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

DVS simplifica o processo! 

Fermentos DVS da Chr. Hansen dão 
segurança ao processo e controle sobre 
a qualidade, porque a propagação e o 
repique do fermento são eliminados. 

Evitam também contaminações e 
bacteriófagos provenientes da 
manipulação no laticínio. 

DVS aumenta a qualidade! 

Os fermentos DVS são adicionados 
diretamente no leite - desta maneira 
a composição de bactérias do produto 
final será sempre a ideal - portanto com 
garantia de qualidade uniforme em cada 
tanque de leite. 

DVS possibilita a fabricação de queijos 
com controle total sobre o resultado -
antes que o queijo seja produzido. 

Fermento não é só fermento! 
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INOV AÇÕES TECNOLÓGICAS NA INDÚSTRIA DA MANTEIGA (*) 

New technologies in the butter industry 

Ismael Antônio Bonassi (**) 

RESUMO 

Tem-se verificado uma modificação dos hábitos alimentares e as indústrias da manteiga 
de alguns países, se esforçam em colocá-la no mercado visando duas expectativas do consu
midor atual: melhor espalhabilidade e consistência do produto, bem como diminuição do teor 
de matéria graxa. Pode-se melhorar a espalhabilidade pela utilização de temperatura adequada 
na maturação do creme. Outra solução consiste em fracionar a matéria graxa, e utilizar as por
ções de baixo ponto de fusão na elaboração de manteiga de mesa. Quanto ao teor de gordura, 
nestes países ocorreram algumas mudanças na legislação, pois, encontra-se diferentes tipos no 
mercado: manteiga normal (mínimo 82% M.G.), manteiga semi-graxa (39-41 % M.G.), man
teiga com 60% de M.G., e algumas misturas matéria graxa butírica -matéria graxa vegetal. 
Neste trabalho são apresentados e discutidos aspectos referentes a estas inovações. 

INTRODUÇÃO 

No ano passado estivemos em viagem de estu
do ao exterior (Bonassi, 1988),e tivemos oportuni
dade de verificar entre outras, algumas mudanças 
ocorridas na indústria da manteiga, e consequen
temente em sua legislação. 

Quanto ao teor de gordura: distingue-se os pro
dutos (1,5): manteiga normal - mínimo 82% 
M.G., manteiga mais leve ("allégé") -denomina
ção reservada ao produto no qual o teor de matéria 
graxa está compreendido entre 41-65%, manteiga 
"semi-gordurosa" ("demi-beurre") -denomina
ção para aquelas com 41 % M.G., manteiga con
centrada -90-99,8% M.G., manteiga de cozinha-
96% M.G., matéria graxa anidra de leite 
(M.G.L.A.) -mínimo 99,8% M.G. Para o teor em 
água, na manteiga normal, do mesmo modo que 
no Brasil é fixado o máximo de 16%, no entanto 
nas manteigas semi-gordurosas situa-se em torno 
de 41-55%. A matéria graxa de leite anidra 
(M.G.L.A.) deve apresentar máximo de 0,2% de 
água mais extrato seco desengordurado. 

A industrialização da manteiga vai se diversi
ficando, encontrando-se no mercado internacional 
algumas misturas matéria grax� butírica -matéria 
graxa vegetal. Em alguns países de maior tradição 
leiteira a fabricação destes produtos destina-se ex
clusivamente a exportação, (MoreI, 1988), pois a 
bem da ver<!ade tratam-se de produtos de substi
tuição. 

A cristalização fracionada da matéria graxa de 
orige� leiteira, por outro lado, é uma técnica que 
pemnte a obtenção de frações de matéria graxa 
b�t�ric� �om_ diferentes pontos de fusão, que pro
pICIa utlhzaçao e armazenamento diversos. 

A espalhabilidade da manteiga poderá ser me
lhorada pela reincorporação da fase oleica no pro-

cesso de elaboração da manteiga. Outras técnicas 
poderiam ser aventadas para melhorar a espalha
bilidade (MoreI, 1988), e que não são prop6sito 
desta exposição, como: fabricação de manteiga 
sob vácuo, manteiga com volume aumentado tipo 
"mousse", etc. 

A elaboração destes produtos novos se distin
gue da fabricação tradicional da manteiga, o que 
torna mais complicado o processamento. A seguir 
abordaremos algumas das inovações encontradas. 

1.0 Manteigas com menor teor de gordura, fa
bricados exclusivamente com matéria graxa butÍ
rica. 

Estes tipos geralmente 39-41 % M.G. (semi
gordurosa) ou 60% M. G. Trata -se de uma emulsão 
de gordura butírica do tipo água em 6leo, na qual a 
fase graxa provem exclusivamente de manteiga, 
de manteiga concentrada, de matéria graxa de leite 
anidra ou de creme, e a fase aquosa é constituída 
exclusivamente de uma mistura de água com ca
seinas ou casei natos alimentares, de outros deriva
dos do leite, de gelatina alimentar, de amido ou 
féculas alimentares modificados ou não (Moniteur 
Betge, 1988). Apresenta um sistema de elaboração 
similar no fluxograma da Fig. 1, sem a mistura 
com 6leo vegetal, (Jamotte, 1988). 

Os aditivos normalmente permitidos (Luquet, 
1985), são: ácido s6rbico ou sorbatos -máximo de 
0,2%; nono, di, triglicerídeos, lecitina, gelatina -
máximo de 0,2%; caseinato de s6dio, de potássio e 
de cálcio. 

Em princípio, estas manteigas contendo cerca 
de 50% de água, possuem boa consistência e es
palhabilidade, mas estão sujeitas a acidentes de 
natureza microbiol6gica (Jamotte, 1988). 

( *) Trabalho realizado na Universidade Estadual Paul ista - Botucatu - Faculdade de Ciências Agronômicas; Fazenda Expe
rimentai Lageado - C.P. 237 - 18.600 - Botucatu - SP - Apresentado no XI C.N.L. realizsdo no perrodo de 21·24 d e  
agosto de 1989 n o  Mi..nas Centro e m  Belo Horizonte-MG 
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2.0 Produtos mistos de matéria graxa butírica
matéria graxa vegetal 

2.1 Produtos com menor teor de gordura 

Certos produtos semi-desengordurados (4 1 % 
M.G.) possuem além da matéria graxa butírica 

uma proporção apreciável de óleo vegetal. A fa
bricação destas especialidades (3,4) pode-se fazer 
por um processo de recombinação similar ao des
crito no ítem 2, constando de matéria graxa anidra 
de leite, óleo vegetal, leitelho e diversos aditivos 
especificados anteriormente. Figura 1. 

MANTEIGA SEMI -GORDUROSA 

M.a.L.A. 

Vd'lvulo de 
Homog(llnelzo980 

Figura 1 Processo de fabricação de produtos semi-desengordurados (Jamotte, 1988; Luquet, 1985) 

. Estas misturas de baixá caloria podem ser ob
lidas por um processo de recombinação (Jamotte, 
1988), da matéria graxa de leite anidra (Figura 2). 
A produção é realizada a partir de uma emulsão de 
6leo em água, e, a inversão é assegurada num tro
cador de superfície raspada, em que a cristalização 
se realiza abaixo do ponto de fusão. A cristaliza
ção é prosseguida em um tubo de repouso, no qual 
o volume é calculado segundo a consistência de
sejada para o acondicionamento. (Figura 2). 

Segundo MoreI (1988) a emulsão é preparada a 
partir de: 

2.1.1 matéria gorda 

2.1.1.1 matéria graxa anidra de 
leite ou manteiga fundida: de O a 41 %. 

2.1.1.2 6leos vegetais no esta
do natural ou hidrogenado: de O a 41 % 

2.1.2 outros componentes 

2.1.2.1 caseinato, ou leitelho 
em p6, ou mistura de proteínas de leite: de 5 a 7%. 

2.1.2.2 sal: de 0,8 aI ,5*. 

2.1.2 3 emulficantes: 0,6% 

2.1 2.4 componentes aromáti
cos de leite ou artificial 

2 1.2 5 gelatina ou amido se 
necessário 

2.1 2.6 água: cerca de 52% 

Estas duas fases são misturadas a temperaturas 
determinadas em uma cuba, para se obter a emul
são 6leo em água. Ap6s pasteurização, por inter
médio de uma bomba de alta pressão, esta emulsão 
é enviada a uma série de trocadores de superfície 
raspada, onde são realizadas as operações de cris
talização e plastificação 

No aspecto geral, cada fabricante emprega 
uma formulação original, e o processo é adaptado 
a cada formulação - visando obter características 
físicas e organolépticas próprias para seus produ
tos. 

2.2 Misturas com teor de gordura mais elevado 

Estas misturas são direcionadas principalmente 
a consumidores que desejam um produto mais 
bar:.lto e, mais próximo da manteiga que da mar-
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PROCESSO DE RECOMBINACÃO 

1 

1 ·  CUBA DE P RE PA RA ÇÃO DA FASE AQUOSA 
(CU LTU RA LÁTICA + AGUA + • • •  ) 

2 • CUBA DE M.G.L.A. 
3 • CUBA DE P R�-MISTU RA 
4 • CUBA DE MISTU RA FINAL (40 elC )  
5· BOMBA POSITIVA (HOMOGENE I ZA ÇÃO )  
6 • RESF RIADO R CONTrNUO TUBU LAR 
7 • TE XTU RADO R  
8 • TUBO D E  RE POUSO 
9 ·  EM PACOTADO R  

1 0  - CUBA PA RA RECIC LAG EM 

9 

Figura 2 Processo de Recombinação (Jamotte, 1988; MoreI, 1988). 

garina, com teor de gordura que pode estar com
preendido entre 65 e 82%. Foram inicialmente 
produzidos em algumas regiões do continente 
americano. Em alguns países europeus são fabri
cados exclusivamente para exportação, como é o 
caso da França, em que sua comercialização é 
proibida no pais (MoreI, 1988). 

A fabricação é realizada pela incorporação de 
61eos vegetais líquidos em um creme de leite, no 
qual o teor de gordura original é reduzido a uma 
porcentagem programada, para se obter ap6s adi
ção do óleo vegetal, um teor de matéria gordurosa 
total entre 40-45%. 

Os 6leos vegetais empregados são geralmente 
selecionados em função de sua neutralidade em sa
bor, e de seu ponto de fusão mais baixo que aquele 
da gordura do leite. O ponto de fusão dos 61eos 
vegetais pode ser natural ou modificado por hi
drogenação. 

A mistura líquida obtida entre 40-45% de gor
dura é homogeneizada e pasteurizada. Pode ser 
batida após um tempo de repouso, seja com ou 
sem a maturação clássica. (Figura 3). 

3. O Cristalização fracionada 

Duas classes de triglicerídeos são divisados nas 
curvas de fusão: os triglicerídeos de alto ponto de 
fusão e os de baixo ponto de fusão. A cristalização 
da matéria graxa do leite, em condições definidas, 
permite isolar uma fase s6lida e outra líquida, nas 
quais as propriedades físicas são diferentes, em
bora as composições químicas permaneçam relati
vamente vizinhas. 

A técnica de fracionamento é antiga, utilizada 
logo ap6s a invenção da margarina. Posterior
mente foi empregado em 61eo de palma e gordura 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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animal corporal. Na. matéria graxa butírica seu 
emprego é mais recente, destacando-se que na 

Bélgica começou a ser utilizada a partir de 1973 
(Jamotte, 1988). 

ESQUEMA DE FABRICAÇÃO DA MANTEIGA 

CREMES NATURAIS ADICIONADOS DE OLEO VEGETAIS 

FASE I. I FASE II 'FASE lI: , FASE:m I I I _ 
I DOSAGEM _ IHOMOGEj CRISTALIZAÇAQ : PASTEURIZAÇAO :��g.A- I 

, I 
I 

A) CREME I 

SEPARADOR I . I ' -
DE CREME I I ! TAN QUE I . 

FA SE Jl: 
BATE DURA 

FASE ::srr 
ACONDICIONAMENTO 

W: r�--:-r' fi I i DE rF PADRONIZACÃO I I W I I.._-Jf'--- r--.I..I..-,r-, 
Q 20% MG I 

PASTEURIZADOR
"'ÃLVU- : !CRE ME 
I :'LA, 

B)OLEO DE 
SOJA 

I 

Figura 3 Esquema da fabricação de manteiga de cremes naturais adicionados de 61eos vegetais (6) 

Há diversos processos que permitem efetuar a 
cristalização fracionada da matéria graxa. O pro-
cesso Tirtiaux (Jamotte, 1 988) por exemplo é um 
siste ma industrial descontínuo de cristalização di
rigida' seguida de um processo de separação por 
filtração. Bm princípio, a matéria graxa 
(M.G.L.A.) a fracionar é previamente reaquecida 
à temperatura suficiente para que toda cristaliza
ção seja inicialmente destruída. Em seguida, ela 
é lentamente resfriada sob agitação moderada, 
para propiciar a aparição de cristais, que a seguir 
se desenvolvem e crescem na massa de matéria 
graxa tratada nos cristalizadores. A fase s6lida é 
separada da fase líquida por filtração em uma tela 
flexível esticada entre dois tambores, mantida em 
rotação contínua. Figura 4 e Figura 5. 

Outros processos existem baseados na curva de 
fusão, podendo-se realizar a separação por pren
sagem, e conduzindo-se de modo a evitar proble
mas de oxidação (MoreI, 1 988).  

Pode-se assim separar produtos com ponto de 
fusão diferentes, por exemplo: 43°C, 36-38 °C, 
22°C, 16 °C. As porções de ponto de fusão mais 
elevadas, _ desde que devidamente acondicionadas, 

podem ser armazenadas em condições ambientais, 
ao passo que as de baixo ponto de fusão necessitam 
do emprego do frio para sua adequada conserva
ção. 

Quanto a utilização as frações de ponto de fu
são mais elevado podem ser destinados à elabora
ção de manteiga em paises tropicais e que não dis
põem de sistema de refrigeração. Podem ao lado 
das de médio ponto de fusão, serem destinadas à 
elaboração de alguns produtos de confeitaria, pa
daria (por ex. "croissants") ou uso doméstico. As 
porções de baixo ponto de fusão, por outro lado, 
podem ser utilizados na elaboração de manteiga de 
mesa com baixo ponto de fusão. 

Deste modo, as confeitarias podem adquirir 
matéria graxa de leite anidra para fabricação de 
massas folhadas, com ponto de fusão adaptado às 
suas necessidades, podendo ser conservadas a cer
ca de 1 8 °C.  

Pode-se também pensar e m  reincorporar por
ções de triglicerídeos de baixo ponto de fusão, que 
possuem proporção elevada de ácidos graxos in
saturados, no creme ou no decorrer da elaboração 
da manteiga, para melhorar sua espalhabilidade. 
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Figura 4 Esquema do fracionamento da matéria graxa de leite anidra pelo processo Tirtiaux (Jamotte, 
1988). 
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CONCLUSÃO 

Procuramos nesta exposição dar uma idéia de 
algumas inovações que estão ocorrendo no setor 
da manteiga. 

A nosso ver a manteiga ainda é o produto mais 
nobre, servindo de referência aos demais. No en
tanto, estas novas tecnologias existem e, mais cedo 
ou mais tarde acabam chegando a nosso país, sen
do oportuno nossa atualização. Alguns dos subs
titutos citados podem ter até uma rejeição pela po
pulação de alguns países, ou parte desta. 

Estes produtos representam no momento ape
nas uma pequena fatia do mercado internacional, 
mas mesmo assim existe um interesse comercial. 
Deste modo, este consumo poderá ser ampliado, 
tendo em vista os meios de comunicação, o que 
infelizmente não ocorre com a manteiga. 

Embora saibamos da controvérsia sobre o as
sunto, a preparação de manteiga sem colesterol 
tem sido objeto de pesquisa em diversos países. 
Assim, é bem provável que em curto espaço de 
tempo teremos mais novidades neste setor. 

