstituído apresentaram 
índice da extensão da maturação inferiores em 
relação ao queijo controle. Uma parte do nitrogênio 
total desses queijos é originária das soroproteínas 
retidas na coalhada, estas soro proteínas aumentam 
o teor de nitrogênio total, mas não são degradadas 
pelo coalho, tendendo a mascarar o índice de 
extensão da maturação. 

Segundo Furtado & Partridge ( 1988) ,  queijos 
e lab orado s  com le i te reconstituído p o dem 
apresentar um índice de extensão da proteólise 
ligeiramente superestimado. Esse erro de estimativa 
ocorre porque as soroproteínas presentes no leite 

reconstituído não se precipitam junto com a caseína, 
durante o process o  de extração do n i trogênio 
solúvel a pH 4,6.  Consequentemente, a porcen
tagem de nitrogênio solúvel do queijo será dada 
em função da soma dos seus teores de peptídeos, 
aminoácidos e de soroproteínas, as quais não são 
hidrolizadas (Wolfschoon-Pombo, 1 983) .  Portanto, 
para se determinar, com certeza, a .  extensão da 
proteólise dos queijos elaborados com o uso leite 
reconstituído, seria necessário saber a contribuição 
das soroproteínas no teor total de substâncias 
n itrogenadas so lúve is  acumuladas durante o 
período de armazenamento do produto (Furtado & 
Partridge, 1 98 8) .  

Tabela 5 - Extensão da proteólise (% NS / NT) dos queijos ao  final do  armazenamento refrigerado. 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%) 
Dia 0% 1 0% 30% 

D + 50 
X 

1 7,82 
cv 

6,53 
X 

1 6,28 12 
cv 

3,72 
X 

1 5 ,221 
cv 

3 ,94 

Números iguais na mesma linha não representam diferenças significativas a nível de 5% de probabilidade. 

6. FATIABILIDADE 

A Tabela 6 apresenta os resultados médios 
da fatiabi lidade dos queijos durante o armaze
namento refrigerado. A fatiabilidade manteve-se 
adequada no queijo controle durante todo período e, 
no queijo com 10% de leite reconstituído, somente 
a partir de 20 dias de maturação; nos queijos feitos 
com 30% de leite reconstituído a mesma situação só 
foi observada no final da maturação. É provável que 
tal fenômeno se deva ao teor mais alto de umidade 
deste queijo (Tabela 6) e de seu índice de extensão 
da maturação mais baixo. 

Segundo  Furtado ( 1 9 9 7 a) e Wen d orff 
( 1 996),  queijos  elaborados com o uso de leite 
reconstituído tendem a não apresentar um bom 
fatiamento e a " mascar" na máquina de fatiar 
porque contêm um maior teor de umidade, sendo 

esse teor de umidade mais elevado resultante de 
uma menor s inérese da coalhada, provocada por 
uma maior porcentagem de soroproteínas ligadas 
à lC-caseína (Pearse & Mackinlay, 1 989 ;  Pearse et 
al . ,  1 985 e Wendorff, 1 996). 

7. DERRETIMENTO 

A Tabela 7 apresenta as porcentagens médias 
de derretimento dos queijos durante o armazenamento 
refrigerado. Com relação ao derretimento, tanto no 
queijo controle como no elaborado com 1 0% de leite 
reconstituído, houve uma acentuada melhoria do 
derretimento entre 5 e 20 dias de maturação, tendendo 
a estabilizar-se até os 50 dias de cura. Entretanto, nos 
queijos com 30% de leite reconstituído a tendência 
foi a mesma, porém de intensidade mais reduzida. É 
provável que a menor intensidade de proteólise 
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Tabela 6 - Resultados médios da evolução da fatiabilidade dos queijos durante o Armazenamento. 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%) 
0% 
x 

D + 5  ++++ 
D + 20 ++++ 
D + 35 ++++ 
D + 50 ++++ 

(Índice de Extensão, Tabela 5), observados neste 
queijo, tenham colaborado para este resultado. 

Segundo Furtado ( 1 997), Mussarela muito 
"fresca" é sempre mais dura e pouco solubilizada 
(borrachenta), apresentando dificuldades para o seu 
derretimento .  Quanto maior a intensidade da 
proteólise durante seu período de armazenamento, 
melhor será o seu derretimento. Wolfschoon-Pombo 
( 1 983) afirmam que uma proteólise intensa resulta 
numa maior degradação da us1-caseína e num maior 
amolecimento (consistência) do queijo. 

Muitos queijos recém fabricados se dife
renciam, quanto à sua textura, de outras variedades 
de queijos ,  por causa de variações no pH,  no 
conteúdo de sa l ,  umidade e gordura.  Com a 
maturação do queijo, ocorrem degradações na sua 
estrutura básica, modificando sua textura (Lawrence 
et aI . ,  1 983) .  

1 0% 30% 
x x 

+++ ++ 
++++ +++ 
++++ +++ 
++++ ++++ 

8. ANÁLISE SENSORIAL 

A Tabela 8 mostra as médias das notas obtidas 
para os queijos tipo Prato na avaliação sensorial, 50 
dias após a fabricação. Do ponto de vista sensorial, 
todos os queijos apresentaram boa aceitação pelo painel 
de avaliação, não sendo detectado diferenças 
significativa (P < 0,05 ) entre a pontuação das amostras, 
sendo que a média geral foi de 7, 1 . A média geral para 
o tratamento controle foi 7,2 (gostei regularmente); 
10% de leite reconstituído adicionado ao leite in natura, 
7,0 (gostei regularmente) e 30% de leite reconstituído 
adicionado ao leite in natura, 7,1 (gostei regularmente). 

Foi usada, para a realização da anál ise 
sensorial , escala hedônica não estruturada de 9 
pontos, onde se avaliou a aceitabilidade dos queijos 
elaborados com leite reconstituído adicionado ao 
leite in natura em relação a queijos tradicionais. 

Tabela 7 - Evolução da porcentagem média do índice de derretimento dos queijos. 

Dia 

D + 5  
D + 20 
D + 35 
D + 50 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%)  
0% 

X 
9, 1 3 1  

35, 1 32 
36,O P 
39,452 

1 0% 
X 

9,04 1 
32,662 
32,032 
35,552 

30% 
X 

4, 1 8 1  
1 3 ,021 
1 3 ,05 1 
1 8 ,52 1 

Números iguais na mesma linha não representam diferenças significativas a nível de 1 % de probabilidade. 

Tabela 8 - Médias de notas dadas aos queijos na análise sensorial em D + 50 através de escala hedônica não 
estruturada. 

Leite reconstituído adicionado ao leite in natura (%) 
Repetições 0% 1 0% 30% 

1 7 ,2 6,6 6,9 
2 6 ,8  6 ,9 6 ,9 
3 7,5 7,2 7,3 
4 7,3 7,2 7,4 

Média geral 7,2 7,0 7, 1 

CV = 2,2 1 
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CONCLUSÕES 

Nas condições experimentais uti l izadas, 
conclui-se que: 

- Os resultados gerais indicam que é possível 
e laborar-se queijo  Prato de qualidade 
aceitável u sando até 1 0% de  l eite 
reconstituído.  Estudos mais avançados 
seriam recomendáveis para melhoria dos 
p arâmetros de rendimento,  visando 
sobretudo reduzir as  perdas de gordura e 
sólidos totais no soro. 
° uso de leite reconstituído resultou em 
queijos com pH ligeiramente mais ácidos. 

- ° processo de maturação foi mais lento nos 
queijos feito com 30% de leite recons
tituído. A partir de 35 dias de maturação, 
não mais se observou separação de água 
livre em nenhum dos queijos. 
Nos queijos controle e com 1 0% de leite 
reconstituído, o índice de fatiabilidade 
apresentou-se normal. Entretanto, no queijo 
com 30% de leite reconstituído, a mesma 
qualidade de fatiabilidade só foi atingida 
após 50 dias . 

- Com relação ao derretimento, os índices 
foram normais e adequados para os queijos 
controle e 1 0% de leite reconstituído, tendo 
se observado a mudança mais acentuada 
entre 5 e 20 dias de maturação. Por outro 
lado, no queijo feito com 30% de leite 
reconstituído, a intensidade do processo foi 
bem menor, e mesmo após 50 dias de 
maturação, não se obteve a mesma qualidade 
de derretimento observada no queijo controle 
e com 10% de leite reconstituído. 

- Do ponto de vista sensorial, todos os queijos 
apresentaram boa aceitação pelo painel de 
provadores, não sendo detectadas diferenças 
significativas entre a pontuação das amostras. 
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WORKSHOP "ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA: UM 
DESAFIO PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS" 

INTRODUÇÃO 

Administrar, hoje, significa gerenciar o futuro, 
estar atento aos impactos que as mudanças provo
caram nos ambientes das empresas e no mundo. 
Administrar, tomar decisões neste final de milênio, 
envolve novo posicionamento diante dos desafios 
que têm s ido apresentados ao setor, exigindo 
posições diferentes das assumidas por antepassados, 
não permitindo que a tomada de decisão seja  
realizada empiricamente. 