SUMMARY 

There has been a significant behavior change 
in food eating habits, and the butter industries in 
some countries are trying to develope new butter 
products looking for two actual consumer 
expectations: (i) better spreading ability and better 
consistency of the final product; (ii) reduction of 
the total fat content in the final product. The 
improvement of the spreading ability can be 

reached by adapting an adequate cream ripening 
temperature. An alternative solution for the 
problem is the fractionation of the fatty material 
and the utilization of the lower melting point 
fraction for the production of table butter. With 
respect to the fat percentage requirements in the 
lnnovating countries, there has been a change in 
legisíation, since one can Ímd different butter 
products being sold: (i) normal butter (82% butter 
fat); (ii) semi-fatty-butter (39-41 % butter fat); (iii) 
low-animal-fat-butter (60% butter fat, butiric 
fatty materials and vegetable fatty materials). 
These innovations are discussed in this work. 
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MAIORES I RMAÇ E NA PÃG A 21. 

o Filtro Rotativo BV FR 1.001 
separa líquidos de sólidos em 
suspensão, com capacidade de 
5.000 a 20.000 litros/hora. 
Todas as partes deste Filtro em 
contato com o produto 
filtrado, são em aço inox. 
Na indústria de laticínios, 
ganha-se tempo utilizando o 
BV FR 1.001 antes de desnatar 
o soro. Com isso, além de 
separarmos o soro das 
partículas de queijo, haverá 
uma grande redução na 
necessidade de limpeza da 
desnatadeira. 

B.V. Repres. Com. Prod. para Laticínios ltda. 
ADMINISTRAÇÃO, VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
R. Conselheiro Cotegipe, 872 • Belenzinho - São Paulo - SP - CEP 03058 
Telex: 11 60641 TCRC - Fone: (011) 291-5911 - FAX: 011 - 292-4322 
S.V. Máquinas e Equipamentos ltda. 
FÁBRICA: R. Valdir Roberto Camargo, 519 - Distrito Industrial -
Indaiatuba - São Paulo - Cepo 01330 - Tel.: (0192) 75-6259 
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APUCAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTEUGÊNCIA ARTIFICIAL 
NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS: UM PROTÓTIPO DE SISTEMA 

ESPECIALISTA PARA A RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE LIMPEZA E SANIFICAÇÃO(*) 

Applying artificial intelligence techniques in the dairy industry: 
a prototype expert system to recommend cleaning and sanitation procedureS(*) 

Carlos Arthur Barbosa da Silva(**) 
Nélio José de Andrade(**) 
Renato L. Sproesser(**) 

RESUMO 

C:0m o �bjetiv� de avaliar o poten?ial d� aplicação da tecnologia de sistemas especialis
tas na mdústrIa de alunentos, um protót1po fOl desenvolvido para a recomendação de proce
dimentos de limpeza .e sanificação em laticínios. O sistema, que é executável em microcom
putadores compatíveIs com o padrão IBM-PC, apresenta uma série de questões ao usuário 
� identificar .0 .tip? de_ equipament�, instalação ou situação específica para a qual um pro
cedunento de higIernzaçao é necessárIo. Baseado nas respostas obtidas, procedimentos ade
quados são recomendados e formulações de Qetergen� e agentes sanificantes são propostas. 
O desenvol�ento .dessa ap!icação demonstrou que a tecnologia tem um grande potencial de 
emprego na mdústrIa, especIalmente em setores onde é maior a carência de técnicos especiali
zados. 

INTRODUÇÃO 

Com evolução de tecnologia da informática, 
tem se tornado possível o uso rotineiro de métodos 
e técnicas computacionais de gestão e controle de 
qualidade que, até recentemente, estavam restritas 
ao meio acadêmico ou às empresas de grande porte. 
Pacotes estatísticos, sistemas gerenciadores de 
bancos de dados, planilhas eletrônicas, e sistemas 
de otimização de uso de recursos, entre outros, são 
alguns dos meios hoje amplamente disponíveis 
para uma eficiente gestão e controle de qualidade, 
também na pequena e média empresa. 

Mais recentemente, desenvolvimentos na área 
de inteligência artificial vem sendo contemplados 
como importantes adições ao conjunto de recursos 
computacionais disponíveis para o gerenciamento 
e controle empresarial eficaz. Dentre esses, os 
chamados "sistemas especialistas" (S.E. s), são 
sem dúvida os mais promissores na atualidade, 
conforme sugerem as inúmeras aplicações já em 
uso corrente nos mais diversos setores industriais e 
comerciais (Martens, 1987). 

Em termos simplificados, a idéia fundamental 
de um S .E. é a de se utilizar o computador como 
simulador do processo de raciocínio seguido por 
experts humanos na análise e solução de proble
mas. Isto é obtido através da representação simbó
lica do conhecimento do especialista humano, em 
estruturas que permitem tratamento computacio
nal. Por meio dessa representação, usuários que 
não possuem a especialização necessária para re-

solver um determiado tipo de problema podem 
interagir com o computador, o qual, através de su
cessivos questionamentos, obtém as informações 
necessárias para análise e apresenta uma solução 
para o problema apresentado (Silva, 1990). Se
gundo Feigenbaum, citado por Harmon & King 
( 1985), um S.E. é " ... um programa de computa
dor inteligente, que usa conhecimento e procedi
mentos de inferência para solucionar problemas 
que são suficientemente diffcies para requerer um 
significante grau de conhecimento humano na sua 
solução". 

Embora esforços de pesquisa na área de inteli
gência artificial em geral, e de S.E.s em particu
lar, já venham sido feitos há algumas décadas, 
apenas recentemente a tecnologia atingiu um nível 
de evolução capaz de possibilitar o seu uso roti
neiro em sistemas baseados em microcomputado
res. De fato, pode ser afIrmado que, além da redu
ção nos custos de "hardware" o surgimento de 
ambientes e de linguagens computacionais especi
ficamente orientadas para o desenvolvimento de 
tais sistemas contribuiu decisivamente nesse senti
do. Essas "ferramentas" computacionais simplifi
caram sobremaneira os processos de elaboração, 
implementação e manutenção de S.E.s., possibi
litando o desenvolvimento até mesmo por técnicos 
Com pouca experiência no uso de microcomputa
dores. 

Inicialmente, S.E.s encontraram grande apli
cabilidade na área de diagnósticos médicos, e sis
temas pioneiros, como o Mycin, desenvolvido na 

(*) Trabalho apresentado na XXXI� Semana do Latlclnlsta, realizada no perródo de 11-13 de Julho de 1990 no Instituto 
C ândido Tostes, Juiz de Fora. Pesquisa desenvolvida com o apoio do C NPq . 

(**) Respect iva me nte Pro fessores ·e Estuda nte de P ós-Gradu ·a çâo do Depártamen tQ de Tecn olo gia de Alimen tos da UniversI
dade F ederal de Viçosa ; 36570, Viçosa - Mi nas Gerais. (Composto e Impre Sso -erTi-01l07i91) 
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Universidade de Stanford, são frequentemente ci
tados como exemplos de potencial � tecnologia 
(Hayes-Roth et alü 1983; Harmon & King, 1985; 
Waterman, 1 986) . Exemplos mais recentes co
brem várias aplicações comerciais, que variam 
desde a aprovação de limites de crédito até a pres
tação de consultoria no planejamento de impostos 
(Leonard-Barton and Sviolda, 1 98 8) .  As aplica
ções são também abundantes na agricultura (Do
luschitz & Huber, 1989; Jacobsonetalii, 1 989), na 
indústria (Malborg et alii, 1 98 8),  assim como em 
setores militares e legais (Waterman, 1986), em 
problemas acadêmicos e eduçacionais (Edwards, 
1 988; Wood, 1988), e em muitas outras áreas (Bu
chanan, 1 987). 

Tendo em vista o impacto dessa recente tec
nologia nos mais diversos setores de atividade, 
acredita-se que é oportuno e desejável sua intro
dução no âmbito das atividades de gerenciamento 
e controle de qualidade na agroindústria de ali
mentos. Nesse sentido, o presente trabalho descre
ve o protótipo de um sistema que está sendo de
senvolvido no Departamento de Tecnologia de 
Alimentos da Universidade Federal de Viçosa, 
com o intuito de avaliar o potencial da aplicação 
da tecnologia de S .E. s na indústria de alimentos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1 .0 Problema enfocado: limpeza e sanificação 
em laticínios 

O uso de procedimentos de higienização de 
ambientes, instalações, equipamentos e utensflios 
adequados aos diversos processamentos na indús
tria de laticínios é fundamental na preservação da 
pureza, da palatabilidade e da qualidade micro
biológica dos produtos elaborados. 

A higienização bem executada resulta na me
lhoria da qualidade dos alimentos produzidos. 
Assim, obtém-se produtos de boa qualidade higiê
nico-sanitária, não oferecendo riscos à saúde do 
consumidor e atende-se aos padrões microbiológi
cos exigidos pela legislação. Como conseqüência, 
tem-se um produto mais competitivo no mercado 
consumidor e, provavelmente, com uma vida-de
prateleira maior. 

Num programa de higienização eficiente, é 
primordial a seleção criteriosa dos produtos quí
micos detergentes e sanificantes (Andrade, 1989; 
Andrade, 1988; Andrade & Martyn, 1982). A es
colha correta desses produtos é fator de preocupa
ção dos técnicos responsáveis pela higienização 
nas diversas indústrias de laticínios. Além de as
pectos técnicos, tais como, o tipo e o grau de suji
dade a ser removida, a natureza da superfície a hi
gienizar, a qualidade da água industrial e os méto
dos de limpeza e sanificação usados, não se pode 
relegar o aspecto econômico. A economia indus
trial se traduz na seleção de produtos químicos efi
cientes mas que tenham preços acessíveis e não 
causem nenhum tipo de danos às superfícies higie
nizadas. A escolha correta desses agentes químicos 
facilita a manutenção do estado de conservação de 
equipamentos, utensflios, pisos, paredes, entre 
outras superfícies numa indústria de laticínios. 

Encontram-se disponíveis aos responsáveis 
pelos programas de higienização dos laticínios um 

grande número de detergentes e sanificantes co
mercializados por diversos fabricantes. Em virtu
de de suas diferentes formulações, essçs produtos 
caracterizam-se por apresentarem ações eSpecífi
cas que têm o objetivo de atender aos diversos 
procedimentos de limpeza de sanificação. Por is
so, é necessário que a indústria disponha de infor
mações corretas e seja orientada quanto à escolha 
apropriada dos produtos detergentes e sanificantes 
que melhor convém ao seu programa de higieniza
ção. 

Na prática, em virtude da pouca disponibilida
de de especialistas a nível de empresa laticinista, 
são comuns ocorrerem situaçqes de higienização 
inSuficiente ou excessiva. No primeiro caso, 
ocorrem problemas de qualidade que podem 
mesmo por em risco a saúde do consumidor. No 
segundo caso, são incorridos custos desnecessá
rios, e pode ser causado grande desgaste de equi
pamentos. Para esse problema, acredita-se que a 
tecnologia de S .E.s pode ser empregada para 
orientar as indústrias de laticínios quanto às suas 
necessidades de informações para o estabeleci
mento do programa de higienização otimizado. 
Além de reproduzir o conhecimento do especia
lista hunlanO, o S .E. s oferece a vanta�m .de pro
porcionar sempre diagnóstico consÍ$tenteS, padro
nizando os procedimentos de higi�nizaç'ãô nas di
versas unidades de uma mesma empresa, podendo 
ainda ser replicado e distribuído indefinidamente. 

2.0 Metodologia 

Com base nas vantagens potenciais acima 
apontadas, foi desenvolvido um S.E.s para o pro
blema de limpeza e sanificação em laticínios, de 
acordo com a metodologia proposta por Harmon 
& King (1986), que prevê a consecução de uma 
série de etapas sucessivas. A primeira destas con
sistiu da escolha de uma ferramenta ou linguagem 
computacional, para desenvolver o sistema. Após 
análise de várias alternativas, optou-se pela lin
guagem "Level-5" (Barker, 1988), por seus me
nores custos e maior facilidade de uso. 

Em seguida, partiu-se para a fase de identifi
cação do conhecimento a ser incluido no sistema. 
Este foi obtido de duas fontes. Primeiramente, 
procedeu-se a uma consulta à literatura técnica 
pertinente, com o propósito de se delinear uma 
estrutura inicial para o desenvolvimento. Essa es
trutura básica foi, em um segundo momento, utili
zada como roteiro para a execução de uma série de 
consultas simuladas junto a um especialista em hi
giene e sanificação de indústrias de laticínids. 
Nessas consultas, procurou-se extrair, do especia
lista, a parcela de seu conhecimento técnico que é 
empregada na análise de problemas de limpeza 
e sanificação, e na proposição de soluções perti
nentes. O conhecimento obtido nesses processos 
foi represeºtado em uma série de regras do tipo 
"se � então" .. onde as _premissas ae cãàii regra, se 
provadas verdadeiras, levam ao estabelecimento 
de novos fatos relevantes para a análise, em um 
processo de inferência que eventualmente resulta 
na proposição de um procedimento de limpeza e 
sanificação, e na sugestão de uma formulação de 
detergente. Cerca de uma centena de regras foram 
estabelecidas, uma das quais, para fins ilustrativos, 
é reproduzida a seguir: 
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"se" o equipamento a ser higienizado é fechado 
e o sistema de limpeza usado é CIP 
e o materiai é Inox 

"então" o detergente a ser empregado deve ser al-
calino forte 

A terceira etapa da metodologia consistiu do 
planejamento do sistema, na qual foram desenvol
vidas as formas de interface do sistema com o 
usuário e as formas de apresentação dos resultados 
das consultas. Diagramas de sistema, e matrizes 
estabelecendo as ligações entre premissas e con
clusões das diversas regras foram construídos para 
essa rmalidade. 

·Finalmente, construiu-se o protótipo do siste-
ma. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo desenvolvido permite ao usuário a 
obtenção de recomendações de procedimentos de 
higienização para diversas linhas de processa
mento da indústria de laticínios, assim como para 
os pisos das instalações. 

. 

Para as linhas de processamento, o sistema 
analisa o tipo e grau de sujidade encontrado nos 
equipamentos (se proteínas, lipídeos, açúcares ou 
sais minerais), a natureza da superfície a ser higie
nizada (se é aço inoxidável ou outro material), a 
qualidade da água industrial quanto ao aspecto de 
dureza, as eventuais situações de incrustração de 
resíduos, e as eventuais situações de grande con
taminação bacteriana. 

Para os pisos industriais, o sistema analisa sua 
configuração e o tipo de revestimento utilizado, 
além do aspecto de contaminação bacteriana des
crito acima. 

Ap6s ànalisar as informações obtidas do usuá
rio, o sistema apresenta um procedimento de hi
gienização apropriado para aquela consulta espe
cífica, com a seqüência de operações, as condições 
de poso, englobando tempos e temperaturas de 
contato, concentrações e pH de detergentes. For
mulações adequadas são também sugeridas pelo 
sistema, para detergente ácido, detergente alcali
no, e agente sanificante. 

Um aspecto interessante do sistema é .a possi
bilidade que o mesmo oferece ao usuárIO de, a 
qualquer momento da consulta, explicar as razões 
pelas quais uma determinada pergunta está sendo 
feita. Ademais, a linha de raciocínio seguida no 
processo de inferência e raciocínio que leva a uma 
recomendação pode também ser mostrada .ao 
usuário, se este asSim o desejar. Esta característIca 
única de um S .E.s contribui sobremaneira para dar 
maior credibilidade aos resultados das análises. 

CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento deste protótipo, foi 
possível a obtenção de uma série de experiências 
sobre o processo de aplicação da tecnologia de 
S .E. s em áreas de interesse da indústria de ali
mentos. 

Estas experiências mostram de forma ineq�í
voca que a tecnologia possui um grande· potencIal 
de emprego em aplicações práticas para a indús-

tria, e seu uso deverá ser mais freqüente no futuro 
pr6ximo, tão logo algumas dificuldades iniciais 
possam ser superadas. 

Dentre as dificuldades existentes, a principal é 
a representada pela complexidade e pelo custo do 
processo de aquisição de conhecimento para in
clusão no sistema. A necessidade da participação 
intensa de um especialista durante longas horas de 
interação com a equipe de elaboração do S.E.s re
quer bastante cooperação deste profissional, o que 
nem sempre é fácil de ser obtido. Espera-se que, 
com os desenvolvimentos esperados na área de 
metodologia e de ferramentas de aquisição de co
nhecimentos, essas dificuldades possam ser redu
zidas. Ademais, pod�-se prever que o proble�a �a 
aquisição do conheêimento será também minImI
zado, na medida em que o pr6prio especialista 
passar a dominar a tecnologia, desenvolvendo as
sim sistemas baseados em sua própria especializa
ção. Essa é a tendência que deverá prevalecer 
principalmente no âmbito das instituições de pes
quisa. 

Outra dificuldade nas condições brasileiras é 
representada pela ainda considerável necessidade 
de investimento para a aquisição de equipamentos 
de informática. Estes altos custos tem dificultado a 
maior informatização das empresas, especialmente 
as de pequeno e médio porte, talvez as que incor
reriam os maiores benefícios possibilitados pela 
tecnologia de S .E. s. Aqui também esperam-se 
melhorias sensíveis a curto prazo, em virtude do 
abrandamento previsto para a lei de reserva de 
mercado da informática. 

Em síntese, o trabalho desenvolvido mostrou 
que a tecnologia de S .E. s tem potencial para se 
tornar um importante veículo para a disseminação 
de conhecimento especializado na indústria de 
alimentos em geral, e na de laticínios em particu
lar. . 

SUMMARY 

A prototype expert system to recommend 
cleaning and sanitation procedures in dairy plants 
was developed, with the objective of evaluating 
the potencial of the application of this technology 
in the food industry. The system, which runs on 
IBM-PC compatible microcomputers, presents a 
series of questions to the end-user, in .order to 
obtain information on the specific equipment, 
installation or situation for which a cleaning 
procedure is required.· Based on the answers 
obtained, it recomemmends an adequate 
procedure and proposes formulations of 
detergents and sanification agents to be used. This 
application has demonstrated that the technology 
has considerable potential for use in the food 
industry, specially in areas where expert personnel 
lack. 
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RESUMO 

Neste trabalho comparou-se o queijo prato fabricado com cultura "starter" comercial e 
com cultura isolada de leite cru e de soro de queijo artesanal. A cultui:a eXp'erimental "B" 
continha Lactococcus /actis ssp. /aCruJ,; l (5%), Lactococcus /actis ssp. cremoriS'Z1 (80%) e Leu
conostoc mesenteroides ssp. cremorisl.3 ( 1 5%). A média ± desvio padrão das três repetições 
foram, para os parâmetros de pH, (5,1 3  ± 0,05/5, 16 ± 0,05); % umidade (43,87 
± 0,99/42,91 ± 1,35); % de gordura (25,67 ± 0,24/27,00 ± 1,12) e % de sal (I,25 ± 

0,06/1,26 ± 0,16) para o queijo experimental e controle respectivamente, indicando con
formidade com o esperado para este tipo de queijo. De maneira similar, a avaliação sensorial 
para cor, consistência, textura e flavor corroboraram os resultados físico-químicos, indicando 
que as combinações dos novos isolados (culturas "starters") foram capazes de produzir um 
queijo tão bom quanto o produzido com a cultura comercial, tradicional, o que justifica conti
nuidade de trabalhos nesta área. 

INTRODUÇÃO 

Culturas láticas são de grande importância no 
processo de fabricação de queijos e fator indis
pensável para a obtenção de um produto de boa 
qualidade e padronizado. As transformações bio
químicas durante o processo de cura, responsáveis 
pela produção de aroma, sabor e consistência dos 
queijos, s6 são possíveis com o uso de culturas lá
ticas. Sem essas culturas, os queijos restringir
se-iam a um produto desprovido de sabor caracte" 
rístico, e não seria possível a existência de tantas 
variedades de queijos. 

Em geral, as indústrias nacionais utilizam fer
mentos importados, na forma liofilizada, os quais 
são obtidos de laborat6rios comerciais. O leite cru 
( 1 985) constitui boa fonte de bactérias láticas pas
síveis de serem utilizadas pela indústria laticinista 
nacional, possivelmente até com vantagens sobre 
as importadas, especialmente pelo fato de já esta
rem adaptadas às condições de clima e matéria
prima, apenas necessitando de maiores estudos so-

bre as características individuais e específicas. 
Para obter as modificações desejáveis no 

queijo, microrganismos diferentes são usados 
conjuntamente e, dependendo da mistura, o fer
mento pode ser exclusivamente acidificante ou 
então acidificante e aromatizante. No Brasil, cul
turas comerciais, como as do tipo "O" somente 
o Lactococcus /actis ssp. 1actis e Lactococcus /actis 
ssp. cremoris, têm sido comumente empregadas na 
fabricação do' queijo Prato e de suas variedades. 
No entanto, queijo Prato tradicional, se elaborado 
com técnica similar à dos queijos que lhe deram 
origem, como o Gouda Holandês ou o Danbo Di
na.t;Ilarquês, deverá apresentar algumas olhaduras 
pequenas e regulares. Para conseguir estas carac
terísticas deveria ser empregada cultura "starter" 
com atividade acidificante e aromatizante do tipo 
comercial "B" (Lactococcus /actis ssp. /actis, 
Lactococcus /actis ssp. cremoris e Leuconostoc 
mesenteroides ssp. cremoris). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o deseIJl
penho de uma cultura lática tipo "B",  constituída 

•• Professor da Universidade Federal de Santa Catarlna-PA, Departamento de Engenharia Qurmlca. 
••• Professores da Universidade Federal de Viçosa-MG, De artamento de Tecnologia de Alimentos. I '} Trabalho realizado com apoio da CAPES e com os auxnios financeiros da FINEP e CNPq. 

1 )  Lactococcus lactls ssp. /actis, Streptococcus /actis (Lister) Lõhnls, 1 909, 554. (Bacter/um /actls L1ster 1 873, 408 ); Delbel, 
A.H. & Seeley, Jr. 1 974 , 490. Genus I. Streptococcus Aosenbach 1 884, 22. apud In: Buchana & Glbbons, eds., Bergey's 
Manual of Determlnatlve Bacterlology, 8th. ed. The WiIIlams & Wllklns Co., Baltlmore, pp. 490-509.  

(2 ) Lactococcus lactls ssp. cremor/s, Streptococcus cremorls Orla-Jensen 1 91 9 ,  1 32. (Streptococcus holJandlcus Scholl 
1 891 , 51;  Streptococcus Lactis B Ayers, Johnson and Mudge 1 924, 39. Genus I. Streptococcus Aosenbach 1 884, 22. 
apud in: ibden, p. 507. 

(3 ) Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris, Leuconostoc cremorls (Knudsen & S9Irense r )  Garvle 1 960, 289 (Betacoccus 
cremoris; forma ' X'; Knudsen & S�renser 1 929, 8 1 ;  Leuconostoc cltrovorum (Hammer ) Hucker & Pederson 1 930, 67, nome 
rejo opln. 45, Jud. Comm. 1 971 . Cre-mor-Is. L. n. cremor cream; L. gene n. cremorls of cream. Garvle, E.I. 1 974, 5 10 .  
Genus 1 1 .  Leuconostoc van Tieghem 1 9 1 8, 1 98, emendo nulo char. Hucker & Pederson 1 930. 66. apud In: Ibden PP. 5 1 0-
5 1 3. (Composto e impresso em 01 /07/91 ) 
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d e  Streptococcus /actis (5%), isolado d e  leite cru, 
Streptococcus cremoris (80%) e Leuconostoc cre
moris ( 1 5 %), isolados do soro de queijo de leite cru 
da região do Serro-MG, como fermento lático na 
fabricação de queijo Prato. 

O emprego de soro de queijo da região do 
Serro-MG foi em razão de estes serem produzidos 
artesanalmente, sem utilização de fermentos 
comerciais, ou seja, � pr6prio soro obtido da fa
bricação dos queijo! e- utilizado como fermento 
lático na elaboração dos queijos, do dia seguinte à 
coleta do referido soro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado nos labora
t6rios e na Usina Piloto de Laticínios, do Depar
tamento de Tecnologia de Alimentos da Universi
dade Federal de Viçosa. 

1 .0 Culturas láticas utilizadas. 

Para a fabricação do queijo Prato foi utilizada 
uma cultura lática tipo "B", denominada "Expe
rimental" , constituída dos microrganismos Lacto
coccus /actis (5%), Lactococcus cremoris (80%) 
e Leuconostoc cremoris ( 1 5 %),  os quais foram 
isolados de leite cru e soro de queijo fabricado de 
leite cru da região do Serro-MG, como descrito 
por Furtado, 1 990. Também foi utilizada uma 
cultura lática comercial, da Christian Hansen, de
nOl)1Ínada "Controle" , constituída dos mesmos 
microrganismos e na mesma proporção da cultura 
"Experimental" . 

1 . 1  Fabricação do queijo prato. 

Os queijos foram elaborados de acordo com 
a técnica tradicional descrita por Furtado, 1983. 
Utilizaram-se 100 litros de leite pasteurizado 
(HTST), para cada lote. 

Foram elaborados seis lotes de queijos, dividi
dos em dois tratamentos, quais sejam: 

Tratamento 1 - Cultura comercial ("Contro
le"), na proporção de 1,5% (v/v) 

Tratamento 2 - Cultura isolada ("Experimen
tal"), na proporção de 1 ,5% (v/v). 

1 .2 Análises do leite utilizado na fabricação do 
queijo prato. 

A acidez do leite foi determinada por titulação 
de duas amostras de 5 mI, com NaOH O,IN e os 
resultados expressos em porcentagem de ácido lá
tico, segundo técnica descrita por Ferreira, 1 98 1 .  

O pH foi medido em potenciômetro Procyon 
Modelo pHN-4, seguindo-se as normas indicadas 
pelo Instituto Adolfo Lutz, 1 986. 

A gordura foi determinada pelo método volu
métrico - Gerber, para leite e queijo. 

1 .3 Análises físico-químicas realizadas ap6s 
a fabricação dos queijos. 

A determinação do pH dos queijos foi realiza
da ap6s 24 horas do término da fabricação, utili
zando-se soluções de queijo a 20%, conforme des
crito por Kosikowski( 1 977). 

. A d�terminação do teor de gordura dos queijos 
fOI realIzada logo ap6s a salga, utilizando-se o 
método de Gerber. . 

As determinações de extrato seco total (EST) 
foram feitas 24 horas ap6s a salga, APHA, 1 978. 
. A �e�rminação do cloreto de s6dio nos quei
JOS fOI feIta ap6s o período de maturação (Kosi
kowski, 1 977). 

1 .4 Análise sensorial. 

Ap6s o período de maturação (30 dias), os 
queijos foram submetidos a uma análise sensorial 
para a avaliação das características de cor, textura, 
consistência e sabor. 

A equipe de provadores foi formada por sete 
elementos treinados quanto aos critérios de avalia
ção, por meio de reuniões e discussões dos parâ
metros de interesse no julgamento. 

Os escores médios de avaliação sensorial dos 
queijos em duplicatas foram submetidos à análise 
de variância (Euclides, 1 987), em um modelo de 
delineamento semelhante ao de blocos casualiza
dos, com repetições dentro dos blocos. Este deli
neamento constituí-se de dois tratamentos, com 
três repetições e sete julgadores treinados, consi
derados como bloco. 

RES ULTADOS E DISCUSSÃO 

2.0 Composição dos queijos. 

A Tabela 1 apresenta a composição físico
química do leite utilizado na fabricação dos quei
jos. O teor de gordura, acidez titulável e pH per
maneceram dentro da faixa normal utilizada para 
o queijo Prato (Furtado, 1983). 

A Tabela 2 apresenta a composição físico
quúnica média dos queijos. Os teores médios de 
gordura (de 25 a 28%) umidade (de 41 a 45 %) e sal 
(de 1,1 a 1,3%), estão em conformidade com 
aqueles recomendados para o queijo prato (Furta
do, 1983) . Procurou-se obter um queijo prato com 
teor de sal ligeiramente menor para evitar inibição 
da flora aromatizante, já que a formação de olha
duras é plenamente desejável no produto. 

Na fabricação de queijo, o controle de pH é 
fundamental em razão da influência que exerce 
sobre os fenômenos bioquúnicos durante a elabo
ração e maturação. Para o queijo prato é desejável 
um pH entre 5 , 1  e 5,3, cerca de 24 horas ap6s a fa
bricação (Furtado, 1 983), e os resultados apresen
tados na Tabela 2 mostram que a cultura "Expe
rimental" como a "Controle" permitiram atingir 
o pH desejado. 

2 .1  Análise sensorial. � 

Como se discutiu anteriormente, a cultura iso
lada permitiu a obtenção de queijos plenamente 
compatíveis e dentro dos padrões físico-químicos 
especificados para o tradicional queijo prato. En
tretanto, os fenômenos enzimáticos que ocorrem 
na maturação são os responsáveis, em grande par
te, pelas características sensoriais de um queijo, o 
que é, de suma importância para a sua aceitação 
pelo consumidor. Por essa razão, conduziu-se a 
análise sensorial dos queijos ap6s 30 dias de ma-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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turação, obtendo-se os resultados indicados na Ta
bela 3 .  

Com relação a coloração dos queijos, foi�ob
servado em ambos os tratamentos, distribuição 
homogênea da cor amarelo-palha, típica do queijo 
prato. Pela avaliação dos juízes, o tratamento 

"Experimental" obteve 1 3 ,73 pontos contra 13 ,5 1 
pontos atribuídos ao queijo obtido pelo método 
"Controle" ,  não tendo sido encontrada diferença 
estatísticamente significativa entre ambos 
(�,05). 

TABELA 1 Composição físico-química de leite utilizado na fabricação do queijo prato produzido com 
cultura comercial (controle) e cultura isolada de leite cru e soro de queijo artesanal (experi
mental) .(a) 

Tratamento Gordura Acidez pH (%) (%) 

Cultura 
"controle" 3 ,2 ± 0, 1 6  0,17 ± 0,0 6,70 ± 0,0 

Cultura 
"experimental" 3,20 ± 0, 16 0, 17 ± 0,0 6,70 ± 0,0 

(a) Resultados representam média de 3 (três) repetições ± desvio padrão 

TABELA 2 Composição físico-quúnica do queijo prato produzido com cultura comercial (controle) e 
cultura isolada de leite cru e soro de queijo artesanal (experimental)(a) 

Tratamento pH Umidade Gordura Sal 
(%) (%) (%) 

Cultura 
"controle" 5 , 1 3  ± 0,05 43,88 ± 0,99 25,67 ± 0,24 1 ,25 ± 0,06 

Cultura 
"experimental" 5 , 1 6  ± 0,05 42,91 ± 1 ,35 27,00 ± 1 , 1 2 1 ,26 ± 0, 16 

(a) Resultados representam média de 3 (três) repetições ± desvio padrão. 

À consistência dos queijos, foram atribuídos 
12,63 e 1 1 ,89 pontos para as amostras obtidas pe
los métodos "Experimental" e "Controle" , res
pectivamente, sendo essa diferença significativa 
(p::;:;0,05). A consistência do queijo é fortemente 
influencida pelo seu teor de umidade e gordura 
(Furtado, 1983). Conforme Tabela 2 os queijos 
obtidos pelo processo "Experimental" apresenta
ram, em média, 27% de gordura, enquanto aqueles 
resultantes do método "Controle" apresentaram 
25,67% de gordura. Tal diferença poderia, even
tualmente, explicar a pontuação superior obtida 
pelo tratamento "Experimental" quanto à sua 
consistência. 

Quanto à avaliação de textura dos queijos, os 
tratamentos "Experimental" e "Controle" obti
veram, em média, 10,79 e 1 0,44 pontos, respecti
vamente, não tendo sido observada diferença sig
nificativa entre esses resultados (P?0,05) . Os re
sultados obtidos indicaram que as culturas isoladas 

permitiram obter um queijo prato com caracterís
ticas desejáveis de textura. De fato, obteve-se um 
queijo de massa compactada, porém macia, além 
de apresentar um pequeno número de olhaduras 
lisas, ovaladas, brilhantes e com diâmetro de até 
3 mm. 

A Tabela 3 mostra também os resultados rela
tivos à avaliação do sabor dos queijos, tendo sido 
atribuídos 1 1 ,87 e 1 2 ,43 pontos para as amostras 
obtidas pelos métodos "Experimental" e "Con
trole" , respectivamente. Não se verificou diferen
ça significativa entre esses resultados (�,05), in
dicando que as culturas isoladas utilizadas neste 
trabalho foram capazes de maturar o queijo e pro
duzir compostos de degradação de gordura e pro
teínas em qualidade e quantidade suficiente para 
conferir ao queijo seu sabor típico e desejável. 
Deve-se ressaltar, ainda, que os juízes não fizeram 
nenhuma observação com relação à presença des
tes compostos em suas características sensoriais. 