Com a m u d an ç a  das regras do jogo ,  é 
necessário ampl iar a visão de negócio e encarar 
a propriedade como uma empresa; e que, como 
tal , deve gerar riqueza, lucro, alterando,  por
tanto, o comportamento de muitos gerentes .  É 
chegado o momento de inovar, de ter criativi
dade e rapidez nas decisões .  Isso equivale a dizer 
que as repercussões  de outras administrações 
interferem na atual , principal mente em tempos 
de economia aberta. 

A empresa do futuro deverá ser enxuta, 
"melhor, menor, diferente" e mais ágil. O empresário 
do fut�ro deverá "aprender a aprender e aprender a 
esquecer" .  Ou seja, o aprendizado é constante, da 
mesma forma que devem ser esquecidos proce
dimentos considerados ultrapassados para que possa 
estar acompanhando a evolução do mercado. 

Em recente estudo realizado por professores 
da Univers idade americana em Purdue, inves
tigaram os principais impactos no mercado mundial 
de alimentos, buscando apontar as tendências da 
agropecuária para o próximo milênio. O resultado 
dess e  trabalho ass ina la  mudanças drás t icas 
decorrentes da globalização da economia e da 
mudança de hábitos de consumo traduzidos em 
maior instabilidade dos preços dos produtos. Soma
se a esse fato a morosidade das negociações da 
OMC e os problemas climáticos criados pelo EI 
Nino. (Folha, 1 998) 

No artigo supracitado, a economista Roberta 
Cook, da Univers idade da Cali fórnia, Estados 
Unidos, destacou alguns pontos que fortalecem essa 
posição, quais sejam: 

Maria Cristina Drumond e Castro J 

• Hábitos de consumo - Demanda cada 
vez mais influenciada por crianças e 
jovens .  Grande influência do "fast food" 
americano e do sabor global, em que 
marcas globais são responsáveis pela 
h o m o gene ização  das  preferênc i a s  
alimentares .  

• Aumento de consumo - Resultado do 
crescimento econômico e da renda. 

• Conveniência - Demanda de alimentos de 
conveniência e fracionados em função da 
crescente participação da mulher  n o  
mercado d e  trabalho e redução d o  tamanho 
das famílias . 

• Saúde - A crescente preocupação com a 
nutrição tem aumentado a demanda por 
linhas saudáveis de alimentos tipo "lean
cuisine e no fat". 

• Nicho verde - Segurança alimentar em 
relação ao uso de adubos químicos e 
agrotóxicos. Os consumidores manifestam 
desejo de comprar alimentos que não apre
sentem resíduo s ,  inclus ive durante o 
processo de produção. 

• Oportunidades - Os empresários devem 
estar prontos para mudar o "mix" de 
produtos para atender às sinalizações do 
mercado. 

A paralisia diante de novos paradigmas levou 
e está levando muitas empresas do setor à estagnação 
e à morte lenta. Apavoradas diante do desconhecido, 
elas continuam aguardando mais tempo para se 
decidirem, sem saber que esse tempo é crucial, às 
vezes mortal e que não haverá mais tempo para 
reagir. Nem como retroceder. 

Muitas cooperativas sofrem neste estado de 
espera, em que uma parcela de seus cooperados não 
vislumbram as mudanças das regras do jogo. Estão 
presos a conceitos arraigados e preferem que o barco 
afunde com todos a salvar o patrimônio de sua 
empresa. MEIRELES( 1 996) diz que "Cooperativa 
quebrada ou liquidada não tem papel social. Sem 
ganhar escala, adotar sistemas de remuneração que 
gerem matéria-prima com qualidade, sem rapidez no 

Economista, Especialista em Análise de Sistemas e Administração Rural. Técnico de Nível Superior 
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atendimento, as cooperativas não consegUlrao 
sobreviver. Nenhuma outra empresa conseguirá". 

Durante a crise é necessário ser criativo e 
buscar soluções para os problemas .  Renovar os 
recursos, melhorar o desempenho e evoluir constan
temente são ferramentas indispensáveis neste 
cenário. Não é possível adiar ou tentar esconder os 
problemas e as ineficiências, pois a demora para 
reagir compromete a administração, e a ineficiência 
será traduzida não só pela descapitalização promo
vida com a venda de rebanho, dispensa de mão-de
obra, diminuição na margem, mas pelo abandono e 
pelo baixo nível de investimento. Para os que não 
conseguem acompanhar o mercado,  a saída é 
trabalhar em nichos específicos de mercado, ou 
incorporar-se às estatísticas da informalidade. 

Em reuniões realizadas em São Paulo, Brasília 
e Belo Horizonte, com os especialistas do setor para 
realização do workshop, foi unânime a posição dos 
representantes em que o grande desafio da indústria 
de laticínios, neste fim de século, é a organização 
da produção primária da cadeia produtiva do leite. 

Como ter uma indústria competitiva num 
mercado altamente competitivo, se existem grandes 
restrições que inviabilizam o seu desenvolvimento? 

Alguns gargalos apontados na discussão 
passam pela intensificação de mecanismos que 
garantam políticas públicas que dêem prioridade ao 
papel do governo diante dos produtores e estabe
leçam mecanismos que suavizem os efeitos danosos 
causados pelas práticas de comércio internacional e 
reduzam as externalidades que afetam o .setor. 

O último relatório da FAO (IMAGEM RURAL 
DO LEITE, 1 998) apontou o pequeno crescimento da 
produção de leite no mundo, exceto em alguns países 
como o Brasil, com taxas anuais de crescimento 
superiores a de vários países. O Brasil tem cami
nhado para a auto-suficiência na produção de leite, 
apesar de ser historicamente caracterizado como 
grande importador de lácteos. (Jank, 1 998) apresenta 
os dados sobre o crescimento do mercado no período 
90-97, os quais apontam para o crescimento do 
mercado formal de leite e derivados em 1 7%, o 
mercado informal 40% e as importações 1 79%, no 
mesmo período. 

Convivem neste cenário empresas brasileiras 
que atuam no setor de lácteos que exportaram US$ 10  
milhões em 1997, referente à venda de  leite UHT, leite 
em pó, creme de leite, manteiga e queijos; resultado 
do investimento em capacitação tecnológica, geração 
de novos produtos, processos com aprimoramento das 
características atuais que possibilitam a competi
tividade. (REVISTA GLEBA 1 998,a) 

Vilela, Gomes e Calegar, citados em CALDAS 
et aI. ( 1 998), mostram que o Brasil tem um grande 
mercado potencial para produtos lácteos e condições 
favoráveis para produzir leite suficiente para suprir 
a demanda interna e gerar excedentes exportáveis. 

Nessa linha de raciocínio, ALVES ( 1 998) afirma que 
é possível exportar. O maior problema está relacio
nado à sanidade do rebanho, ao custo de proces
samento, incluindo-se transportes e portos. 

Outras barreiras têm dificultado o acesso de 
empresas à exportação, tais como medidas sanitárias, 
medidas não-tarifárias, subsídios, as quais têm sido 
avaliadas e discutidas, destacando-se a participação 
da CNA, OCB e ABAG. (REVISTA GLEBA 1 998, c) 

Alguns técnicos (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 
1 998) acreditam que, se o governo federal estabelecer 
uma política de médiollongo prazos, não precisará 
importar, pois, hoje, o Brasil é obrigado a importar 
10% da produção nacional para atender a demanda, 
mas O volume adquirido tem sido o dobro disso e o 
resultado traz prejuízos para os produtores e redução 
no preço do leite recebido. 

PRINCIPAIS PONTOS PARA REFLEXÃO 

• Excluídos - Os pequeno s  produtores 
encarados como barreira soc ial ao 
desenvolvimento da pecuária leiteira devem 
passar por um processo de reconversão por 
meio de capacitação, treinamento e ampliar 
suas atividades ou atuar em nichos 
específicos. 

• Nível de conhecimento do produtor -
Vários diagn ósticos (EMATER/MG E 
SEBRAE/MG entre o utros) apontam o 
baixo nível de escolaridade e instrução que 
atestam a falta de conhecimento do pro
dutor na adoção de tecnologias vulgarizadas 
e de fácil adoção, bem como a forma de 
organização social e na administração da 
propriedade. 

• Heterogeneidade da produção - A estrutura 
da cadeia reflete o pequeno poder de 
barganha do produtor em fun ção da 
assimetria na produção (muitos produzindo 
pouco e poucos produzindo muito) .  O 
produtor está pressionado por duas estru
turas organizadas, tanto para a venda de 
insumos para a propriedade rural (oli
gopsônio), quanto pela compra de seu 
produto (oligopólio). 

• Concentração industrial Processo que tem 
se intensificado nos últimos anos, em que 
as multinacionais adquirem escala por 
meio de aquisição de empresas menos 
eficientes, ampliando sua participação no 
mercado. Recentemente, um outro tipo de 
associação realizada pela Danone e a 
MasteIlone (Argentina) teve como estra
tégia fortalecer s u a  p arti c i p ação n o  
mercado brasileiro, com a aquisição da 
Leite Sol pela empresa argentina. (GAZETA 
MERCANTIL, 1 998) 
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• B aixo nível de associativismo - Diante da 
estrutura de mercado, este desafio toma-se 
mais acentuado, pois, para enfrentar esta 
situação desfavorável (oligopsônio versus 
oligopólio), o pequeno produtor tem que se 
organizar na compra de insumos para 
propriedade, na venda conjunta da produção. 
A organização também fortalece a sua 
representação nos sindicatos, federações e 
permite que a classe seja ouvida, como 
recentemente nos movimentos SOS Leite. 

• B aixa produtividade - Analisando as 
estatísticas do setor, constata-se o índice de 
ineficiência, pois ainda ocupamos posição 
constrangedora no cenário internacional, 
com baixíssimo índice de produtividade. É 
notório que o estoque disponível de 
tecnologia é suficiente para melhorar em 
muito esta realidade. 

• Qualidade do leite Caracterizada pela 
existência de matéria-prima de baixa 
qualidade e em pequena escala pela maioria 
esmagadora de produtores no País, espera
se que o processo de granelização do leite 
acene com a melhoria da qualidade, já que 
este leite será entregue em melhores 
condições do que as atuais, permitindo, em 
curtíssimo prazo, receber 1 00% do leite 
resfriado nas grandes indústrias (REVISTA 
LEITE BRASIL, 1 998).  Mas, para haver 
melhoria na qualidade do leite entregue para 
processamento, ainda é necessário muito 
trabalho de informação e sensibilização para 
que sej am mantidas as características 
intrínsecas do produto, que venham a 
agregar valor por meio da conscientização 
de práticas de obtenção higiên ica da 
matéria-prima e normas que possibilitem o 
resfriamento, e que sejam revertidas em 
ganhos aos produtores. (PHILPOT, 1 998) 

• Necessidade de gerência fina  - Cada 
propriedade é um caso a ser analisado em 
particular. A administração deverá levantar 
informações por meio de levantamentos ou 
diagnósticos sobre as áreas da empresa rural. 
A etapa seguinte consiste na análise desses 
dados em grupo em que serão conhecidos 
os principais gargalos .  Existem várias 
metodologias aplicadas a essa fase, como 
apontam os  estudos da UFLA, Grupos 
GEPAI e PENSA, entre outros; em especial 
as ferramentas da qualidade total são bem 
aplicáveis e facilitam a visualização do 
process o .  Selecionadas as possíveis 
so luções ,  deverão ser discutidas com 
especialistas e só depois implementadas. 

• Tomada de decisão - Torna-se mais fácil 
quando o problema está quantificado e bem 

diagnosticado. Problemas que são levan
tados sem informações suficientes tornam
se difíceis de ser mensurados e, portanto, 
complicam a tomada de decisão . Cada 
propriedade tem suas peculiaridades, como 
mão-de-obra, relevo, produção de ali
mentos, capital imobilizado, comercia
lização dos produtos etc., que necessitam 
de análises particulares. Portanto, cada 
caso é um caso. Não existe pacote (ou 
m odelo) fec hado p ara adoção, cada 
administrador tem que gerenciar a 
propriedade de acordo com suas potencia
lidades e fragilidades, e analisar os 
impactos que possam advir do ambiente 
externo à propriedade. 

• Assistência técnica Exige-se muito do 
produtor mas há que se pontuar sobre a 
contrapartida das empresas particulares, 
cooperativas, empresas públicas e univer
sidades. Ainda existe um longo caminho a 
ser percorrido entre essas instituições e o 
produtor, pois é do conhecimento geral que 
é satisfatório o estoque de tecnologia para 
alavancar a produção nacional, que ainda 
apresenta os índices medíocres de produ
tividade. Isso denota a falta de cooperação 
e integração da cadeia. 

• Enfoque sistêmico - Para BATALHA et aI. 
( 1997), o enfoque sistêmico considera que 
todo sistema evolui no espaço e no tempo 
em conseqüência das mudanças internas e 
externas ao s i stema. Uma· cadeia de 
produção agroindustrial também estará 
sujeita a mudanças ao longo do !empo. 

OBJETIVOS 

Neste evento pretendeu-se avaliar o cenário 
atual da cadeia de lácteos no País e os impactos das 
recentes transformações no setor em conformidade 
com os cenários tendenciais e normativos que 
orientam os dirigentes das indústrias de laticínios 
na tomada de decisões estratégicas. 

Com enfoque nos temas "Estruturação e 
desafios do setor de produção de leite; Contratos 
entre indústrias e produtores de leite; Tendências de 
mercado; Política para o setor leiteiro, Qualidade de 
leite e a Ciência e Tecnologia no Agronegócio do 
leite", discutiram-se, com profundidade, as recentes 
transformações no setor agroindustrial do leite que irão 
impactá-Io, provocando a necessidade de integração 
dos diversos elos da cadeia, com a opinião dos diversos 
segmentos e a obtenção de subsídios visando registrar 
as perspectivas para o desenvolvimento do setor. 

O primeiro painel abordou o tema "Estru
turação e desafios do setor de produção de leite", 
em que as principais questões analisadas foram os 
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impactos dos ajustes econômicos e políticos, a atuação 
das entidades representativas, em que se discutiram 
os modelos de associações entre produtores, as 
dificuldades para a produção de leite no País e as ações 
para o fortalecimento do setor de produção. 

O segundo painel discutiu o tema "Contratos 
entre indústrias e produtores de leite", em que se 
falou sobre as vantagens e desvantagens dos atuais 
contratos praticados entre indústrias e produtores em 
diversos países, aspectos importantes a serem 
observados na elaboração de contratos, estratégias 
de negociação entre produtores e a indústria. 

No terceiro painel o tema apresentado foi 
"Tendências de mercado", em que se mostraram as 
mudanças no hábito de consumo de produtos lácteos 
no País, o surgimento de novos nichos de mercado, a 
estratégia de marketing adotada pelas indústrias, dados 
de pesquisas realizadas no mercado e informações sobre 
desenvolvimento de novos produtos. 

O painel seguinte abordou o tema "Política 
para o setor", com enfoque em externalidades que 
afetam a cadeia e questões práticas de comércio 
internacional, importação de produtos subsidiados, 
tributação , principais instrumentos de política 
adotadas p ara garantia da produção de leite e 
derivados,  linhas de financiamento à produção, 
valorização e estímulo à produção de lácteos, 
programas de estocagem de produtos. 

A "Qualidade do Leite" foi o tema do quinto 
painel, com a apresentação do Programa Nacional 
de Melhoria da Qualidade do Leite e a discussão 
sobre parâmetros e critérios para pagamento de leite 
pela qualidade. 

Finalmente, o último painel discutiu "A 
Ciência e Tecnologia no Agronegócio do Leite", em 
que os principais tópicos abordados foram as linhas 
de pesquisa em Ciência e tecnologia de leite, os pré
requisitos para encaminhamento de projetos às 
entidades de fomento e a elaboração e julgamento 
de projetos de base tecnológica na visão do CNPq. 

A realização deste evento possibil itou a 
apresentação de vários documentos (REVISTAS 
LATICÍNIOS E LEITE & DERIVADOS, 1 998), com 
a opinião dos diversos segmentos da cadeia do leite 
e obtenção de s ubsídios  visando registrar as 
perspectivas para o desenvolvimento do setor. 

Este encontro procurou fortalecer a integração 
entre os participantes dos vários segmentos repre
sentados, e este documento procurou retratar fielmente 
as questões que afligem a cadeia do leite, na visão de 
seus melhores expoentes, traduzidos com a competência 
e responsabilidade de seus interlocutores. 

METODOLOGIA 

O "workshop" é uma técnica que permite a 
troca de informações precisas, referindo-se a um 
assunto que seja de interesse específico e geral de 

todos os que se dispuserem a participar de um evento 
fechado. (VARGAS et aI, 1 996). Implica participação 
de profissionais altamente especializados e o objeto 
central do exercício é a troca de experiências ou 
informações que se situam dentro de um mesmo 
contexto, incluindo: técnicas específicas, sistemas 
administrativos e gerenciais, análise de sistemas, e 
metodologia científica. Os participantes devem ser 
preferencial mente provenientes de segmentos 
diversos, de forma tal que seja possível a garantia 
de múltiplos pensamentos culturais. O método de 
seleção não pode ser intencional, isto é, a norma de 
ordem de inscrição é respeitada no preenchimento 
das vagas. 

É fundamental que os participantes sejam 
ofic ial mente delegados a partic iparem dos  
trabalhos . O número total de participantes não deve 
ultrapassar 50 e o "workshop" pode ser conduzido 
na forma de um painel com prelecionistas/deba
tedores/moderadores. 

De acordo com as delimitações do Sistema 
Agroalimentar Brasileiro-SAB , para os diferentes 
leites, a divisão é a seguinte : ( i)  Segmento de 
Produção, (ii) Segmento de Transformação e (iii) 
Segmentos de Distribuição e Comercialização. Neste 
sentido, a organização do "workshop" adotou a 
citada norma de ordem. 

Os "Experts" foram escolhidos com base nas 
respectivas vivências teórico-práticas individuais e 
nas provisões das contribuições de cada convidado. 