TABELA 3 Análise sensorial de queijos prato produzidos com cultura comercial (controle) e cultura iso
lada de leite cru e soro de queijo artesanal (experimental) (a) 

Tratamento cor consistência textura sabor 

Cultura 
"controle" 1 1 ,89 

1 3,5 1 
10,44 1 2,45 

Cultura 
"experimental" 1 3 ,73 12,63 10,79 1 1 ,87 

(a) Número de pontos atribuídos na faixa de ° a 1 5. 
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Com base nestes resultados, pode-se observar 
que a cultura "experimental

." tipo "�" �onferiu 
ao queijo prato as características desejáveIS de sa
bor, consistência e textura, quando comparada 
com a cultura comercial utilizada e que o isola
mento de bactérias láticas de leite cru e de soro de 
queijo artesanal produzido na cidade do Sel!0' 
MG, constituiu uma fonte de culturas para a m
dústria nacional, com um desempenho tão bom 
quanto o das culturas comerciais, normalmente 
utilizadas. 

SUMMARY 

In this work prato cheese manufactured with 
traditional commercial starter culture and culture 
isolated form raw milk and whey from Artezanal 
cheese were compared. The experimentaI " B" 
culture contained Lactococcus lactis ssp. lactis 
(5%) Lactococcus lactia ssp. crenwris (80%) and 
Leucooostoc mesenteroides ssp. crenwris ( 15%). 
The average results of three batches were for the 
parameters of pH (5, 1 3  ± 0,005/5, 1 6  ± 0,05), 
% humidity (43,87 ± 0,99/42,91 ± 1 ,35), % 
fat (25,67 ± 0,24/27,00 ± 1 , 1 2) and % salt 
( 1 ,25 ± 0,0061 1 ,26 ± 0,16) for the 
experimental and control respectively, 

.
indicating 

conformity with the expected for this type of 
cheese. Similary the sensory evaluation for color, 
consistency, texture and flavor corroborated the 

physical-chemical results, indicating that the 
newly isolated and combined microorganisms 
(starter cultures) were able to yield cheese as good 
as those manufactured with the marketed cultures. 
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DO LEITE 
OFERECIDO À POPULAÇÃO DE ILHA SOLTEIRA-SP(*) . 

Physicochemical and bacteriological analysis of the milk 
offered to the population of Ilha Solteira, SP. 

Jacira dos Santos Isepon(**) 
Milton Passipieri(***) 
Olair José Isepon(***) 

RESUMO 

Durante o período de junho a dezembro de 1984, foram colhidas 32 amostras de leite 
pasteurizado tipo C - 3,2% de gordura, para consumo direto, colhidas em estabelecimentos 
varejistas, e 24 amostras de leite "in natura" que foram oferecidas pela população consumi
dera de Ilha Solteira (SP), com o objetivo de se conhecer as características físico-químicas e 
bacteriol6gicas do produto pasteurizado e não pasteurizado. Os resultados obtidos foram 
comparados com os valores estabelecidos pelo RIISPOA (1980). 

Os fatores nutricionais, ambientais e adulteração por aguagem por alguns produtores de 
leite "in natura" , contribuiram para a concorrência de altemções físico-químicas observadas, 
principalmente, no período de entressafra. A qualidade microbiol6gica também foi compro
metida, devido a um armazenamento inadequado do produto pasteurizado, e as más condições 
de higiene com altas temperaturas em que o leite "in natura" ficou exposto. 

Conclui -se que os comerciantes se encontram mal informados quanto à educação sanitá
ria, ou seja, da importância da temperatura na qualidade microbiol6gica e higiene durante a 
comercialização do produto pasteurizado e não pasteurizado, bem como da falta de fiscaliza
ção ao nível de varejo e fazendas distribuidoras de leite "in natum". 

INTRODUÇÃO 

Por ser um alimento rico sob o ponto de vista 
nutritivo, o leite constitui um 6timo alimento para 
o homem e um bom meio de cultura para a grande 
maioria dos microrganismos comumente encon
tmdos na natureza (Oliveira, 1976). 

O regulamento de Inspeção Industrial e Sani
tária de Produtos de Origem Animal, do Minif;té
rio da Agricultura, estabelece as condições sanitá
rias dos produtos levados a consumo público e são 
vários os artigos que normalizam as composições 
físico-químicas e bacteriol6gicas dos diferentes 
tipos de leite. Assim, considera-se leite impr6prio 
paro o consumo em natureza, aquele que não sa
tisfaça ao padrão previsto. Segundo Sandoval et 
alii ( 197 1), o leite em condições precárias de hi
giene pode ser veículo de inúmeras moléstias, as 
quais podem afetar tanto o homem como os ani
mais. O controle higiênico do leite nos permite 
conhecer a sua qualidade microbiol6gica, e a par
tir desta, determinar o seu destino (Vellini & Pe
reira, 1965/66). 

Parte da população de Ilha Solteira (SP), con
some leite pasteurizado tipo "C", com 3,2% de 
gordura, procedente de outros municfpios (Votu
poranga (SP) e Três Lagoas (MS) ), que, em face 
da distância, a sua distribuição e venda somente é 
possível na data limite de comercialização, ou se-

ja, no dia seguinte ao beneficiamento. A outra 
parte da população consome leite procedentes da 
região, produzido e distribuído sob condições sa
nitárias não desejáveis e sem fiscalização. 

Considerando o exposto, este trabalho tem 
como objetivo conhecer a qualidade do leite con
sumido pela população de Ilha Solteim (SP) (pas
teurizado ou não pasteurizado) no momento em 
que é entregue ao consumidor. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o período de junho a dezembro de 
1984, foi adquirido por compra, quinzenalmente, 
em diferentes mercearias, em embalagem original, 
amostras de leite pasteurizado tipo "C" �3,2% de 
gordura, para consUmo direto, procedentes de dois 
laticínios. O leite em transportado ao laborat6rio 
em caixa térmica de isopor. O leite "in natura" 
chegava até os consumidores em latões, por volta 
das 8:00 às 12:00 horas, providos de fazendas da 
região. Amostras eram tomadas e transportadas 
em frascos esterilizados. 

No labomt6rio, as embalag�ns eram abertas de 
acordo com as normas de assepsia segundo Veis
seyre ( 1972), e colhidas amostra para o exame 
bacteriol6gico. Este exame constou de uma conta
gem total em placa que constitui em diluições em 

( *) Trabalhu realizado nos Departamentos de Agricultura da Faculdade de Engenharia e de Biologia aplicada à Agrope
cuâria de Ilha Solteira. Caixa Postal 31 - Ilha Solteira - SP. 

(** ) Departamento de Agricultura da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Caixa Postal 31 , Ilha Solteira (SP ). 
(***) Departamento de Biologia aplicada à Agropecu�r!a da Faculdade de Engenharia de I lha Solteira, Caixa Postal 31 - Ilha 

Solteira (SP ). (Composto e impresso em 01107/91) arvoredoleite.orgdigitalizado por
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série com solução fisiol6gica até 10 ' 5 ,  com pla
queamento em duplicata, seguido de incubação 
à temperatura de 37°C por um período de 24 a 48 
horas (A.P.H.A., 1960). As placas com 30 a 300 
colônias eram selecionadas para contagem, a qual 
foi realizada em um contador tipo Quebec Colony 
Counter. Também fez parte do exame bacteriol6-
gico uma pesquisa de Colifonnes em meios de 
cultura, segundo SIPA ( 1980). 

Posteriormente, tomava-se a temperatura das 
amostras e efetuavam-se as provas físico-químicas 
que constitui em: 

· Densidade, pelo termolactodensímetro (Mi
nistério da Agricultura, 1981).  

· Acidez, de acordo com o clássico método 
"Dornic" . 

· Gordura, pelo método clássico de "Gerber" . 
· Extrato Seco Total e Extrato Seco Desen

gordurado foi feita através do Calculador de Ac
kermann. 

· Ponto Criosc6pico, através do Criosc6pio do 
Tipo Fritzker com termômetro Dr. N .  Gerber 
original (Ministério da Agricultura, 1981).  

RESUL T ADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises físico-químicas es
tão inseridos na Tabela 1 e mostram a distribuição 
das amostras fora dos padrões regulamentares, de 
acordo com o tipo de leite, estabelecidos pelo RI
ISPOA (1980). 

Observa-se pela Tabela que o leite pasteuriza
do tipo "C" (A.P.H.A., 1960) - gordura 3,2% 
para consumo direto, apresentou 4 (25,0%), 2 
( 12,5%) e 4 (25,0%) das amostras fora dos pa
drões, para densidade, teor de gordura, extrato se
co desengordurado, respectivamente. O leite tipo 
"C" (2) :.. gordura 3,2% para consumo direto, 
apresentou 5 (3 1 ,2%), 3 ( 1 8 ,7%), 6 (37,5 %) e 6 
(37,5%) das amostras fora dos padrões, para den
sidade, teor de gordura. E.S .T. e E.S .D .  

Para o leite "in natura" observou-se 4 
( 16,6%), 1 (4,2%), 7 (29,0%), 2 (8,3%) e 67 
(29,2%) amostras se apresentaram fora dos pa
drões, para densidade, E.S .T .  E .S .D ,  acidez e 
ponto criosc6pio, respectivamente. 

As amostras fora dos padrões regulamentares, 
ocorreram durante todos os meses, em maior por
centagem no período da seca, fato este também 
constatado por Santos et alii ( 1 971), Loganathan & 
Thompson (198 1) que obtiveram resultados se
melhantes com leite "in natura" oriundo de di
versos rebanhos e por Rossi et alii ( 1 982) com leite 
tipo "B" e leite pasteurizado - gordura 3,2%, para 
consumo direto. Os autores admitem que este fato 
pode ser atribuido a fatores nutricionais e am
bientais. O leite "in natura" apresentou 29,2% das 
amostras fora dos padrões para o ponto criosc6pi
co, indicando que os produtores adulteram o leite 
através da colocação de água, principalmente no 
período da seca em que a produção é menor. 

Na Tabela 2 estão contidas as análises bacte
riol6gicas (contagem padrão e pesquisa de colí
formes) e observa-se que o leite pasteurizado tipo 
"C" (1) apresentou 2 (12,5%) e 8 (50,0%) amos
tras fora dos padrões, para contagem padrão em 
placas e pesquisa de coliformes. respectivamente, 
e o leite pasteurizado tipo "C" (2) apresentou 3 
( 1 8,7%) e 9 (56,2%) das amostras fora dos pa
drões, para contagem padrão em placas e pesquisa 
de coliformes, respectivamente. 

A elevada ocorrência de amostras fora dos pa
drões regulamentares, em ambos os tipos de leite, 
pode ser atribuida a possível contaminação p6s
pasteurização e a temperatura impr6pria observa
da na distribuição e armazenamento do produto no 
comércio varejista, para leite tipo "C" , conforme 
a Tabela 3.  Este fato foi constatado também por 
S ouza Filho & Oliveira ( 1973) e Rossi 
et alii (1982). 

Quanto ao leite "in natura", observa-se pela 
Tabela 2 que 8 (33,3%) e 20 (83,3%) das amostras 
se apresentaram fora dos padrões, para contagem 
padrão em placa e pesquisa de coliformes, res
pectivamente. A elevada taxa de amostras (83,3%) 
com presença de coliformes para o leite "in na
tura" indica que este pode estar contaminado com 
fezes de animais, poeira, etc., devido às precárias 
condições em que os animais são ordenhados, 
acondicionamento do leite em latões não esterili
zados e distribuídos aos consumidores após longo 
tempo de ordenha. 

TABELA 1 Distribuição das amostras fora dos padrões regulamentares perante as análises físico-quími
cas, de acordo com o tipo de leite. 

T!f
�
os Amostras fora Análises físico-químicas 

dos 
Densidade T.gordura E.S.T. E.S.D. Acidez pH P .criosc6pico LeIte padrões 

N!! 4 2 4 

% 25,0 1 2,5 25,0 

N!! 5 3 6 6 
2 

31 ,2 1 8,7 37,5 37,5 % 

N!! 4 1 7 2 7 
3 

16,6 4,2 29,0 8,3 29,2 % 

N!! 13,0 1 1 ,0 7,0 17,0 2,0 7,0 
Total 

% 23,44 19,64 12,5 30,35 3,57 12,5 
1 - Leite tipo C( 1) com 1 6  amostras examinadas 
2 - Leite tipo C(2) com 1 6  amostras examinadas 
3 - Leite "in natura" com 24 amostras examinadas 
(1) e (2) refere-se ao leite pasteurizado provido de usinas beneficiadoras. 
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Na Tabela 3 observa-se a distribuição das 
amostras quanto à temperatura no momento das 
análises, para os diferentes tipos de leite. O leite 
tipo "C" (1) e (2) apresentaram temperaturas va
riando de 14°C a 20°C, e o leite "in natura" 
apresentou temperatura variando de 1 8 °C a 30°C. 
Essas temperaturas contrariam o dispositivo re
gulamentar que admite a temperatura de comer
cialização até 10°C, conforme RIISPOA (1980). 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados dos exames realizados 
em leite oriundo de duas usinas beneficiadoras e 
"in natura" , conclui-se que o leite consumido pela 

população de Ilha Solteria (SP) deixa a desejar sob 
alguns aspectos. As variações físico-químicas en
contradas nos tipos de leite em estudo ocorreram 
na entressafra, devido a fatores nutricionais e am
bientais e no leite "in natura" por adulteração por 
aguagem. 

A qualidade microbiol6gica do leite pasteuri
zado foi afetada pela temperatura inadequada em 
que é armazenado e comercializado e para o leite 
"in natura" os fatores que mais influenciaram fo
ram a falta de higiene na ordenha, vasilhame ina
dequado para acondicionamento e transporte, 
temperaturas inadequadas para o armazenamento e 
transporte e horário em que são distribuidos aos 
consumidores. 

TABELA 2 Distribuição das amostras fora dos padrões regulamentares perante as análises bacteriol6gicas, 
de acordo com o tipo de leite. 

Tipos 
de 

leite 

2 

3 

Total 

1 - Leite tipo C( l)  
2 - Leite tipo C(2) 

Amostras 
examinadas 

3 - Leite "in natura" 

Amostras 
fora dos 
padrões 

N!! 

% 

N!! 

% 

N!! 

% 

N2 

% 

Análises bacteriol6gicas 

Contagem padrão Pesquisa de coliformes 

2 8 

12,5 50,0 

3 9 
18,7 56,2 

8 20,0 

33,3 83,3 

12 37 

21,42 66,07 

. (1) e (2) refere-se ao leite pasteurizado provido de usinas beneficiadoras. 

. TABELA 3 Distribuição das amostras quanto à temperatura no momento das análises para os diferentes ti
pos de leite. 

Ttún�ratura 
( C) 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 

Leite �f) "C" 

4 
1 
5 
2 
1 
1 
2 

Leite "in natilra" 

2 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
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SUMMARY 

Between june and December 1984, thirty-two 
samples of type C, 3,2% fat, pasteurized mil for 
direct consumption were taken at retail 
establishments, and twenty-four samples of " in 
natura" mil wich is offered by the consumer 
population of Ilha Solteira (SP) , were also talken, 
with the objective of getting to know the 
physicochemical and bacteriological 
characteristics of the pasteurized and 
non-pasteurized product. The resulting data was 
compared to the figures established by the Riispoa 
(1980). The nutritional and enviriomental factors, 
and the adulteration with water, by some 
producers, of the " in natura" mil, contributed to 
the occurence of physicochemical 'a�terations 
which were observed especially during the low 
seasons. The microbiological quality was also 
jeopardized due to inadequate storage of the 
pasteurized product and the lack of hygiene, with 
the " in natura" milk being exposed to high 
temperatures. We thereby conclude that the 
retailers are poorly informed with regard to 
sanitary education, thet is, of the importance of 
temperature in microbiological quality and 
hygiene during commercialization of the 
pasteurized and mon-pasteurized products, as well 
as the lack of inspections at retail areas and which 
distribuite "in natura" milk. 
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o DESINFETANTE IDEAL 
E UNIVERSAL 

DOS LATICÍNIOS 

CONFIRME VOCÊ MESMO ALGUMAS DAS VANTAGENS 
QUE O KILOL-L LHE OFERECE 

- Origem orgânica-natural (composto ativo o EXTRATO DE SEMENTE DE GRAPEFRUIT). 
- Não Tóxico, Não Corrosivo, Não Metálico, Não Volátil, Não Irritante. 
- NÃO CONTAMINANTE DO LEITE E SEUS DERIVADOS. 
- Não altera o sabor ou odor dos alimentos e água. 