ETAPAS DO PROCESSO 

a) Apresentação antecipada de documentos 
escritos pelos p relecionistas.  Estes 
documentos foram encaminhados pela 
comissão científica aos debatedores para 
conhecimento prévio, servindo como 
instrumento para análise do processo. 

b) Apresentação de "position papers" e/ou 
relatórios pelos prelecionistas convidados 
para os painéis. Cadaprelecionista realizou 
sua apresentação em trinta minutos. Os 
debatedores (em número de dois por painel) 
tiveram dez minutos para interrogar o 
prelecionista e apresentar suas conside
rações. Os últimos vinte minutos, de cada 
apresentação, foram reservados para 
considerações complementares levantadas 
pelos observadores do workshop. 

c) Cada painel contou com a presença de um 
moderador na condução dos trabalhos, 
sendo responsável pelo bom andamento do 
mesmo. 

d) Os relatores foram responsáveis pela 
apresentação dos resumos dos painéis e 
pela redação final do documento com as 
conclusões sobre o evento apresentado em 
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plenária do XV Congresso Nacional de 
Laticínios. 

e) Os prelecionistas, debatedores, modera
dores e relatores participaram como 
observadores dos outros grupos de trabalho. 

RESPONSABILIDADES 

Do Prelecionista 
• Enviar antecipadamente o resumo de sua 

apresentação à comissão científica do XV 
CNL. 

• Apresentar o estado da arte do tema sob sua 
responsabilidade ao grupo de trabalho. 

• Entregar ao relator uma cópia de sua 
contribuição para o workshop, visando à 
publicação específica. 

• Colaborar nos debates em que estivesse 
envolvido em outros painéis. 

Do Debatedor 
• Organizar previamente as perguntas de 

interesse do assunto. 
• Zelar pelo exercício das boas maneiras, 

usuais e necessárias, para o progresso dos 
debates. 

• Atuar como representante dos interesses do 
grupo, fazendo o maior número possível de 
perguntas. 

• Estudar o assunto, previa e profundamente, 
preparando-se para executar a tarefa que lhe 
correspondeu. 

• Promover questionamentos e respostas de 
perguntas dentro de normas de ordem, de 
forma clara, precisa e concisa. 

• Exemplificar, com base em sua experiência, 
sempre de forma isenta. 

Do Moderador 
• Apresentar o assunto a ser discutido ao 

grupo. 
• Explicar a técnica a ser seguida, para que o 

"workshop" se realize de forma produtiva. 
• Intervir quando necessário, para esclarecer 

detalhes ou para moderar e modelar os 
debates para o caminho da produtividade. 

• Realizar o encerramento do interrogatório 
e da apresentação da súmula final. 

Do Relator 
• Elaborar resumo dos fatos abordados para 

subsidiar a redação de súmulas. 
• Assessorar o Moderador na condução dos 

trabalhos. 
• Reunir com os  demais relatores para 

sintetizar uma conclusão geral de todos os 
tópicos previ stos  na p rogramação do 
"workshop" . 

• Eleger, em reunião de relatores, oRelator Final 
para apresentação do informe em assembléia. 

Dos Membros do Grupo (participantes ou 
observadores especialm'ente convidados, identi
ficados e credenciados) 

• Ouvir e registrar informações individuais 
durante todo o debate. 

• Participar dos debates quando a opor
tunidade for aberta pelo Moderador. 

• S ugerir caminhos para sol uci onar os  
problemas apresentados durante os debates. 

PROGRAMA 

Prelecionista 
Debatedores 

Moderador 
Relator 

Prelecionista 
Debatedores 

Moderador 
Relatora 

21 de Julho de 1998 

TEMA 1: ESTRUTURAÇÃO E DESAFIOS DO SETOR DE PRODUÇÃO DE LEITE 

Dr. Jorge Rubez - Leite Brasil 
Dr. Gilman Viana Rodrigues FAEMG-SEBRAE/MG 
Dr. Alfeu Silva Mendes - OCEMG 
Dr. Airdem Gonçalves de Assis - Embrapa Gado de Leite 
Dr. José Joaquim Ferreira - EPAMIG/CTCO 

TEMA 2: CONTRATOS ENTRE INDÚSTRIAS E PRODUTORES DE LEITE 

Dr. Marcos Sawaya Jank - USP/Pensa 
Dr. Jacques Gontijo Itambé 
Dr. Durvalino Miguel dos Santos - Danone S/A 
Dr. Wilson Massoti Primo Terra Viva Consultoria 
Profa. Maria Cristina Drumond e Castro - EPAMIG/CT-ILCT 
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Prelecionista 
Debatedores 

Moderadora 
Relatora 

Prelecionista 
Debatedores 

Moderador 
Relator 

Prelecionistas 

Debatedores 

Relatora 

Prelecionista 
Debatedores 

Moderador 
Relator 
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TEMA 3: TENDÊNCIAS DE MERCADO 

Dr. Renato de Barros S ilva - AC Nielsen 
Dr. Ernesto E. B. Krug - FECOAGRO 
Dr. Geo Kardel - CHR. Hansen 
Ora. Patrícia Magalhães Secretaria de Política Agrícola/MAA 
Ora. Eloisa Elena Bortoleto - IEA/SAA-SP 

TEMA 4: POLÍTICA PARA O SETOR 

Dr. Célio Brovino Porto - Assessor Secreto Política Agrícola/MAA 
Dr. Fábio Scarcelli - FEPALE/AB IQ 
Dr. Paulo Roberto Bernardes - CNA - Presidente da Comissão Nacional de Pecuária Leiteira 
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WORKSHOP "ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA: UM 
DESAFIO PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS" 

Conclusões do Workshop 

1. INTRODUÇÃO 

A atividade leiteira no Brasil tem urna tradição 
de se colocar corno fonte motivacional para reuniões 
frequentes de técnicos ,  agentes econômicos e 
representantes de governo. Isto se deve às suas 
características intrínsecas: está presente em quase 
todo o território nacional, é fonte relevante de 
geração de emprego e renda, disponibiliza produto 
de considerável importância quanto a alimentação 
humana e, corno consequência, tem peso signifi
cativo no cálculo do Índice do Custo de Vida. 

Até os anos 80, o setor conviveu com baixa 
produtividade e urna produção que apresentou taxa 
anual de crescimento muito próximo ao crescimento 
populacional. Some-se a isso o fato de os preços 
praticados terem sido fortemente controlados pelo 
governo,  numa economia autárquica, em que 
importações t inham a conotação de regular a 
disponibilidade interna do produto. 

Este ambiente solidificou algumas caracte
rísticas relevantes ,  até então . A primeira delas, 
refere-se ao pouco estímulo que os produtores 
tiveram para investir em ganhos tecnológicos. Com 
preço controlado e sendo atividade típica de mercado 
interno, num momento de grandes pressões 
inflacionárias e necessidades de captação de divisas, 
as políticas macroeconômicas criaram para o setor o 
pior dos mundos: baixa rentabilidade e alto risco. O 
resultado foi a expulsão de produtores dinâmicos, 
que procuraram em outras atividades, rentabilidade 
e risco compatíveis com o retorno esperado pelo 
investimento de seu capital. 

Urna segunda característica se deve à posição 
referencial, exercida pelo produtor neste complexo 
agroindustrial. No contexto descrito, o custo de 
produção era s inalizador para todos os preços 
particados ao longo da cadeia. Por outro lado, era 
praticamente o único fator aglutinador de produtores, 
que se reuniam de maneira expressiva, periodi
camente em torno de suas lideranças, somente para 
reivindicar do governo a definição de melhores 
preços pagos ao produto. Ainda assim, ante a frágil 
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organização desse segmento,  isto s e  dava em 
momentos-limite, em que a rentabilidade se mostrava 
profundamente comprometida. 

Urna terceira caraterística se deve à atuação 
de técnicos e de membros do governo .  Pesqui
s ad ores real izavam eventos  freqüentes ,  mas 
praticamente de conotação técnico-científica, sem 
a participação de agentes econômicos, corno os 
produtores e representantes da indústria. Discussões 
sob a ótica econômica, quer seja sob o enfoque 
microeconômico ou de política econômica, quando 
se faziam presentes ,  davam-se de m aneira 
fragilizada e periférica. Por seu turno, membros do 
governo priorizavam discussões no sentido de 
melhorar a efic iência  d o  c ontrole de  preços ,  
relevando ações que garantissem políticas de 
abastecimento, mas sob a nítida influência do 
cálculo dos índices de custo de vida, das diferentes 
regiões metropolitanas consideradas. 

Há que se registrar urna última característica, 
relativa à forma de atuação das firmas laticinistas, 
que atuavam sem a concepção de cadeia produtiva. 
Adquiriam a matéria-prima e a distribuíam trans
formada, pelos seus canais de comercialização, onde 
a padaria tinha posição de destaque. Não era regra a 
adoção contínua de ações marcantes, visando à inter
relação efetiva com o segmento de produção, à 
melhoria e à intensificação produtiva. Em termos de 
mercado,  ainda nos anos 80,  percebeu-se urna 
estratégia clara por parte dos grandes grupos, no 
sentido de ampl iar a sua  p articipação,  pelo 
lançamento freqüente de novos produtos, além de 
intensas aquis ições  de laticínios médios ,  que 
apresentavam dificuldades concorrenciais. 

A abertura econômica, o soerguimento do 
Mercosul e a extinção da política de tabelamento de 
preços trouxeram profundas transformações neste 
cenário. A partir do início da presente década, o 
Brasil vem envidando esforços s ignificativos, 
visando à sua inserção na economia mundial . Entre 
1992 e 1997, a corrente de comércio internacional 
com o resto do mundo apresentou o expresssivo 
crescimento de 96% em valores nominais. 

Pesquisador da EMBRAPA - Gado de Leite, Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Relator final do Evento. Juiz de Fora - MG. 
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Em 26 de março de 1 99 1 ,  foi assinado o 
Tratado de Assunção pelos presidentes do Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai, criando o Mercado 
Comum do S ul-Mercosul ,  que é uma União 
Alfandegária entre os s ignatários.  O Mercosul 
alterou ,  em pouco tempo, o fluxo de comércio 
exterior do Brasil. Entre 1 992 e 1 997, as exportações 
ao bloco cresceram 1 20% em valores nominais, 
enquanto as vendas externas globais cresceram 47%, 
de acordo com CAMPBELL ( 1998). Neste mesmo 
período, as importações totais provenientes d o  
Mercosul aumentaram 309% e a s  compras externas 
totais brasileiras evoluíram 1 74,9%. 

Estas transformações macroeconômicas 
impactaram o setor lácteo brasileiro de forma 
significativa. No que tange ao Mercosul, os produ
tores brasi leiros passaram a conviver com uma 
competição aberta em relação a Argentina e Uruguai, 
dois países que anteviram vantagens comparativas em 
sua base produtiva e prepararam a modernização de 
seus segmentos lácteos, interessados no mercado 
brasileiro. A Argentina, ainda na década de 80, lançou 
o CREA, um programa que uniu esforços da pesquisa, 
da extensão e do crédito agrícola, v i sando à 
profissionalização plena dos produtores de leite. Além 
disso, diante da visão estratégica em relação ao setor, 
seus representantes, nas negociações preparatórias 
para o Mercosul, trabalharam municiados de infor
mações técnicas e econômicas relativas ao setor. 

Do lado brasileiro, a situação foi bem diferente. 
A retirada, de chofre, do Estado no processo de 
decisão de preços a serem praticados, encontrou o 
setor com produtores pouco dinâmicos, sob a ótica 
empresarial e, portanto, sem prática de negociação. 
Acostumados a reivindicar reajuste de preços ao 
governo, de uma hora para outra, passaram a ter de 
discutir com a indústria o preço do produto, ofertando 
leite num mercado com características de concorrência 
perfeita (sem pleno controle do preço),  p ara 
compradores, na maioria oligopsônicos (conseguem 
ter controle sobre o preço praticado do produto). 

Por outro lado, ao longo dos anos 80, as 
políticas públicas adotadas não concorreram para a 
melhoria do desempenho das propriedades de leite. 
Marcada por um período de recrudescimento 
inflacionário, a década passada apresentou um 
crescimento anual restrito da produção de leite e sem 
ganhos significativos de produtividade. Dado o 
elevado peso que o leite apresenta no cálculo do 
Índice do Custo de Vida, cerca de 2%, além da 
política geral de alimento barato adotada no Brasil 
pós-industrialização, o controle de preços contribuiu 
para minorar as taxas inflacionárias . Ou seja, 
enquanto nossos parceiros do Mercosul criaram 
políticas públicas visando estimular a produção e a 
modernização da atividade leiteira, no Brasil este 
setor operou como um apêndice da política de 
combate à inflação. 

O início da presente década encontra, portanto, 
o setor pouco competitivo e desorganizado. Em termos 
comparativos, de acordo com INFORME ( 1 997), o 
número de propriedades produtoras de leite no Brasil 
está em aproximadamente 1 , 1  milhão, o que corres
ponde a 50 vezes mais o número de propriedades 
argentinas . Considerando-se o número de vacas, este 
país tem 1 2,42% do efetivo bras ileiro . Por 
propriedade, a produção média diária é de 47 litros 
no Brasil, enquanto na Argentina é de 1 . 1 04 litros. 

As medidas econômicas adotadas a partir de 
junho de 1 994, por outro lado, criaram um novo 
cenário para a economia brasileira. De acordo com 
IBRE ( 1 997),  o Plano Real, ancorado por uma 
política de câmbio sobrevalorizado, tem o mérito de 
reduzir as taxas inflacionárias de 1 .455,5 ao ano, 
média entre 1 990 e 1 993, medidas pelo Índice Geral 
de Preços da Fundação Getúlio Vargas, para cerca 
de 2%, em 1 998 para este ano. A eliminação da 
inflação eliminou também o imposto mais sorrateiro, 
cruel e regressivo existente, por incidir sobre os 
encaixes monetários . O resultado direto foi um 
considerável aumento do consumo de alimentos, com 
destaque para os produtos lácteos. 

2. TRANSFORMAÇÕES NA PRODUÇÃO 

Estas características apresentadas estão levando 
a um conjunto de transformações no cenário de 
produção nacional, que já começam a se caracterizar 
como tendências. A primeira delas refere-se à mudança 
do mapa de produção. De acordo com BORTOLETO 
( 1996), entre 1972 e 1993, a participação da Região 
Sudeste caiu de 53,7% para 47, 1  %, enquanto o Centro
Oeste praticamente duplicou sua participação, saindo 
de 7 ,8% para 1 3 ,9% e continua a elevar a sua 
participação relativa. Na edição de junho de 1997 da 
Revista Balde Branco, especializada nesta atividade, 
o Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo 
previa que São Paulo deveria perder a condição de 
segundo maior produtor para o Estado de Goiás, no 
"ranking" da produção nacional de leite. 

A segunda tendência diz respeito ao aumento 
da produção nacional ,  ocorrida de maneira 
significativa após a instituição do Plano Real , 
conforme já mencionado. Some-se a isto uma terceira 
tendência, dada pela redução da sazonalidade de 
produção ao longo do ano. GOMES ( 1 997) estudou 
o comportamento mensal da produção no Brasil, 
entre julho de 1 995 e Junho de 1 996, concluindo 
que a variação entre os meses de maior e de menor 
prod!lção foi de 29%, quando estudos anteriores 
encontraram média de 40%. 

A quarta tendência está relacionada com a 
organização dos produtores. A tradição deste elo da 
cadeia sempre foi no sentido de basicamente 
reivindicar preços mais favoráveis. Ao se considerar 
o Índice de Preços Recebidos pelos produtores de Leite, 
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publicados pela Revista CONJUNTURA ECONÔMICA 
(1998), é possível perceber que, desde a adoção do Plano 
Real, o preço do produto oscilou muito pouco em termos 
nominais (apenas 1 2%), encontrando-se em novembro 
de 1 997 nos mesmos índices de agosto de 1 994. 
Enquanto isso, para o mesmo mês, o Índice Geral de 
Preços registra uma elevação de 42,37%, leite e 
derivados transformados, no atacado, 40,59% e o 
Índice de Preços ao Consumidor 62,30%. Isto, sem 
contar com a variação nominal do salário-mínimo, 
que foi de 1 00%, entre maio de 1 994 e maio de 1 998.  

Ao longo do ano de 1 997, as lideranças dos 
produtores, capitaneadas pela Confederação Nacional 
da Agricultura-CNA, Leite Brasil e federações 
estaduais, promoveram um processo de intensa 
mobilização, que ficou conhecido como SOS Leite. 
Pela primeira vez, apresentaram uma proposta 
construída tecnicamente, exigindo do governo 
medidas efetivas visando reduzir a facilidade de 
importação de produtos lácteos. De acordo com 
MARTINS ( 1 998), o resultado foi a aprovação de 
quase todos os tópicos apresentados, apesar do 
desgaste político imputado ao Ministro da Agricultura, 
e dos atritos com os países do Mercosul, princi
palmente a Argentina. O imposto "ad valorem" subiu 
para 33%, o financiamento do leite importado é 
somente de 30 dias (antes chegava a 560 dias, a juros 
de 6% ao ano), os laticínios terão financiamento para 
comprar leite nacional e estocar, e a importação só 
será possível mediante autorização prévia do governo, 
dentre outras. Por outro lado, foram assegurados 
recursos para o financiamento de custeio e de 
investimento dos produtores, bem como, no âmbito 
do Mercosul, foi proposta uma elevação da Tarifa 
Externa Comum-TEC, de 1 9% para 23 %, embora 
Argentina e Uruguai não tenham concordado. 

Por outro lado, em setembro de 1998, de acordo 
com NETTO & MUSTEFAGA (1998), a CNA entregou 
ao Ministério da Agricultura uma contraproposta ao 
Programa Nacional de Qualidade de Leite, elaborado por 
aquele Ministério, com o apoio da Embrapa e univer
sidades. Nesta contraproposta, os produtores concordam 
com a necessidade de adoção de legislação higiênico
sanitárias mais rígidas, visando à melhoria da qualidade 
dos produtos lácteos ofertados. Sugerem um prazo de três 
anos para o estabelecimento do resfriamento de leite e 
coleta a granel, em toda a Região Centro-Sul, e cinco para 
as Regiões Norte e Nordeste. Em contrapartida, 
reivindicam do governo a disponibilização de crédito, para 
investimento em máquina e equipamento, melhoria das 
estradas vicinais, disponibilidade de energia elétrica 
no campo e a manutenção de ações que minimizem 
as importações "desleais e predatórias". 