- A1tfssimo poder ANTIOXIDANTE, atuando eficazmente sobre matéria orgânica. 
- DISPENSA O ENXAGUE APÓS SUA APLICAÇÃO. 
- Seu composto ativo o DF-l00 (EXTRA TO DE SEMENTE DE GRAPEFRUIT), está registrado na F.D.A. (Food & Drug Administration dos EE.UU.) sob o N? R-0013982. 

APLICAÇÕES 
- SANITIZAÇÃO DA ÁGUA DE PROCESSO. - DESINFECÇÃO POR NEBULIZAÇÃO AMBIENTAL DE SALAS DE PROCESSO E ARMAZENAGEM DO LEITE E SEUS 

SUB-PRODUlU�. 
- DESINFECCÃO - MANUAL. 

- POR IMERSÃO. 
- POR CIRCULAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE TRABALHAM A ALTA TEMPERATURA E A BAIXA 

TEMPERATURA. 
- CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE LEITE E SEUS DERIVADOS. 
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A V ALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE IOGURTES 
COMERCIALIZADOS NO RIO DE JANEIRÜ(*) 

Microbiological evaluation of Y oghurts commercialized 
in the Rio de Janeiro city(*) 

Sônia Maria da Costa Raimundo(**) 
Paschoal Guimarães Robbs(***) 
Marise Sacramento de Magalhães(****) 
'Celso Guimarães(****) 

RESUMO 

Foram analisados microbiologicamente 200 amostras de iogurtes colhidas no comércio 
da cidade do Rio de Janeiro, abrangendo cinco diferentes marcas comerciais e as variedades de 
iogurte não batido (natural) e batido (23 diferentes sabores). Pesquisou-se microrganismos 
deteriorantes, indicadores de qualidade higiênico-sanitária e patogênicos. Fungos e leveduras 
foram encontrados em 58,5% das amostras examinadas e enterococos em 3 1 ,5%. Sabnonel
la sp., Staphylococcus aureus, coliformes totais, coliformes fecais e Escherichia coZi não foram 
detectados. A contagem máxima de bolores e leveduras (105  UFC/g) foi observada em apenas 
5% das amostras, estando a maioria com conta�ens entre 10 e 102 UFC/g. Para os entereco
cos, a contagem máxima observada foi de 1 0  UFC/g, presentes em 5,5% das amostras. A 
maioria destas, entretanto, apresentou contagens entre 10 e 102  UFC/g. Com relação à varie
dade do iogurte, os não batidos (naturais) apresentaram percentuais de contaminação para 
fungos e leveduras e enterococos de 52,8 e 36,8 respectivamente, enquanto, que para os homo
geneizados (sabores diferentes) foram de 58,0 e 29,8 respectivamente. 

INTRODUÇÃO 

O iogurte é wn produto conswnido desde a 
antigüidade pelos povos orientais, tendo sido in
troduzido nos países ocidentais no início do século 
devido a '  seu propagado valor nutritivo. Atual
mente sua popularidade aumentou bastante, prin
cipalmente pela criação de sabores variados e pe
los cuidados dispensados em sua fabricação. O io
gurte pode ser produzido a partir de leite integral, 
magro ou desnatado, pasteurizado a 85-90oC por 
15  a 30 minutos ap6s o que é resfriado para 45 °C e 
inoculado com 2% de cultura lática selecionada, 
contendo Lactobadllus bulgaricus e Streptococcus 
thennophüus. Nesta fase já pode ser envasado e in
cubado, como ocorre na produção do iogurte na
tural ou pode primeiramente ser incubado em tan
ques, onde posteriormente são adicionados os sa
bores, batido, resfriado e envasado. Durante a in
cubação o crescimento microbiano e a produção 
de ácido lático ocorre rapidamente. Aproximada
mente três horas depois um gel firme já está for
mado e o pH em tomo de 5, quando então é res
friado. O período de validade do iogurte é de 3 
semanas quando armazenado a 5 °C. Entretanto a 
produção de ácido continua, embora lentamente, 
reduzido o pH para 4,0 ou menos (ICMSF, 1980). 
No Brasil é recomendada temperatura inferior a 
10°C para armazenamento do iogurte (RIISPOA, 

1980). A acidez do iogurte geralmente impede a 
multiplicação de microrganismos patogênicos. Do 
mesmo modo, os coliformes, quando presentes, 
tendem rapidamente a desaparecerem. Goel et 
alo ( 1971) citam que células de Enterobacter aero
genes e Escherichia coliinoculadas em amostras de 
iogurte, morreram ap6s quatro dias de armazena
mento a 7,2°C. No entanto, microrganismos pato
gênicos podem se desenvolver, caso ocorra algwn 
fator que impeça a formação de ácido (ICMS F , . 
1980). Mocquot e Hurel ( 1970) ilustram bem este ' 
fato, citando um surto de intoxicação alimentar 
ocorrido num hospital em Strasbourg, pela inges
tão de iogurte produzido com leite adicionado de 
excesso de açúcar antes da incubação. Isto inibiu a 
fermentação e estafilococos puderam se multipli
car e atingir números elevados. A respeito da re
sistência do estafilococo, Dincheva ( 1976) cita que 
o Staphylococcus aureus pode sobreviver por 7 
dias entre 2 é{:! °c no iogurte. 

A microbiota deteriorante que predomina no 
iogurte se compõe de fungos e leveduras pela fa
cilidade que estes têm de crescerem em baixos ní
veis de pH (ICMSF, 1980). As leveduras, ao se 
desenvolverem, produzem wna fermentação ga
sosa-alc06lica e consomem ácido lático, o que po
de aumentar a viabilidade das bactérias. Os fungos 
e as leveduras que contaminam o leite no início do 
processamento são destruídas p�la pasteurização 

( i Trabalho realizado no Departamento de Tecnologia de Alimentos do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Serapédica; 23851 • Rio de Janeiro · RJ. f ··) Professora Adjunto da UFRRJ. Seropédica; 23851 • Rio de Janeiro · RJ. ' 

••• ) Professor. Adjunto, bolsista do Conselho Nacional .de DeSenvolvimento Cientrfico e Tecnologia. . . 
••••• ) Alunos do Curso de P6s-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFRRJ. Seropédica; 23851 • Rio de Ja

nelro · RJ. (Composto e impresso em 01107/9 1 ) 
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sendo a presença destes, no iogurte, decorrente da 
adição de sabores (concentrados de frutas) no final 
do processamento ou de práticas de higiene inade
quadas (Suriyarachichi e Fleet, 1981) .  Davis 
(1970) cita que o perigo de contaminação por le
veduras aumenta quando a indústria possui árvores 
frutíferas à sua volta. Cita também que o açúcar 
usado no preparo de caldas e concentrados de fru
tas é wna constante fonte de contaminação de le
veduras osmofílicas. 

Este trabalho teve por ímalidade avaliar a 
qualidade microbiol6gica dos iogurtes comerciali
zados no Rio de Janeiro e faz parte de wn projeto 
mais amplo que vem sendo desenvolvido no De
partamento de Tecnologia de Alimentos da 
UFRRJ, visando o estabelecimento de padrões mí
nimos de qualidade microbiol6gica para produtos 
de laticÚlio a nível de indústria. 

MA TERIA L E MÉTODOS 

Durante o período de outubro de 1 985 a ja
neiro de 1986 foram analisadas 200 amostras de 
iogurte, de cinco diferentes marcas comerciais, 
colhidas em Supermercados da cidade do Rio de 
Janeiro. A amostragem abrangeu iogurtes não ba
tido, de sabor natural ( 19  amostras) e iogurtes ba
tidos ( 1 8 1  amostras) nos 23 diferentes sabores en
contrados no comércio, sendo aproximadamente 8 
amostras de cada um. As amostras foram colhidas 
sempre dentro do prazo de validade estipulado no 
r6tulo, sendo transportadas em caixa de isopor até 
o laborat6rio e analisadas no mesmo dia. 

Foram pesquisados microrganismos indica
dores de condições higiênico-sanitárias, tais como 
coliformes totais e fecais, Escherichia C{JZi, entero
cocos, fungos e leveduras (estes dois últimos tam
bém deteriorantes) e microrganismos patogênicos 
tais como Staphilococcus aureus e Sabnonela. 

Das amostras foram feitas diluições decimais 
com tampão fosfato (pH = 7,2), seguindo as re
comendações de Thatcher e Clark (1973) . Coli
formes totais, fecais e Escherichia cd/i foram pes
quisados pelo método do "Número Mais Prová
vel" (N.M.P.) de acordo com Fishbein et 
alo ( 1976). Enterococos, Staphilococcus aureus 
e fungos e leveduras foram pesquisados segundo 
as recomendações de Thatcher e Clark ( 1973), uti
lizando-se para os enterocos o meio Agar K.F. 
S treptococcal (Merck) e incubação a 35 °C por 24 
a 48 horas, para Staphilococcus aureus o meio 
Agar Baird-Parker (Merck) e incubação a 37°C 
por 24 a 48 horas e para fungos e leveduras o meio 
Agar Batata-Dextrose, acidificado a pH 3,5 e in
cubação de 2 1 °C por 3 a 5 dias. No caso do Sta
philococcus aureus wn percentual das colônias 
suspeitas foi submetido a prova da coagulase. 
Sabnonela, foi pesquisada segundo Poelma e Silli
ker ( 1976), considerando-se as seguintes etapas: a) 
enriquecimento não seletivo de 25g da amostra em 
225 ml de Caldo Lactosado, incubado a 35 °C por 
18 horas; b) enriquecimento seletivo em 10 ml de 
Caldo Selenito-Cistina (Merck) e Caldo Tetratio
niato (Merck), adicionado de 0,1 ml de solução 
aquosa de Verde-Brilhante a 0,1 %, ambos incuba
dos a 35°C por 24 horas; c) plaqueamento em 
Agar Verde-Brilhante (Merck) e Agar Salmonel
la-Shigella (Merck), incubadas a 35 °C por 24 ho-

ras; d) triagem das colônias suspeitas em Agar
Três Açúcares-Ferro (Merck) e Agar Lisina-Ferro 
(Merck). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 
1 .  Observa-se que coliformes totais, fecais, Es
cherichia coZi, Staphylococcus aureus e Salmonel/o. 
sp. não foram detectados. Fungos e leveduras fo
ram encontrados em 58,5% das amostras exami
nadas e enterococos em 3 1 ,5 %. 

A contagem máxima encontrada para fungos e 
leveduras foi de 105 UFC/g mas a percentagem de 
amostras situadas neste nível foi baixa, apenas 6%. 
A maioria das amostras (27,5%) apresentou conta
gem entre 10 e 102  UFC/g. O padrão microbiol6-
gico do Ministério da Saúde (Port. 01187) estabe
lece como limite máximo para fungos e leveduras, 
103 UFC/g do produto. Pelos resultados, observa
se que apenas 10 das amostras analisadas estavam 
acima do padrão, resultado este idêntico ao en
contrado por Brum e Denardin ( 1976) quando 
analisaram 20 iogurtes colhidos no comércio de 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul .  Mais recen
temente, Suriyachichi e Fleet ( 1981), na Austrália, 
analisando 128 amostras de iogurte, encontraram 
45% das amostras com contagens de fungos e le
veduras superiores a 103 UFC/g. 

Com relação à presença de enterococos (Tabela 
1) os resultados foram semelhantes aos dos fungos 
e leveduras, havendo wna pequena percentagem 
de amostras (5,5%) com contagem elevada (de 103 
a 104 UFC/g). Já um percentual mais elevado 
(12,5%.das amostras) apresentou contagens entre 
10 e 102  UFC/g. Assim, um total de 3 1 ,5% de 
amostras estavam contaminadas por enterococos, 
resultado este bem pr6ximo ao encontrado por 
Amott et alo ( 1973) que analisando 152 amostras 
de iougurte em Ontário, acharam uma contamina
ção de 36,2% das amostras. A ausência de coli
formes e a presença de enterococos neste tipo de 
produto já havia sido constatada por Salinas 
( 1984,a), na Espanha, quando estudou a evolução 
de coliformes, Escherichia coZi e enterococos em 
iogurtes armazenados a 7.,oC durante 40 dias. Ob
servou que os enterococos permaneceram viáveis 
durante todo o tempo do experimento enquanto 
que os coliformes morreram ap6s 10 dias de arma
zenamento. O autor concluiu que a presença de 
coliformes no iogurte deve ser feita no máximo 24 
horas ap6s o processamento e que a pesquisa de 
enterococos é mais adequada que a de coliformes e 
Eschirichia coZi para indicar a qualidade higiênica 
no iogurte, durante todo o período de vida útil do 
produto: O Ministério da Saúde estabelece como 
padrão para coliformes fecais no iogurte um má
ximo de l/g e não faz referência à presença de en
terococos. Porém, pelo exposto acima e pelos re
sultados encontrados, observa-se que um padrão 
para os enterococos seria mais adequado para 
controle do produto no comércio. 

Na Tabela 2 foram comparados os níveis de 
contaminação entre os produtos não batidos (na
turais) e batidos (sabores variados) . Observa-se, 
com relação à presença de fungos e leveduras, que 
os iogurtes não batidos foram ligeiramente me
lhores que os batidos (52,6% e 58,0% de amostras 
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contaminadas, respectivamente) . Isto provavel
mente se deve ao fato de que as frutas e o açúcar 
adicionados no preparo do iogurte batido podem 
servir de fonte de contaminação, principalmente 
de leveduras (Davis, 1 970; Kroger, 1 975). Resul
tado diferente deste foi encontrado por Salinas 
( 1984,b) que analisando, na Espanha, 200 amos
tras de iogurtes entre naturais e aromatizados en
controu maior contaminação por leveduras nos 
produtos naturais. A presença de fungos e leve
duras nos iogurtes naturais que não sofrem adição 
de frutas ou açúcar durante o processamento, se 
deve à prática de higiene e/ou processamento ina
dequadas ao produto (Davis, 1 970 e 1 975; Kroger, 
1976). Quanto à presença de enterococos em rela
ção ao tipo de iogurte observa-se (Tabela 2) que os 
batidos se mostraram melhores que os não batidos 
(29,8% e 36,8% de amostras contaminadas, res
pectivamente) . Este resultado não era o esperado, 
pois, como os iogurtes batidos têm mais etapas em 
seu processamento, após a fermentação, tais como 
a adição de sabores, agitação, resfriamento e pos
terior envasamento, esperava-se uma maior con
taminação por este grupo de microrganismo. Pela 
Tabela 3 observa-se que entre as marcas "A, B, C 
e D" não houve diferença marcante entre os per
centuais de contaminação sendo que para fungos e 
leveduras a contaminação média foi de 55,3% e 
para enterococos 38,2% das amostras por marca. 
Já a marca "E" apresentou um percentual de con-

o taminação bem maior para fungos e leveduras 
(70%) e um bem menor (4,8%) para enterococos. 

Pelos resultados obtidos, verifica-se que os 
produtos examinados não provocavam o menor 
risco de toxinfecção já que microrganismos pato
gênicos não foram encontrados. A ausência destes 
provavelmente lse deve ao baixo pH e às baixas 
temperaturas de conservação do produto, que 
criam condições desfavoráveis aos microrganis
mos patogênicos e demonstram uma tecnologia 
adequada de fabricação nas indústrias estudadas. 
Já Amott et al., ( 1 973) , por exemplo, analisando 
152 amostras de iogurtes colhidas no comércio de 
Ontário, encontraram Staphylococcus aureus em 
27,6%, enterococos em 36,2%, coliformes em 
1 3 ,8%, leveduras em 26,3% e fungos em 17,8% 
das amostras. Este fato demonstra que, apesar das 
características do produto, a sua ingestão traz a 
possibilidade, se bem que remota, de riscos à saú
de pública, em decorrência de falhas de higiene ou 
processamento. 

CONCLUSÕES 

1 Bolores e leveduras foram detectados em 
58,5% das amostras examinadas, constituindo o 
grupo mais problemático para o iogurte sob o as
pecto de conservação; 

2 Enterococos foram encontrados em 3 1 ,5% 
das amostras examinadas, o que sugere ser, este 
grupo, melhor indicador de condições higiêni
co-sanitárias do que os coliformes, (não detecta-
dos), para o produto no comércio; 

. 