O segmento está longe de apresentar um nível 
de organização como o dos produtores de leite 
americanos que, de acordo com LOPES ( 1 996), 
apresenta o "Iobby" mais poderoso dos EUA e 
conseguiu a implementação de três instrumentos de 

proteção: preço de garantia, tarifas de importação 
com cotas tarifárias restritivas e um eficiente sistema 
de cotas de comercialização. Mas, sem dúvida, há 
uma nítida mudança de comportamento. Da típica 
condição reclamatória dos anos 80, as lideranças 
partiram para reivindicações consistentes, com 
suporte técnico, o que aumenta o seu poder de 
pressão e facilita o diálogo com as diferentes esferas 
de poder, principal mente as que apresentam 
características mais para o urbano-industrial. 

Uma quinta tendência refere-se à busca de 
especialização do produtor na atividade. Isto traduz numa 
tentativa de aumentar a escala e reduzir custos de 
produção, por meio da mecanização, da adoção de novas 
tecnologias na alimentação e manejo, além da melhoria 
do padrão genético do rebanho. O mercado de sêmen 
saiu de 2,3 milhões de doses vendidas em 1990 para as 
expressivas 4,5 milhões em 1 997, de acordo com a 
GAZETA MERCANTIL ( 1998a). O sêmen da raça 
Holandesa cresceu em vendas aproximadamente 80% 
somente no período posterior à instituição do Plano Real, 
representando cerca de 40% de todo o mercado brasileiro. 

3. TRANSFORMAÇÕES NA INDÚSTRIA 

A transformação mais evidente neste elo refere
se à concentração do mercado. Esta tendência está 
presente desde os anos 70, mas se acentu�u nesta década. 
Vem ocorrendo um processo de incorporação e 
associação de empresas, em geral de nacionais com 
transnacionais ,  ao mesmo tempo em que novas 
plantas industriais estão sendo implementadas, 
pri�cipalmente no Centro-Oeste brasileiro. Esta 
característica encontra similaridade em outros países 
produtores e, na Argentina, em especial. Naquele 
país, por exemplo, na presente década, de acordo com 
a Revista LEITE E DERIVADOS ( 1 997), ocorreram 
as seguintes associações neste setor: La Sereníssima 
e Danone, Kraft-Suchard e Molinos Rio de Plata, La 
Suipachense e Loncoleche (chilena), Mikaut e Nutrícia, 
Williner e Monsanto. Por outro lado, somente a Sancor 
está investindo US$ 200 milhões para sair do patamar 
de 4,7 para 7,2 milhões de litros de leite processados 
por dia. Além disso, de acordo com a GAZETA 
MERCANTIL ( 1 997), cerca de 44% do total das 
importações argentinas em 1 997 foi de bens de 
capital . Estes fatos parecem ameaçar a sempre 
presente afirmação em eventos do setor, que atribui 
à indústria laticinista brasileira uma competitividade 
quase que eterna e inabalável. 

No mercado brasileiro, a Nestlé é a empresa 
com maior participação no mercado. De acordo com 
a pesquisa Melhores e Maiores, promovida pela 
Revista EXAME (vários números), no período de 
1 993 a 1996, a empresa apresentou um crescimento 
em seu faturamento (US$ 4. 1 89 milhões em 1 996) de 
1 50%, e o número de empregados ( 17 . 150) cresceu 
em 33,4%. A Parmalat aparece pela primeira vez, em 
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1 994, entre as vinte maiores empresas do setor de 
alimentos. Entre 1 994-96, cresceu 62,6% em vendas 
(US$ 1 . 149 milhão em 1996), com um crescimento 
correspondente ao número de empregados de 7,6%, 
neste período. A Danone, outra empresa que somente 
é listada a partir de 1 995, vem apresentando um 
faturamento anual pouco acima de US$ 400 milhões, 
para pouco mais de 1 .800 funcionários. 

Das cooperativas de leite existentes no país, 
somente duas são listadas entre as vinte maiores 
empresas de alimentos no Brasil, nas quatro edições 
da pesquisa. Trata-se da Itambé e da Paulista. A Itambé 
cresceu 100% o seu faturamento entre 1 993 e 1 996 
(US$ 550 milhões em 1996), enquanto o número de 
empregados, pouco mais de 3.200 em 1 996, cresceu 
1 8  %. Já a Paulista teve seu faturamento acrescido 53 % 
no período, atingindo a cifra de US$ 470 milhões, 
para um número de 2.572 empregados (redução de 
1 8% em relação a 1993). Em 1 995, pela primeira vez 
no período, aparece a Batavo. Ocupando a décima
nona colocação na indústria de alimentos daquele 
ano, apresentou um faturamento de US$ 389 milhões, 
para um total de 3 .37 1 empregados. 

Seguindo tendência internacional, em abril de 
98 a Parmalat anunciou a aquisição de 5 1  % do 
controle da Cooperativa Batavo. De acordo com a 
GAZETA MERCANTIL ( 1 998b),  motivada por 
dívidas que somam US$ 69 milhões, a transação 
representou US$ 1 34 milhões. Neste mesmo mês, de 
acordo com a GAZETA MERCANTIL ( l 998c), a 
Itambé anunciou que está à procura de uma associação 
estratégica, preferencialmente com capital trans
nacional, que agregue principalmente tecnologia ao 
processo produtivo. A cooperativa afirma não haver 
disposição de perder o controle do capital. 

A segunda tendência corresponde a adoção 
pela indústria de uma política de preços pagos pelo 
leite, considerando um "mix" de volume, regu
laridade e qualidade. Neste sentido, as principais 
firmas têm intensificado políticas de estímulo à 
adoção de tecnologia, com equipe de assistência 
técnica própria, além de financiar investimentos na 
atividade, sendo o ressarcimento feito pelo produtor 
em equivalência-produto. A coleta a granel é a 
principal transformação, à medida que estimula o 
aumento da produção, mantém a qualidade após o 

resfriamento na fazenda e fortalece a fidelidade do 
produtor à firma, na medida em que a introdução de 
tanques de expansão na propriedade está sendo 
financiado por período de três a quatro anos. Em fase 
inicial de adoção no Brasil, de acordo com a Revista 
LEITE E DERIVADOS ( 1 997), o método é adotado 
desde a década de 50 nos  EUA e tornou-se 
obrigatório na Inglaterra em 1 970.  A Sancor 
argentina, por exemplo, já o adota 100% em seu leite 
captado, desde fevereiro de 1 997 (SANCOR, 1 997). 

4. TRANSFORMAÇÕES NO CONSUMO 

O Plano Real e a abertura econômica trouxeram 
modificações quantitativas e qualitativas neste elo. 
Mesmo com o expressivo crescimento da produção 
nacional, o País foi obrigado a importar cerca de 10 a 
12% do total consumido anualmente no período. 
Conforme Tabela 1, a importação de leite Longa Vida 
cresceu 1 3 1 1  % entre 1994 e 1996, o que tem levado 
a um comprometimento significativo da balança 
comercial em leite e derivados. Isto tem ocorrido para 
fazer frente à mudança de hábitos do consumidor, que 
tem revelado preferência pelo leite Longa Vida e, por 
outro lado, tem incorporado em sua dieta derivados 
com maior valor agregado. A Tabela 2 demonstra o 
crescimento do consumo do leite Longa Vida em 
2 10%, entre 1 994 e 1997, praticamente igualando-se 
ao consumo do tradicional leite C. Por outro lado, o 
iogurte transformou-se em 1996 no símbolo de sucesso 
do Plano Real. De acordo com GOMES ( 1 997), este 
produto apresentou um crescimento de consumo de 
1 62 % entre julho de 1 994 e março de 1997. 

Outra tendência tem sido a mudança do canal 
de comercialização. Até o início do Plano Real, as 
padarias ocupavam ponto central nas vendas. Além 
de apresentarem "mark up" não inferior a 5% do 
preço pago pelo produtor, recebiam das firmas 
laticinistas a cessão do freezer, que ainda arcavam 
com os custos dos sacos de leite que furavam ou não 
eram vendidos. Com a redução do tamanho das 
famílias e a crescente adoção de hábitos da vida 
moderna, o produto passa a não ser adquirido 
diariamente .  Por outro lado, de acordo com 
MARTINS ( 1 997), a crescente importância dos 
supermercados no abastecimento alimentar da 

Tabela 1 - Importações de lácteos. Brasil. 1 992-96 ( 1 .000 US$ FOB) .  

Ano 1 992 1 993  1 994 1 995 1 996 
Leite Longa Vida 672 3 .386  4.320 29.700 60.977 
Leite em pó 53 .05 1 1 02 .427 1 38 .01 2 333 .854 287.692 
Queijos 7.783 23 .825 84.441 1 08 .664 102 .433 
Manteiga 2.395 8 .850 17 . 808 32.02 1 20. 1 53 
Outros 6.963 8 .257 7.523 1 24.3 1 7  58 .637 
TOTAL 70.864 1 46.745 252. 104 637.2 1 2  529 .892 

Fonte: SEADIICOTECMF IN: REVISTA LEITE E DERIVADOS ( 1 997). 
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Tabela 2 - Venda de leite fluido.Brasil. 1 990-97 (milhões de litros) .  