3 Iogurtes batidos (com sabores variados) 
apresentaram um percentual ligeiramente maior 
de amostras contaminadas (58 ,0 1 %) por fungos 
e leveduras do que os produtos não batidos 
(52,6%); 

4 Coliformes totais e fecais, Escherichia coa 
e patogênicos tais como Salmonelas e Staphylo
coccus aureus não foram detectados em nenhuma 
das amostras analisadas o que demonstra · a boa 
qualidade, sob o aspecto sanitário, dos produtos 
comercializados no Rio de Janeiro. 

SUMMARY 

Five different types and varieties of yogurts 
sold commercially in Rio de Janeiro city were 
microbiologically analised. This"study comprised 
a total of 200 samples including 
non-homogenized (natural) and homogenized (23 
different flavors) yogurts. This study was focused 
in the analises of spoilage, pathogenic and 
higienic-sanitary conditions organisms. Mold and 
yeast were present in 52,5% and enterococos in 
3 1 ,5 % of the total examined samples. Salmone/Ja 
sp. Staphylococcus aureus, total coliforms, fecal 
coliforms and Escherichia coa were not detected in 
any sam�le. The maximum count of mold and 
yeast ( 1 0  cfu/ g) was observed only in 5 ,0% of the 
samples being the majority between 10 and 102 
cfuJg counts. The maximum count observed for 
enterococos was 104  cfuJg, present in 5 ,5 %  of the 
samples. The majority of the sample presented 
count between 1 0  and 102 cfu/g. The 
non-.homogenized variety of yogurts presented a 
porcentage of contamination due to the mold and 
yeast and enterococos of 52,8 and 36,8 
respectively, while the homogenized yogurts 
presented a percentage of 5 8 ,0 and 29,8 for the 
same organisms. 

TABELA I Distribuição das contagens de enterococos (cfu/g) e fungos: leveduras (cfu/g) nas 200 
amostras de iogurte analisadas. 

M icrorganismo 

I'ungos e 
leveduras 

Enterococos 

Contaminação 

5H,5 

J 1 ,5 

N� 

�u .; 1 ,5 2 1  

1 J 7 óH,5 1 2  

10 

N� 

1 0 ,5 55 

6,0 25 

N� 

2 7 ,5 2 1  

1 2 ,5 1 5  

1 0 ,5 

7,5 

N� % 

4,0 1 2  6,0 

1 1  5,5 
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TABELA 2 Percentual de amostras contaminadas dos iogurtes não batidos ( 1 9  amostras) e batidos ( 1 8 1  
amostras) . 

Tipo de Iogurte 
Microrganismo não batido 

(%) 
batido 

(%) 

Fungos e Leveduras 

Enterococos 

52,60 

36,80 

5 8,01 

29,83 

TABELA 3 Percentual de contaminação por enterococos, fungos e leveduras nas cinco diferentes marcas 
de iogurte analisadas. 

Marcas 

A 
B 
C 
D 
E 

N2 de amostras 
analisadas 

45 
40 
45 
29 
4 1  
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LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO V ASILHAME DE 
TRANSPORTE DE LEITE: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EM 

ALGUMAS INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS NO BRASIL.(*) 

Cleanness and sanitariness of the milk transport utensils: 
diagnose of the situation in some dairy plants in Brasil. 

José Mauro de Morais(**) 
Ricardo Novais Steh1ing(* **) 
Fernando Antônio Resplande Magalhães(****) 

RESUMO 

Este trabalho reune algumas ponderações sobre os métodos empregados para limpeza 
e sanificação do vasilhame usado no transporte do leite, bem como o tipo de vasilhame mais 
comum na indústria nacional de laticínios. Os dados permitiram identificar quais as formula
ções químicas mais empregadas nas operaçoes de limpeza destes, bem como as indústrias que 
as produzem. Foi observado também a faixa de temperatura mais usual na limpeza de vasi
lhame e de tanques rodoviários. 

INTRODUÇÃO: 

A qualidade bacteriol6gica do leite que chega à 
plataforma das usinas de laticínios é influenciada, 
basicamente, pelos seguintes fatores: i) contami
nação inicial do leite; ii) o estado sanitário do va
silhame (latões) que transportam o leite; iii) a tem
peratura do leite; iv) o tempo transcorrido entre a 
ordenha e a chegada do leite à plataforma de re
cepção da indústria. Dentre estes fatores, um tem 
despertado um certo interesse de alguns técnicos: a 
efetividade da limpeza e a sanificação do vasilha
me. 

Com o objetivo inicial de se conhecer e equa
cionar este processo nas usinas, foi necessário tra
çar um perfil da indústria nacional de laticínios, 
enfocando o tipo de vasilhame hoje empregado 
para transporte do leite, bem como a metodologia 
de limpeza dos mesmos, além dos produtos quími
cos utilizados e temperaturas empregadas na ope
ração. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram inicialmente enviados 200 questioná
rios sobre limpeza e sanificação de latões às in
dústrias de laticínios, cujas localizações cobrissem 
o maior número possível de regiões brasileiras. 
Posteriormente, foram enviadas mais 100 c6pias 
dos questionários às indústrias que não haviam 
respondido à primeira remessa. Optou-se por um 
número pequeno de quesitos para facilitar as res
postas e dar velocidade ao retorno. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra a distribuição do vasilhame 
usado para o transporte do leite em 54 indústrias 
que responderam a este quesito. De um total esti
mado em 82.28 1 unidades de vasilhame existentes 
nestas indústrias, 85% eram de aço estanhado, 7,3 
de alumínio e 7,2 de plástico. Em média, cada in
dústria possuia 1 .523 unidades, com um máximo 
de 8.000 e um mínimo de 1 80, o que mostra a di
versidade de portes das indústrias pesquisadas. A 
Tabela 2 mostra a distribuição dos vasilhames por 
faixa. Observou-se que existe uma distribuição 
regular de vasilhame de aço estanhado por todas as 
faixas, indiferente do número de unidades exis
tentes na indústria. Somente uma delas não apre
sentou vasilhame de aço estanhado. Neste caso, 
a totalidade das unidades de vasilhame eradeaiumí
nio. Cinquenta por cento das indústrias pesquisa
das não utilizavam vasilhame de plástico ou alu
mínio. A grande maioria das empresas que pos
suiam vasilhame de alumínio ou de plástico, ti
nha-os na faixa de 1 - 500. 

As respostas ao segundo quesito do questioná
rio tratavam da seqüência utilizada pelas empresas 
para a limpeza e sanificação das unidades. Ses
senta e oito empresas responderam a este ítem. 
Observou-se que a seqüência variou nos diversos 
laticínios. O método mais comum foi: i) enxagua
gem com água fria; ii) lavagem com detergente al
calino; iii) enxaguagem com água fria ou quente 
para eliminação do resíduo alcalino; iv) vaporiza
ção para redução da carga bacteriana; v) secagem 
com ar quente. Esta seqüência era obedecida por 

( *) Trabalho desenvolvido no Centro de Pesquisa e Ensinollnstituto de Laticrnios Cândido Tostes sob a Coordenação do 
Professor José Mauro de Morais (1 986 ). 

( '*) Ex·Professor do CEPElILCT; endereço atual: Rua Álvaro Ramos · 35 • 32 andar · 20.000 · Rio de Janeiro · RJ. 
( " ' )  Professor e Pesquisador do CEPEI/LCT - Rua Tenente Freitas. 1 1.6 :  3..6.0.-45 . Jujz de Fora · MG; endereço atual: Rua 

Capitão José Maria, 51/202 · 36.570 · Viçosa. (Composto e impresso em 0 1 /07/9 1 ) 
( •••• ) P rofessor e Pesquisador do CEPEliLCT · Rua Tenente Freitas, 1 1 6 · 36045 · Ju iz de Fora · MG. 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 28-32, 1990 Pág. 29 

TABELA 2 Distribuição das unidades de vasilhame pelas indústrias pesquisadas, de acordo com o número 
existentes de cada tipo: alumínio (AL) - aço estanhado (AE) e plástico de parede única (PU). 

N2 de Total de % Alu-
unidades empresas mínio 

1 - 500 1 1  20,4 25 
501 - 1000 16 29,6 1 

1001 - 2000 1 2  22,2 
2001 - 5000 1 3  24,0 
500 1 - 10000 2 3 ,7 
s/vasilhame 27 

35 firmas das 68 que responderam, ou seja, pouco 
mais de 50%. As demais 33 empresas que não 
obedeciam a esta seqüência, limpavam e sanifica
vam as unidades de forma variada, o que abrange 
procedimentos muito particularizados. 

A não utilização de qualquer das etapas des
critas anteriormente, compromete seriamente a 
qualidade da limpeza e da sanificação do vasilha
me. Algumas indústrias não eliminavam o resíduo 
do leite por meio de enxaguagem prévia. Com is
to, aumentava-se o consumo de detergentes, com 
redução de sua eficiência. Outras empresas não 
empregavam detergentes diariamente. Com isto, 
não se eliminavam os resíduos de leite, favorecen
do a formação de "pedras de leite" quando as uni
dades são aquecidas por vapor, já que a proteína e 
os mineirais do leite são fixados pelo calor à pare
de do vasilhame. Algumas empresas não utiliza
vam água para eliminar o resíduo de detergentes. 
Isto implica em dois problemas: i) adição de subs
tâncias estranhas ao leite; ii) maior corrosão do 
vasilhame pelo resíduo de detergente. Outras em
presas não empregavam vapor para sanificação. 
Neste caso, o número de microrganismos no inte
rior das unidades será mais elevado, o que impos
sibilitará a obtenção do leite de boa 'lualidade. Fi
nalmente, ocorreram alguns casos em que não se 
usava ar quente para secagem do vasilhame. O 
efeito indesejável é que as unidades ficarão úmi
das, proporcionando aos microrganismos a água 
necessária ao desenvolvimento dos mesmos. Isto 
pode ser facilmente percebido em vasilhame, em 
que ao abrí-Io, percebe-se um forte odor, princi
palmente em dias quentes. 

Assim, é necessária uma melhor orientação às 
indústrias no tocante à limpeza e sanificação de 
vasilhame para transporte do leite, bem como a 
sua conservação . 

Observou-se também, em um dos casos, que 
além da seqüência normal de limpeza, a indústria 
usava um produto comercial clorado com o obje
tivo de melhorar a sanificação. Há uma tendência 
de empregar detergentes organoclorados. Neste 
caso, é importante considerar qual será o efeito 
corrosivo que tais produtos de limpeza poderão 
provocar no vasilhame metálico, bem como os 
seus resíduos de enxaguagem toleráveis. 

No quesito referente aos tipos de detergentes 
usados para limpeza de vasilhame, foi possível 
evidenciar 36 produtos comerciais atualmente em 
uso. Além disto, cinco empresas usavam fonnula
ções pr6prias, à base de soda cáustica;aditivada ou 
não com metasilicato de s6dio. Torna-se difícil 
analisar a eficiência destes detergentes, uma vez 

% 
Aço % Plástico % estanhado 

46,3 13 24,0 24 44,4 
1 ,9 1 6  29,6 2 3,7 

14 25,9 1 1 ,9 
1 ,9 8 14,9 

2 3 ,7 
50 1 1 ,9 27 50 

que as indústrias que os produzem, não fornecem a 
composição detalhada e o percentual dos mesmos. 
Normalmente as . informações restringem-se ao 
modo de usar, finalidade a que o detergente se 
destina, pH de sua solução a 1 % e alcalinidade em 
Na20. 

Ficou patente que o detergente mais usado é o 
"Kase Clean" da Diversey Willmington, que era 
usado por 16 empresas das 66 que responderam a 
este quesito, o que representa praticamente 25%. 
A seguir veio o S U 985 da Laver Industrial (nove 
empresas), o Divercan da Diversey Willmington 
(sete empresas), o Dicopan da mesma empresa 
(seis laticínios) e o AC-I da Magnus Soilax (quatro 
empresas). De acordo com infonnações dos fabri
cantes, estes detergentes apresentam as seguintes 
característic!lS: } "Kase Clean" (Diversey Wil
lmington): E um detergente líquido indicado para 
limpeza de latões de leite em máquinas a jato, 
além de outros equipamentos. Possui detergentes 
alcalinos, agentes seqüestrantes e aditivos anti-es
táticos. Deve ser usado em concentrações de O,3 a 
0,7%; ü) SU 985 (Lever Industrial): é um deter
gente de média alcalinidade que contém metasili
cato de sódio. A alcalinidade em Na20 é de 25 a 
27% e a alcalinidade total em Na20,é de 36 a 38%. 
O pH de sua solução a 1 % é de 12. E indicado para 
a limpeza de latões. Possui também carbonato e 
polifosfato, além de tensoativo não iônico e anti;. 
�pumante; iii) Divercon (Diversey Willmington): 
E um detergente alcalino indicado para limpeza de 
latões em máquinas a jato, além de outros usos. 
Possui em sua f6rmula agentes detergentes, se
questrantes, tensoativos e anti-estáticos. Deve ser 
usado em concentrações de 0,2 a 0,5%. É apre
sentado na f6rmula líquida; iv) Dicopan (Diversey 
Willmington): indicado para limpeza manual . 
Possui ação umectante, emulsionante e de enxa
guagem. Usado nas concentrações de 0,5 a 1 ,0% 
em água quente, de preferência; v) AC-I (Magnus 
Soilax) produto cáustico, para uso em sistema CIP 
ou em circuito fechado. Possui poder saponifi
cante, enxaguante, previnindo formação de dep6-
sitos minerais. O pH da solução a 1 % é de 12,0 a 
1 3 ,0. A alcalinidade livre em Na20 é de 29,5 a 
29,7%, respectivamente. 

Pelos dados apresentados, é de se prever que os 
detergentes mais usados, à excessão do SU 985 e 
do Dipocan, possuem em suas formulações eleva
das porcentagens de soda cáustica, o que a curto e 
médio prazos deve comprometer a conservação do 
vasilhame metálico, como os de alumínio e aço 
estanhado. 