Ano Vida Leite A 
1 990 1 84 28  
1 99 1  204 34 
1 992 341 36 
1 993  386 48 
1 994 759 48 
1 995 1 .050 55 
1 996 1 .700 44 
1 997 2.350 40 

Fonte: LEITE E DERIVADOS ( 1 997). 

família brasi leira, s omada a sua atuação mais 
profission al e com rápido giro de estoque, têm 
deslocado as padarias da posição de principal canal 
de comercialização. 

5. RESUMO E CONCLUSÕES 

A falência da lógica de economia controlada 
pelo Estado, no B rasil ,  gerou um processo de 
desregulamentação das práticas econômicas na 
presente década, somada a abertura econômica e a 
busca incessante de eficiência pelos agentes, como 
mecanismo de resposta ao recente fenômeno da 
globalização financeira e da produção. 

No caso do agronegócio do leite, as transfor
mações ocorridas e em curso são tidas como 
históricas por estudiosos. O consumidor assume 
posição privilegiada no processo, o que tem levado 
a uma reorientação de procedimentos na propriedade 
agrícola, na indústria, na distribuição e, princi
palmente, na  redefinição de contratos entre os 
agentes, ainda que informais, visando à acomodação 
de interesses. O setor começa a trabalhar sob a ótica 
de cadeia produtiva. 

No elo produção, fica evidente que as 
transformações econômicas exógenas ao setor 
estimularam o aumento da produção e está tendo papel 
educativo, pois tem levado à busca de organização, no 
sentido de se negociar com outros elos e governo, 
relações e políticas públicas que salvaguardem os seus 
interesses. A procura por obtenção de escala de 
produção e redução permanente de custos estão dando 
origem a um novo produtor, mais consciente e 
especializado. Parece ainda prematuro, contudo, 
precisar em que proporção e com que velocidade se 
dará a redução do número de propriedades que se 
dedicarão à atividade, como tem acontecido nos demais 
países. Mas deverá ser significativa nos próximos anos. 

Os participantes do Workshop entendem que 
a abertura encontrou o segmento desarticulado e com 
dificuldades estruturais competitivas. Em decor
rência disso, torna-se necessária a adoção de p()líticas 
públicas definidas e de longo prazo; o fortalecimento 

Leite B Leite C Total 
347 3 .655 4.21 4  
445 3 .245 3 .928 
358 2 .924 3 .629 
433 2.245 3 . 1 1 2  
388  2.305 3 .500 
460 2 .432 3 .997 
405 2.303 4.003 
430 2.500 5 .320 

do sistema cooperativista, com a profissionalização 
das práticas de ges tão e fusão das unidades 
existentes; a promoção da representatividade dos 
produtores ,  p ara que seus i nteresses sejam 
considerados; a melhoria da qualidade; a promoção 
de geração e difusão de tecnologias em níveis mais 
intensos. Vêem como entraves à mudança a baixa 
escolaridade dos produtores, a falta de percepção das 
vantagens advindas com as transformações em curso 
e a falta de solidariedade entre os diversos elos que 
compõem a cadeia produtiva do leite. 

Com relação à adoção de práticas contratuais 
entre a indústria e os produtores, concordam que há 
dificuldades presentes, que precisam ser removidas, para 
que tais práticas possam ser universalizadas. Relacio
namento frágil, carência de fidelidade, falta de padro
nização da matéria-prima e irregularidade na quantidade 
entregue foram alguns dos fatores levantados. 

Esta discussão, rica em participação, levantou 
questões como a necessidade de melhorar o fluxo de 
informações entre os agentes que compõem a cadeia. 
Além disso, torna-se necessário implementar meca
nismos que estimulem o aumento de produtividade, 
a melhoria de qualidade e a regularidade. 

Uma outra abordagem referiu-se à questão 
social. A significativa parcela de produtores que têm 
apresentado dificuldades de adaptação aos novos 
tempos, chamados de "excluídos", necessitariam de 
treinamento, programas de reconversão produtiva e 
ações regionais, visando minimizar os problemas que 
deverão advir com a provável redução do número de 
produtores que atuam na atividade leiteira. 

No elo indústria, deverá se intensificar o 
fenômeno que vem ocorrendo na economia mundial 
e nacional, em diferentes setores: a tendência da 
concentração industrial. Isto trará dificuldades para 
laticínios de tamanho médio e cooperativas, na 
medida em que o fenômeno cria naturais barreiras 
ao crescimento de firmas, por diferenciação de 
produto: marketing com os consumidores e vare
j istas, bem como a modernização tecnológica 
competitiva, que leva permanentemente ao lança
mento de novos produtos. 
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A ascensão do supennercado na cadeia, como 
elo cada vez mais importante na comercialização, por 
um lado, permite a redução do preço final do "mix" 
de produtos comercializados, já que este apresenta 
aquisição de altos volumes e gira com maior rapidez 
o estoque. Por outro lado, contudo, os supennercados 
atuam com características de mercado imperfeito, ao 
contrário das padarias, e podem negociar preços e 
prazos de pagamentos em condições mais favoráveis 
que aquelas, além de terem condições administrativas 
e financeiras de participarem do mercado inter
nacional, com aquisições. Estes fatores deverão, cada 
vez mais, pressionar o segmento laticinista, com 
reflexos no elo produção. 

As apresentações realizadas no Workshop 
sinalizam para uma tendência de queda dos preços 
médios dos produtos lácteos. Isto fica mais evidente 
no segmento de produtos que começam a apresentar 
características de commodities, como é o caso do 
mercado de queijos e iogurtes, por exemplo. 

Houve um grande debate quanto à questão do 
mercado informal, que vem crescendo em termos 
absolutos e relativos, além de estar melhorando a 
qualidade do produto ofertado. O combate a esta questão 
passaria por ações de governo, que perde em arreêadação 
de impostos que poderiam advir desta parcela, estimada 
em quase a produção total de leite da Argentina Ainda 
assim, é de fundamental importância a implementação 
de mecanismos de pressão de produtores, indústria 
e varejo com o Governo, para que medidas coer
citivas sejam implementadas. 

Quanto à geração de conhecimento para o setor, 
a percepção é que o País detém estoque razoável, mas 
o setor privado precisa investir mais neste tópico, já 
que o ônus hoje recai quase que totalmente sobre as 
esferas governamentais .  A formulação de novos 
objetos de pesquisa deverá ser induzida e também 
apresentar um novo enfoque, considerando o 
envolvimento multidisciplinar e a visão de cadeia. 

Torna-se necessária, enfim, a ação articulada 
de todos os segmentos da cadeia, para a realização 
permanente de estudos que objetivem entender as 
mudanças em curso no mercado, visando convencer 
a opinião pública e o governo da importância desta 
cadeia produtiva, sob a ótica da geração de renda e 
emprego e da segurança alimentar. Somente assim, 
políticas públicas poderão ser desenhadas, sem que 
haja prejuízos à saudável competição instalada e ao 
consumidor, referência principal desta cadeia 
produtiva em estruturação. 
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ELABORAÇÃO DE UM COPRECIPITADO HIDROLISADO DAS PROTEÍNAS 
DO LEITE DESTINADO A INSUFICIENTES RENAIS CRÔNICOS 

Production of hidrolysed co-precipitate of milk proteins for chronic renal failure 

RESUMO 

Cláudia Colamarco Ferreira Gomes} 
Dilson Teixeira Coelho2 

José Carlos Gomes2 

Desenvolveu-se um coprecipitado hidrolisado das proteínas do leite para ser utilizado como ingrediente protéico 
em formulações para insuficientes renais crônicos. Uma vez que as proteínas do soro do leite são ricas em aminoácidos 
essenciais. sendo superior em qualidade nutricional à caseína, optou-se por coprecipitá-las junto à fração caseína. O 
coprecipitado foi preparado pela coprecipitação com Ca++, à 90°C, lavando-se com solução de Ca++, para retirada dos 
minerais hidrossolúveis. Em virtude das limitações de solubilidade e dispersibilidade do coprecipitado optou-se por uma 

hidrólise enzimática. Essa tecnologia rendeu um hidrolisado protéico capaz de emulsionar uma fração lipídica, quando 
submetido à secagem em spray dryer, e garantir a sua pronta dispersão em água à temperatura ambiente. 

1. INTRODUÇÃO 

A patologia renal requer cuidados dietéticos 
que incluem inúmeras restrições alimentares .  
Pacientes com insuficiência renal crônica (lRC) têm 
dificuldades de se alimentar adequadamente, em 
razão de sérias restrições na dieta, como os seguintes 
minerais :  sódio, potássio, fósforo e também da 
proteína, que é restrita quantitativa e qualitati
vamente (GOMES & COELHO, 1997), para evitar 
que o excesso da mesma na dieta seja utilizado como 
fonte de energia, gerando uréia. Um mínimo de 75% 
das proteínas da dieta deve ser de elevada qualidade 
nutricional, ou seja, deve possuir grandes quan
tidades de aminoácidos essenciai s ,  que irão 
participar da síntese de proteínas corporais, dimi
nuindo ou compensando o catabolismo protéico, 
gerador de creatinina (ALVESTRAND, 1 9 8 8 ;  
WETSTEIN, 1 98 8 ;  ORTIZ &ARDUÁN,  1 99 1 ;  
KOPPLE, 1 994; GOMES & COELHO, 1997) 

Existem, no mercado, alimentos especiais para 
o controle da insuficiência renal que têm como fonte 
protéica os casei natos de sódio e cálcio (ABBOTT 
LABORATÓRIOS DO BRASIL). No entanto, têm
se restrições quanto à ingestão de sódio para estes 
pacientes ( KRAUSE & MAHAN, 1985; ORTIZ & 
ARDUÁN, 199 1 ),  e o casei nato de sódio tem um alto 
teor do mesmo(HARGROVE & ALFORD, 1 974) . A 

ingestão de sódio nestes suplementos alimentares 
restringe ainda mais a utilização do cloreto de sódio 
em outros alimentos convencionais. 

O objetivo do presente trabalho foi desen
vo lver um ingrediente protéico,  destinado à 
alimentação do portador de IR C, que fosse pratica
mente livre de minerais como o sódio e o potássio e 
que tenha um perfil aminoacídico nutricionalmente 
superior ao da caseína. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Como fonte protéica destinada a esses 
pacientes ,  desenvolveu-se um coprecipitado 
hidrolisado das proteínas do leite. Considerando que 
o leite é rico em minerais, tendo 0,7 1 2% ± 0,01 5  de 
cinzas totais no leite fluido (JOHNSON, 1 974), 
optou-se por separar as proteínas do leite do restante 
de seus nutrientes. Uma vez que as proteínas do soro 
do leite são ricas em aminoácidos essenciais, tendo 
um perfil aminoacídico nutricionalmente superior ao 
da caseína (BRINK, 1 970; GORDON & KALAN, 
1 974), por serem mais ricas também em aminoácidos 
sulfurados e pela a-Iactoalbumina conter importantes 
quantidades de triptofano (CHEFTELet am, 1989), 
optou-se por coprecipitá-Ias junto à fração caseína. 
As proteínas do soro são mais susceptíveis à 
variações do meio que a caseína e, quando 
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2 Professores Titulares do Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Viçosa 

Cep 3657-000 - Viçosa - MG. 
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desnaturadas , perdem a so lubi l idade em p H  
isoelétrico e e m  soluções de força iônica elevada, 
coprecipitando com a caseína ( PARRY JR., 1 974). 

As etapas da fabricação do coprecipitado 
hidrolisado das proteínas do leite estão mostradas 
na Figura 1 e descritas a seguir. 

Cem litros de leite desnatado foram trans
ferido s  p ara um tacho de aço inoxidável com 
aquecimento por camisa de vapor. O leite foi, então, 
aquecido até 90°C e mantido assim por 30 minutos 
com o obj etivo de desestabilizar e desnaturar 
algumas proteínas (FOX, 1 970), pois sabe-se que o 
aquecimento provoca a desnaturação das proteínas 
do soro, principalmente a f3-lactogl obulina 
(CHEFTEL et  alii, 1989). A seguir, adicionou-se o 
agente coagulante que, neste caso, é o cloreto de 
cálcio, 200 g diluído em 500 ml de água, formando 
com o leite uma solução de 0,2%. A adição desta 
quantidade de cálcio é suficiente para promover a 
precipitação das proteínas sem que seja necessário 
abaixar o pH. Quando o cloreto de cálcio é utilizado 
como agente coagulante, o aproveitamento protéico 
chega a 97% do total de proteínas do leite. A seguir, 
promoveu-se agitação até à precipitação completa 
das proteínas. Separou-se o soro, com um dessorador 
de náilon, recuperando as proteínas . O coprecipitado 
foi lavado três vezes com uma solução 0,2% de 
cloreto de cálcio (50 litros por vez), com o intuito 
de remover minerais hidrossolúveis como o potássio 
e o sódio. A presença de Ca++ na solução de lavagem 
mantém as proteínas na forma precipitada, 
aumentando assim o rendimento. Em seguida, 
transferiu-se o coprecipitado para um liqüidificador 
industrial, acrescentou-se água até formar uma 
suspensão de alta viscosidade, à qual adicionou-se 
hidróxido de cálcio até atingir pH 8 ,0, ótimo para a 
atuação da enzima alcalase. Esta suspensão foi assim 
transferida para um latão de leite (50 litros) e levada 
a uma autoclave, que desempenhou a função de um 
banho-maria. A temperatura foi ajustada a 60°C, 
ótima para a alcalase. Adicionaram-se 75 g de 
alcalase (Alcalase Food Grade, Novo Nordisk, A/S, 
Novo Alle,  DK - 2880  B agsvaerd, Denmark),  
endopeptidase do grupo serina, dispersa em 1 00 ml 
de água, mantendo nesta temperatura e pH, este 
sempre ajustado para 8 ,0 com Ca(OH)" por 30 
minutos. Após esse tempo, a temperatura fói elevada 
a 90°C por 5 minutos para inativação da enzima. A 
seguir, resfriou-se até atingir temperatura ambiente 
(25 a 27°C) em banho de água fria e armazenou-se 
em freezer a - 1 8°C. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O volume final da suspensão foi de 25, 1 5  
litros.  A análise d e  proteína da suspensão,  pelo 
método de Kjeldahl, revelou teor de 1 4, 1 4% de 
proteína, utilizando fator de conversão de nitrogênio 

para proteína igual a 6,38 .  A quantidade total de 
proteína obtida foi de 3 ,556 kg. 

A opção pelo Ca++ para promover a preci
pitação das proteínas deu-se por não haver restrição 
a este mineral na alimentação dos pacientes com 
insuficiência renal crônica, sendo,  inclusive,  
indicada a suplementação com cálcio para tais 
pacientes (HRUSKA, 1 988,  GOMES & COELHO, 
1 997). Entretanto, os coprecipitados das proteínas 
do leite com Ca++ não possuem propriedades 
funcionais adequadas a esta aplicação, pois têm 
grande limitação de solubilidade em pH 5,5, que é o 
pH do coprecipitado, e neste pH a fração caseína 
tem solubilidade muito baixa (FR0KJAER, 1 994). 
A dispersibilidade também fica comprometida. Dessa 
maneira, o coprecipitado não apresenta a forma de 
um pó quando passado pelo spray dryer e, sim, a de 
uma massa rígida, podendo inclusive danificar o 
equipamento. Para atingir a funcionalidade desejável 
neste tipo de ingrediente optou-se por uma hidrólise 
enzimática específica, utilizando-se uma alcalase de 
origem microbiana (Alcalase Food Grade). A enzima 
alcalase foi escolhida em razão da temperatura ótima 
de atuação ser de 60°C e a temperatura de inativação 
estar em torno de 90°C. 

Após hidrólise, o coprecipitado resultou em 
um produto de sabor ligeiramente amargo, pois a 
lactoalbumina e a caseína desenvolvem este sabor 
quando hidrolisadas. Segundo PEDERSEN ( 1994), 
esse sabor se deve a alguns peptídeos formados pela 
hidrólise e não aos aminoácidos livres. Entretanto, 
o coprecipitado é apenas um ingrediente protéico a 
ser utilizado em uma formulação e representará, no 
máximo, 4% do produto final, ficando dessa forma 
praticamente imperceptível o seu sabor. 

4. CONCLUSÃO 

A hidrólise enzi mática resultou em um 
aumento substancial da solubilidade do hidrolisado 
resultante. Essa tecnologia rendeu um hidrolisado 
protéico capaz de emulsionar uma fração lipídica 
quando submetido à secagem em spray dryer, bem 
como garantir a sua pronta dispersão em água à 
temperatura ambiente, resultando deste modo em um 
produto de fácil preparo e utilização pelos pacientes 
e adequado nutricionalmente aos portadores de IRC. 

A qualidade nutricional do coprecipitado é 
superior à da caseína, pois ele contém, além da 
caseína, as proteínas do soro, que são superiores em 
qualidade nutricional. Como o sódio e o potássio são 
hidrossolúveis, eles foram quase que totalmente 
eliminados com as lavagens com solução de Ca++. 

5. SUMMARY 

A hydrolysed co-precipitate of milk proteins 
was developed to be used as a proteic ingredient in 
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prescriptions for persons with chronical renal failure. 
S ince the proteins of the milk whey are rich in 
essential amino acids, and have a higher nutritional 
value than of casein, the choice was to co-precipitate 
the milk proteins together with the casein fraction. 
The co-precip itate was prepared by the co
precipitation with Ca++, at  90°C, and the solution was 
washed with a Ca++ solution, to remove the water
soluble  mineraI s .  Due  to the solubil ity and 
dispersibility limitations of the co-precipitate, the 
choice was to carry out an enzymatic hydrolysis. This 
technology rendered a proteic hydrolysate capable 
to emulsify a lipidic fraction, when dried in spray 
dryer, and secure its immediate dispersion in water 
at environmental temperature. 

Keywords:  Hydrolysed co-precipitate, milk 
proteins, chronic renal failure. 
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