Detectaram cinco firmas produtoras de deter-
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gentes, citadas pela ordem de importância, em leite, bem como de produtos usados na limpeza. CIentes contendo soda cáustica, como principal za de vasilhame está compreendida entre 60 e 
função do número de vezes que seus produtos Verificou-se que a prática mais comum foi: i) en- produto, em diversas formulações que estão sendo 80°C (75% das respostas). 
apareceram nos questionários: i) Diversey Wil- xaguagem em água fria ou morna; ii) limpeza com usadas para limpeza de superfícies metálicas, o A limpeza dos tanques rodoviários é efetuada 
lmington S .A.  Produtos Químicos - São Paulo- detergente; iii) enxaguagem com água fria ou que aumenta o nível de corrosão dos mesmos e da manualmente ou por circulação. No primeiro caso 
SP (39 empresas ou 66%); ü) Magnus Soilax Ind. e morna e sanificação com produtos químicos, prin- máquina de lavá-los. são usadas temperaturas mais baixas (40 - 50°C) e 
Com. Ltda. - Rio de Janeiro-RJ ( 1 4  empresas ou cipalmente clorados. No caso da limpeza manual, detergentes cáus- no segundo caso temperaturas mais elavadas (60 -
24%); iH) Lever Industrial - S ão Paulo-SP ( 1 0  A temperatura de lavagem com detergentes ticos têm sido usados, o que é prejudicial ou inse- 70°C). É comum o uso de soluções halogenadas 
empresas ou 17%) ;  iv) Cliffs Ind. Química Ltda - variou, em conseqüência de limpeza manual ou guro aos operadores e ao vasilhame. para sanificação, principalmente à base de hipo-
São Paulo-SP (três empresas ou 5%); Henkel S .A .  CIP "Cleaning i n  Place" .  N o  primeiro caso, esta A faixa de temperatura mais usada para limpe- cloritos a 100 - 1 50 ppm. 
Ind. Química - São Paulo-SP (duas empresas ou foi efetuada a baixa temperatura (cerca de 40 -
3 %) .  A soma das percentagens atinge mais de 50°C) e no segundo caso a temperatura mais ele-
100%, uma vez que algumas empresas usam pro- vada (60 - 70°C). TABELA 1 Resumo das indústrias pesquisadas com relação à utilização de unidades de vasilhame de 50 
dutos de mais de um fabricante. A sanificação normalmente foi feita com pro- litros para leite 

O quesito de número quatro indagava sobre duto comercial à base de hipoclorito SAF -
a temperatura usada para a limpeza com deter- SOL/L da Diversey ou com hipoclorito de s6dio 

Quantidade e tipo de vasilhame empregado gente. A eficiência da limpeza depende da tempe- propriamente dito. A concentração de cloro livre 
Indústria ratura da solução detergente. À temperatura mais variou entre 100 - 150 ppm. Os produtos de lim-

elevada, não somente a remoção de sujidades, es- peza mais usados foram o Dicopan da Diversey e o Total Aço estanhado % Alumínio % Plástico % 

pecialmente gorduras, é facilitada, como também SU 148 da Lever Industrial, em 23 e 15% das 52 0 1  1 .040 104 10 936 90 
as altas temperaturas auxiliam na redução do nú- indústrias que responderam a estes quesitos, res- 02 1 .000 700 70 300 30 
mero de microrganismos no equipamento. Além pectivamente. Mais uma vez, observou-se uma 03 2.400 2 . 160 90 120 5 120 5 
disto, a aplicação de calor à solução de limpeza quantidade considerável de produtos químicos 04 320 1 92 60 32 10 96 30 
acelera as reações químicas e altera a turbulência comerciais sendo usados, ou seja, 25 produtos, 05 320 288 90 32 10 
das soluções de limpeza. De um modo geral, ao se sendo que algumas empresas possuiam formula- 6 760 737 97 23 3 
aumentar a temperatura de uma solução em 1 0°C, ções pr6prias, sendo duas com o uso de soda cáus- 7 2.400 2.400 100 

8 2.3 1 8  1 . 390 60 8 1 1 35 1 1 7 5 

\ 
aumenta-se a velocidade de reação química por tica. Os dois detergentes mais usados possuem as 9 5 .200 5 .096 98 104 2 
um fator de 1 ,5 a 2,0. seguintes características: o Dicopan é indicado 10  1 .300 1 .274 98 26 2 

De acordo com as respostas ao quesito, obser- para limpeza manual de tanque, possuindo ação 1 1  1 . 143 1 . 109 97 34 3 
vou-se que normalmente utilizam-se temperaturas umectante... emulsionante e sendo facilmente re- 1 2  1 .600 1 .440 90 144 9 16  1 
de limpeza entre 60 - 80°C (75 %) .  Cerca de 15% movido. E usado na proporção de 0,5 a 1 ,0% em 1 3  1 .400 1 . 1 20 80 280 20 
das empresas lavam vasilhame a temperaturas su- água quente, segundo informações do fabricante. 14 160 1 60 100 

1 5  880 880 100 periores a 80°C. Temperaturas mais baixas de O SU 148 é um detergente de alcalinidade média, 1 6  360 288 80 72 20 
limpeza podem favorecer a formação de incrusta- sendo mais recomendado para água dura, devido a 17 560 280 50 280 50 
ções (pedras de leite) no vasilhame. Nestes casos, seu teor de polifosfatos. E também empregado na 1 8  3.400 3 .029 89, 1 235 6,9 136 4 
se o detergente usado não possuir boa ação pepto- proporção de 0,5 a 1 ,0% em água quente, de acor- 1 9  800 720 90 80 10  
nizante, podem ficar resíduos protéicos e minerais do com o fabricante. 20 780 780 100 
no vasilhame, que serão fixados quando da sanifi- Em termos de futuro, pode-se afirmar que a 2 1  600 600 100 
cação pelo vapor. De acordo com os fabricantes de tendência será o uso de detergentes - sanificantes, 22 1 .400 1 .260 90 140 10 
detergentes, temperaturas da ordem de 80°C são que poderão em uma só operação promover as 23 2.600 2.600 100 

24 1 .000 940 94 10  1 5 
recomendadas para limpeza de vasilhame para ações de limpeza e sanificação do tanque. Em fun- 25 1 .920 1 .708 89 19 1 50 10 
leite, em máquinas rotativas ou por túnel. ção do estrangulamento que ocorre na área de lim- 26 3.4 1 6  3. 143 92 68 2 193 6 

O quesito de número cinco buscava informa- peza de tanques rodoviários, a tendência deverá a 27 5 1 2  5 1 2  100 205 
ções sobre as firmas que faziam limpeza manual de se limpar os mesmos por meio de métodos au- 28 244 244 100 
do vasilhame e freqüência desta limpeza. Tal pro- tomáticos (CIP). Isto permitirá o uso de detergen- 29 380 380 100 
cedimento parte do princípio de que a limpeza tes cáusticos, com maior poder de remoção de 30 640 640 100 

3 1  2.080 1 .872 90 10 
manual é mais efetiva que a mecânica e objetiva gorduras e temperaturas de limpeza mais elevadas. 32 608 596 98 12  2 208 
reparar alguma deficiência desta última. Das fir- 33 2.520 1 . 890 75 1 26 5 20 
mas que efetuavam limpeza manual (59 de um to-

CONCLUSÃO 
34 188 188  100 504 

tal de 67 questionários), a freqüência mais usual de 35 720 6 1 2  8 5  3 6  5 10  
limpeza foi semanal (43%). A nível diário e men- 36 380 342 90 38 10 72 
sal, as firmas que assim procediam, representaram Os questinários deixaram evidente que a uni- 37 2.480 2.480 100 
27 e 20%, respectivamente. As demais lavavam dade de 50 litros, no momento o mais empregado 3 8  920 874 95 5 

uma vez por semestre, por trimestre, por quinzena para transporte de leite, é o de aço estanhado 39 400 388 97 12  3 46 
40 780 780 100 

ou eventualmente. O detergente mais usado para (85,59'c). As unidades de alumínio e plástico, são 4 1  408 388 95,1  4,9 
limpeza manual foi o Dicopan (Diversey Wil- usadas quase na mesma proporção (7,3 e 7,2%, 42 3 .200 2.944 92 20 8 
lmington), em 32% das empresas, seguido pelo SU respecti vamente) . 43 1 .460 1 . 168 80 256 20 
148 (Lever Industrial) , em 18% das empreas. Am- Um número considerável de empresas não usa 44 2.560 1 .536 60 292 40 
bos detergentes, segundo seus fabricantes são indi- uma metodologia adequada para limpeza e sanifi- 45 1 .600 1 .584 99 16 1 1 .024 
cados para limpeza manual, por não serem irri- cação de vasilhame, seja pela exclusão de fases 46 3 .280 2.952 90 164 5 5 
tantes para quem os utiliza. Entretanto, diversos consideradas essenciais, seja pela utilização de 47 1 .920 1 .9 1 6  99,8 164 0,2 

laticínios empregavam detergentes cáusticos para produtos químicos inadequados. 48 3.520 3 .520 100 4 -
49 8 .000 7.680 96 80 1 3 

limpeza manual de vasilhames de leite, inclusive Existe um número excessivo de produtos quí- 50 204 196 96 4 2 240 2 
soda cáustica diluida. Alguns laticínios utilizavam micos em uso, com nomes comerciais diferentes, 5 1  1 .720 1 .548 90 4 10 
um sistema misto de limpeza, ou seja, efetuava-se mas que provavelmente possuem a mesma finali- 52 880 862 98 1 8  2 172 
a enxaguagem e a lavagem de forma manual, eli- dade. Isto dificulta a utilização dos mesmos pelas 53 880 792 90 10  
minando-se o resíduo de  detergente e sanificando- indústrias, ao mesmo tempo que impede a infor- 54 720 576 80 88 20 

144 se o vasilhanle com vapor, por meio de máquina. mação correta para os usuários, já que as indústrias Total 82.lBl 70.338 85,5 5 .976 7,3 5.976 7,2 
Os quesitos de números seis e sete tratavam da fabricantes de detergentes não fornecem a com-

limpeza e sanificação de tanques rOdoviários para posição detalhada destes produtos. Existem deter-
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SUMMARY 

The work gathers some considerations on 
cleanning and sanitizing methods applied to milk 
transport utensils, as well as on the most common 
utensils used in the Brazilian dairy plants. The 
collected data pennitted to identify detergent 

chemical fonnulations used in the cleanning 
operations as well as the dairy plants that produced 
their own detergent fonnulations. It was also 
obserned the cleanning temperatures adapted in 
cleanning operation of the milk transport dairy 
utensils. 
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TUDO QUE É BOM PARA O RESTANTE DO MUNDO É 
BOM PARA O BRASIL? 
QUE TAL UM PAR DE SAPATOS PARA CAMINHAR NA NEVE? 
OU, QUEM SABE, UM CAMELO PARA PASSEAR TRANQ ÜiLAMENTE 
EM NOSSAS RUAS? 

Por isto temos orgulho de ser uma empresa totalmente nacional, há mais de 
1 0  anos fornecendo produtos para higienização de indústrias alimentícias, 
formulados especificamente para atender as condições de uti lização exis
tentes no BRASIL, com uma equipe de assistentes técnicos que falam a sua 
língua, e entendem suas dificuldades reais. Conosco, você será um amigo a 
mais, e não um simples número no computador. Estamos aguardando sua 
consulta, mesmo que seja s6 para tomarmos um cafézinho! 

A sua boa estrela, para auxiliá- lo na obtenção de produtos de alta 
qualidade, com o menor custo de limpeza e desinfecção, em laticínios e 
indústrias alimentícias em geral. 

MARCOS DE CAMARGO FARIAS & CIA. LTDA. 
CATANDUVA - SP: Av. M iguel Estefno, 284 - Oist. Indl. - CEP 1 5800 - Fone: (01 75) 
2261 62 facs imile: (01 75) 229981 
São Paulo - SP: Av. Nova Independência, 1 . 1 1 9 - Brooklin Novo - CEP 04570 

Fone: (01 1 )  543-4066 facsimile (01 1 )  531 -6306 
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APLICAÇÕES DE BOMBA DE CALOR EM LATICÍNIOS 

Heat - pump applications in dairy plants. 

Maria de Lourdes Vieira Araújo (**) 
Newton Ribeiro Rocha (***) 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma revisão de literatura sobre utilizações de bomba de calor em 
laticínios. São destacados os setores: pasteurização e fabricação de queijos. Descreve-se os 
sistemas utilizados na Rússia, Nova Zelândia, França, Alemanha, Suíça e Suécia. Do pesqui
sado, chega-se à conclusão que os sistemas mais empregados foram: o de um estágio e o em 
cascata. A economia energética obtida, na pesquisa, mostra a faixa de 1 3  a 45%, como mais 
provável. 

INTRODUÇÃO 

A utilização de bombas de calor em indústrias 
de laticínios para produção de água quente, está 
bastante difundida no mundo. A seguir, temos al
guns exemplos, sendo destacados os setores da in
dústria de laticínios de pasteurização e de fabrica
ção de queijos. 

· Pasteurização 
Lang, descreve um sistema de bomba de calor, 

projetado na Rússia, (Lang, 1979) com capacidade 
de 3200 Q/h. O sistema é em cascata. O primeiro 
circuito utiliza R717 (amônia) como refrigerante, 
e salmoura como fonte fria. O segundo circuito 
utiliza uma mistura de R142 e :R l l  como refrige
rante, amônia do primeiro estágio como fonte fria 
e água como fonte quente, possuindo trocador de 
calor regenerativo. A água e a salmoura circulam 
respectivamente nas seções de aquecimento e res
friamento do pasteurizador. 

Dados da planta: 

· Leite: 
Temperatura de pasteurização (0C) 86 
Temperatura de entrada no 
pasteurizador (0C) . . . . . 32 
Temperatura de saída no 
pasteurizador (0C) . . . . . 04 
Vazão (QIh) . . . . . . . . . . . . . . .  3200 

· Água quente: 
Temperatura de entrada no 
pasteurizador (0C) . . . . 89 
Temperatura de saída no 
pasteurizador ( 0C) . . . . . . . . . . 87 
Temperatura de saída no 
condensador (0C) . . . . . . . . . . . . .  90 
Vazão (m3/h) . . . . •  ' . . . . . . . . . . .  25 

. Salmoura: 
Temperatura de entrada no 
pasteurizador (0C) . .  . . . • • . . -7 
Temperatura de saída no 
pasteurizador ( 0C) . . . • . . . • . • . . .  -5 
Vazão (m3/h) . • • • • . • • . . • • . • . .  40 
Consumo de energia nos 
compressores (kw) . . . . . . . . . .  1 8 ,759 
Capacidade de refrigeração (kcallh) . 36600 
Capacidade de aquecimento (kcallh) . 52700 
COP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,27 
COPthenn . . . . . . . . . . . . . . .  5,53 

Esta planta foi recomendada pelo Ministério 
da Indústria de Carne e Laticínios de Uzbek, para 
uso em pequenos laticínios. 

Lang descreve um segundo sistema projetado 
na Rússia, (Lang & Lang, 1977). O sistema é de 
um estágio, utilizando R 12 como refrigerante, 
produz água gelada a 1 °C, ;;!o nível da fonte fria 
para resfriamento do leite. Agua a 50°C é obtida 
na fonte quente e utilizada para limpeza e outros 
processos. 

Água a 85 °C-é obtida em um aquecedor, utili
zando-se o calor de superaquecimento do com
pressor e aquecimento elétrico complementar, e 
utilizada para pasteurização do leite, em circuito 
fechado. O sistema possui um trocador de calor 
regenera ti vo e a unidade experimental é de 
1000Q/h. 

Jebson, descreve um sistema aplicado em Nova 
Zelândia, (Jebson & Lascelles, 1977). Ele consiste 
em um circuito de um estágio, que produz água 
(fonte fria) a 2°C, para resfriamento de leite. A 
fonte quente é o leite a ser pasteurizado. Este sis
tema é proveniente da unidade de refrigeração 
usada normalmente para fornecimento de água 
gelada, com um aumento da pressão e temperatura 
de condensação. A temperatura de condensação, 
anterionnente de 40°C, é aumentada para 80°C. 

( . )  Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Ensino/Instituto de Latic(nios Cândido Tostes e no Departamento de Enge
nharia Térmica da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. 

( .* ) Engenharia Qu(mica. Mestre em Engenharia Térmica pelo Departamento de Engenharia Térmica da UFMG. 
(***) Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Térmica da UFMG. (Composto e impresso em 01/07/91 ) 
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Uma vantagem adicional deste sistema é a eli
minação da água de resfriamento do condensador, 
no período de funcionamento do pasteurizador. O 
aumento da potência requerida pelo compressor é 
compensado pela economia de energia obtida 
(40.% no caso de acionamento elétrico do com
pressor). 

Bernier ( 1 979) descreve um sistema em casca
ta. O primeiro circuito assegura a refrigeração do 
leite (0.0C) e utiliza o refrigerante R- 12. O segun
do circuito possui como fonte quente, água 
( 1 0.0. °C) para ser usada na pasteurização utilizando 
R 1 14 como refrigerante. 

Almin ( 1980.) analisa o funcionamento de uma 
bomba de calor de um estágio. O sistema utiliza 
como refrigerante R 1 14 e possui um sub-resfria
dor. Para cada kW absorvido no compressor, ele 
fornece 1 ,95 k W de potêpcia frigorífica e 2,85 k W 
de potência calorífica. E considerado rendimento 
energético do compressor igual a O., 7 e rendimento 
do motor 0.,9. 

1 .0. Fabricação de queijos. 

Beuzit& C irotteau ( 1 977) descrevem lt.ITlsistema 
instalado em uma pequena queijaria (50.0.0. Qfd) na 
região de Selle-sur-cher (França). A produção é 
diversificada: Pyrarnide, Saint Maure, Pouligny
Saint Pierre, etc. A queijaria não possui gerador 
de vapor e a instalação é constituída por quatro 
circuitos de um estágio que utilizam R22 como 
refrigerante, três tanques acumuladores de água 
com aquecimento elétrico complementar e um 
tanque de estocagem, (Boisbaudry, 1 978) . Quando 
há necessidade simultânea de frio e calor ou so
mente de frio, a fonte fria dos circuitos é o ar e 
a fonte quente água. No caso de necessidade si
multânea de frio e calor, a água obtida (fonte 
quente), a 35 °C é utilizada para aquecimento de 
câmaras, da sala de moldagem e dos escrit6rios. O 
excesso de água é dirigido para um tanque de esto
cagem, onde é aquecida caso seja necessário. 
Quando há necessidade somente de frio, a água de 
condensação é dirigida ao tanque de estocagem. 
Quando existe somente necessidade de calor, a 
fonte fria é água de poço. As necessidades de calor 
são: aquecimento do leite a 20.°C, aquecimento de 
câmaras e escrit6rios e água de limpeza a 45 °C e 
9() °C .  

Para determinar a economia obtida com este 
sistema, ele o compara com um sistema clássico, 
onde é usado um gerador de vapor a 6leo combus
tível e um sistema de refrigeração para produção 
do frio. Ele conclui que o tempo de amortização 
deste sistema é de dois anos e que a economia de 
energia primária é da ordem de 1 3%. 

Lang ( 1979) cita um sistema instalado em uma 
queijaria em Ausnang, Bavária (Alemanha). O 
queijo produzido é do tipo Emmental. Cerca de 
90..0.00 litros de soro são produzidos diariamente a 
50. °C,  que juntamente com o calor obtido da 
planta de refrigeração, dá um total de 1 6,5 mi
lhões de joules por dia. As necessidades de calor 
são para aquecer o leite a 32°C e pré aquecer água 
de limpeza a 45 °C. O período de geração de calor 
não coincide com o de consumo e é utilizado um 
sistema fechado, que usa a água como portadora 
de calor, constituído por um trocador de calor e 
um tanque de estocagem de água (45°C). O tempo 

de retorno do investimento suplementar foi de 2 
anos. 

O mesmo autor cita outras aplicações de bom
ba de calor em queijarias, (Editoração "The milk 
Industry, 1 979). Um exemplo é de uma fábrica 
suíça, com capacidade de 12000. Q/dia. Água a 
�2-35 °C é obtida, armazenada e utilizada para 
lImpeza. Outro exemplo é em uma fábrica fran
cesa, com capacidade de 250..0.00 Q/dia. Água a 
45 °C é obtida, armazenada e utilizada em pro
ce�sos a baixa temperatura e aquecimento de lo
CaIS. 

2.0. Outras a.J?licações. 

Vallot ( 1 98 1) descreve um sistema de bomba 
de calor aplicado em um laticínio em Ludres, 
França, para resolver um problema de aumento de 
capacidade instalada, relativo à criação de um no
vo produto. O sistema é em cascata, e os circuitos 
são ligados aos reservat6rios já existentes. No 
primeiro circuito, obtém-se água gelada na fonte 
fria, utilizando o refrigerante R22. O segundo cir
cuito utiliza R 1 14 como refrigerante e a fonte 
quente é água a 95 °C. Foram ainda previstos um 
condensador a ar auxiliar no primeiro circuito, 
para melhorar a flexibilidade do funcionamento 
do sistema e um sub-resfriador no segundo cir
cuito, alimentado com água industrial. Este sub
resfriador aumenta o desemr,enho da instalação 
e libera água quente a 55-60. C, que é usada para 
limpeza. 

2 . 1  Dados da planta: 

2. 1 . 1  12 Circuito: 
Refrigerante: R 22 
Temperatura de evaporação 
Temperatura de condensação 
Temperatura de descarga 
Temperatura de aspiração 
Potência frigorífica no 
evaporador . . . . . . 
Potência calorífica no 

. _2°C 

. 48 °C 
105 °C 
. 5 °C 

73000. fglh 

condensador . . . . . . . . .  10.1000 kcal/h 
Potência absorvida no compressor . .  36 kW 
Fonte fria: água 

Temperatura entrada no 
evaporador . . . . .  
Temperatura saída no 
evaporador 

2. 1 .2 22 Circuito: 
Temperatura de evaporação . 
Temperatura de condensação . . .  . 
Temperatura de aspiração . . . . . .  . 
Temperatura do líquido sub-resfriado 
Temperatura de descarga 

. 43 °C 
l Oo.oC 
. 6rC 
. 65 °C 
1 1 5 °C 

Potência frigorífica no 
evaporador . . . . . . 
Potência calorífica no 
condensador . . . . .  

. 101000. fglh 

10.40.0.0. kcal/h 

Potência calorífica recuperada no sub-resfria-
dor . . . . . . . . . . . . . . . . .  240.0. kcal/h 

Potência global recuperada . . . .  1280.0.0. kcal/h 
Potência absorvida no compressor . . . . 38 kW 
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Fonte quente: água 
Temperatura entrada no 
condensador . 9o.oC 
Temperatura saída no 
condensador . 95 °C 

Temperatura de entrada da água no 
sub-resfriador . . . . . . . . . .  . 12°C 
Temperatura de saída da água no 
sub-resfriador . . . . . . . . . . .  . 6o.oC 

Foi realizado um estudo econômico da instala
ção da bomba de calor em comparação com a ins
talação clássica de um gerador que utiliza 61eo 
combustível. Ele concluiu que a economia alcan
çada foi de 450.0.0. francos ou de 36 tEP por ano, 
(Chez, 1982) .  

Jebson & Lascelles ( 1977) descrevem possíveis 
aplicações de bomba de calor nos processos de 
evaporação (evaporadores de múltiplos efeitos) 
e secagem de leite (spray drying), lavagem de ca
seína usados em laticínios em Nova Zelândia. Eco
nomias substanciais podem ser alcançadas como 
25%, 45% e 40.% da energia consumida respecti
vamente na evaporação, secagem e lavagem da 
caseína, e portanto tais aplicações podem ser viá
veis, apesar dos elevados custos de instalação, 
( 1984) . 

Jacobsen, ( 1 982) descreve um sistema em cas
cata instalado na Suécia, no processo de fabricação 
de leite em pó. O primeiro circuito usa amônia 
como refrigerante (circuito de refrigeração já 
existente) e o segundo circuito R 1 2  e água (7o.0C) 
como fonte quente. Esta água é utilizada para pré
aquecer o ar das torres de secagem. A temperatura 
de condensação da amônia é de 3o.oC. Foi calcula
do o tempo de retorno ao investimento com e sem 
incentivo do governo e os valores obtidos foram 2, 
2,5 e 5 anos, respectivamente, (1 980.) . 

Newbert, ( 1 982) descreve um sistema de um 
estágio utilizado no processo de esterilização do 
leite. O sistema recupera o calor perdido na esteri 
lização (fonte fria) para aquecer água a 7o.oC 
(fonte quente). O calor recuperado é utilizado em 
processos de aquecimento incluindo pré-aqueci
mento do leite, alimentação de água na caldeira, 
limpeza e aquecimento de locais. 

A economia obtida com o novo sistema foi em 
relação ao custo da energia e ao custo da água. O 
tempo de amortização foi de um ano e meio consi
derando dois turnos de trabalho. O coeficiente de 
desempenho obtido foi acima de 5 .  

S krivan, ( 1 984) descreve possibilidades de 
instalação de sistemas de recuperação do calor de 
condensação. O objetivo comum é o resfriamento 
de 100<12 de leite de 35 a 5 °e.  

Ele analisa as  condições energéticas de dois 
sistemas que fornecem água quente a 40. e 5o.oC, 
considerando temperatura inicial da água 1 0 °C 
e temperatura ambiente 20. 0e . A temperatura de 
evaporação considerada é de - l O. °c e a de con
densação 40. a 5o.oC para cada caso. Os cálculos 
são aproximados e ele utiliza ábacos que fornecem 
potência frigorffica do grupo compressor-con
densador analisando, desempenhos do expansor, 
variações da temperatura de condensação e potên
cia elétrica absorvida pelo grupo em função das 
temperaturas de evaporação e do ar ambiente. Ele 
conclui que para temperatura de condensação de 
4o.oC, ou seja temperatura da água 4o.oC (consi-

dera como se fossem iguais), obtinha-se 5 1  kwh de 
economia, que seria consumido caso fosse utiliza
do aquecimento elétrico direto. A temperatura de 
5o.oC, não foi possível de ser atingida sendo a má
xima temperatura obtida igual a 47,5 °c. 

O Laticínio "L' Union Laitiére Normande" si
tuado em Calvados (França) possui um sistema de 
bomba de calor, (Agence pour Economies D'E
nergie, 1981)  que foi instalado para aquecimento 
de salas em substituição a um trocador de calor 
alimentado com vapor. A economia de energia 
global anual obtida com a bomba de calor foi de 
196 tEP. 

MoreI, ( 1 985) cita o caso do Laticínio de Mal
mo (Suécia) onde a maioria das necessidades ener
géticas é suprida por bombas de calor. A produção 
deste laticínio é essencialmente de leite e creme, 
sendo da ordem de 1250.00 tono por an6. A indús
tria possui quatro sistemas de bomba de calor, 
sendo que dois elevam nível de calor do condensa
dor do circuito de refrigeração de 35 °C a·7o.oC. O 
calor gerado é utilizado para aquecimento de am
bientes. 

Potência de aquecimento: 765 kW 
Potência do motor: 1 80. kW 
Os outros dois, elevam o nível térmico de 

7o.oC para 105 °C, gerando calor para pasteuriza
ção do leite (74°C); do creme (85-88 °C), "Ther
misation" e para preparação de soluçõe� de limpe
za. 

Potência de aquecimento: 300 k W 
Potência do motor: 10.0. kW 
A EDF (1987), descreve um sistema de bomba 

de calor instalado na queijaria Guilhoteau (FR) , 
com uma temperatura de evaporação compreendi
da entre -52C e o.oC e uma temperatura de con
densação média de 45 0e. 

Potência compressor: 180. kW 
COP: 3,1  
Refrigerante: R22 
A água a 4o.oC, obtida é estocada e tem as fun

ções: 
pré-aquecimento do leite à 32°C, em uma 
das seções do pasteurizador; 

. aquecimento de ambiente; 

. pré-aquecimento água limpeza. 
A EDF ( 1 987) descreve também a transforma

ção ocorrida na queijaria Roussey (França) em de
corrência da ampliação de sua capacidade. 

Antes da transformação, a indústria possuia 
um gerador de vapor, com capacidade de 1 tlh e 
pressão média 6 bars. O calor gerado permitia 
a�uecer a água a 6o.oC , para pré-aquecer o leite de 
4 C a 25 °C; aquecer a cuba de queijo e a água de 
lavagem. Foi instalado uma bomba de calor água
água e dois tanques de estocagem, de 3ü.rn3 cada. 

Potência absorvida : 52 kW 
Potência calorífica: 170. kW 
COP: 3,2 
Fluido refrigerante: R22 
O gerador de vapor foi mantido para assegurar 

o aquecimento das cubas de queijos, sendo que a 
maior necessidade térmica é assegurada pela bom
ba de calor (aquecimento de leite). 

Os resultados foram: 
1983: antes transformação - quantidade leite 

ano: 727 150<12 
Custo leite tratado: 6 ,3 cts&. 

1 985: depois transformação - quantidade leite 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 33-37, 1 990 Pág. 36 

ano: 1091 82Z<J2 
Custo leite tratado: 4,9 ctsJl2. 
1 986: substituição caldeira por baterias de re

sistência. 

Custo leite tratado: 5,8 cts/'Q. (devido à 
baixa do custo combustível). 

No Quadro 1 ,  são apresentados dados de algu
mas das utilizações descritas. 

QUADRO 1 Utilizações de bomba de calor em laticínios 

Pasteurização 

Autor VazAo do Tipo do Refrigerante Água Quente Obtida Cop Cop Refer!ncia 
Leite (m3/h) Sistema Temp.(°C) temp. 2(°C) blf 

Lang 3,2 Cascal8 12 circo R7 1 7  90 3,27 5,53 Lang ( 1 979) 

22 circo RI421R I I  

Lang 1,0 um R I 2  5 0  8 5  Lang& 

Estágio Lang ( 1 977) 

Bemier Casl8l8 12 circo R I 2  1 00  Bernier ( 1979) 

22 circo R I 14 

Almin um RI 14 2,85 4,8 Alrnincl 

Estágio alii ( l 980) 

Fabricação de Queijos 

Reuzil 4 sistemas R22 45 90 Beuzil & Cirolteau 

de ( 1 977); Boisbandry 

1 estágio ( 1 978) 

Lang 1 2  32 - 35 The milk Induslry, 

81(8): 1 3 - 1 5 , 1 979 

Lang 250 45 The rnilk Induslry, 

81(8): 1 3 - 1 5 ,1979 

* Temp. 2: obtida com aquecimento elétrico complementar 

CONCLUSÃO 

Diversos autores descreveram sistemas de 
bomba de calor aplicados em laticínios, sendo 
destacados os setores de Pasteurização e de Fabri
cação de queijos. Os sistemas mais empregados 
foram: de um estágio e em cascata. Foram obtidos 
valores de coeficiente de desempenho acima de 3,  
e os tipos de fluidos refrigerantes mais utilizados 
foram o R 1 2  e o R 1 14. O tempo de retomo do in
vestimento foi citado por alguns autores, como 
sendo de 2 anos, e são citadas faixas de economias 
de energia de 13 a 45%. 

SUMMARY 

The work presents a literature review on 
heat-pump applications in dairy plants. The topics 
of emphrasis are: (i) pasteurization; (ii) cheese 
making processes. The paper describes the adapted 
and applied systems in the Union of Soviet 
Socialist Republics, in New Zealand, in France, in 
Germany, in Switzerland and in S weden. From 
the researched data it was possible to conclude that 
the most common systems were: (i) those of a 
single stages; and (ii) those in cascades of more 

then one stage of compression. The energy 
economy attained varied from 1 3% to 45% as 
most probable figure. 
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A ANÁLISE SENSORIAL NA INDÚSTRIA DE LATICOOOS(*) 

Sensorial analysis in the dairy industry 

José B enício Paes Chaves (* *) 

RESUMO 

São três os tipos de métodos disponíveis para o levantamento dos problemas de qualida
de em produtos lácteos: testes químicos, microbiol6gicos e sensoriais. Além das característi
cas de qualidade relacionadas com a segurança da saúde do consumidor, a qualidade sensorial 
apropriada aos produtos deve ser uma meta da indústria, pois contribui para assegurar lideran
ça do produto no mercado. O meio mais simples, rápido e direto de acesso às causas de defei
tos de qualidade é a avaliação sensorial. Além disto, não existem métodos analíticos isolados 
que sejam capazes de avaliar, satisfatoriamente, propriedades sensoriais como sabor ou apa
rência. As técnicas de análise sensorial disponíveis permitem ao técnico diagnosticar os tipos e 
causas de defeitos na qualidade do produto, o que é fundamental para se defInir medidas pre
ventivas na produção, processamento e distribuição. Um técnico experiente em métodos de 
avaliação das propriedades sensoriais de produtos lácteos destaca-se sobre outros habilitados 
apenas na condução de métodos quúnicos ou microbiol6gicos. Nesta apresentação pretende-se 
discutir os desenvolvimentos mais recentes em análise sensorial e suas aplicações em controle 
de qualidade e desenvolvimento de produtos em laticínios. 

INTRODUÇÃO 

A análise sensorial hoje é considerada uma 
"disciplina científica, utilizada para evocar, me
dir, analisar e interpretar reações produzidas pelas 
características de qualidade dos alimentos e de 
outros produtos como são percebidas pelos senti
dos da visão, olfato, paladar (gosto), tato e audi
ção " .  A tecnologia sensorial desenvolveu consi
deravelmente nos últimos anos e um número cada 
vez maior de especialistas vem utilizando os seus 
resultados para auxiliá-los em suas tomadas de de
cisão. Empresas de diversas áreas, como as de ali
mentos, bebidas e produtos de higiene e de cuida
dos pessoais, contam em seus quadros com espe
cialistas em análise sensorial e mantêm laborat6-
rios equipados para execução destas análises. Por
tanto, é importarlte observar que as instituições de 
ensino nas áreas de Tecnologia de Laticínios e de 
Alimentos, como a Universidade de Viçosa, ofe
recem a seus estudantes um treinamento s6lido em 
análise sensorial. 

O termo análise, ou teste organoléptico tende a 
desaparecer, uma vez que está desatualizado e é 
restritivo. "Teste organoléptico" confunde testes 
de qualidade com avaliações hedônicas e, por isso, 
é inaceitável pelos técnicos e especialistas. O ter
mo análise ou avaliação sensorial reflete, de forma 
mais apropriada, o desenvolvimento da ciência de 
alimentos, percepção e sentidos humanos, meto
dologia sensorial, estaústica, comportamento hu
mano e psicofísica da percepção humana. Com 
isso as análises são realizadas com base em seus 
objetivos e testes mais apropriados são seleciona
dos e conduzidos de acordo com delineamentos 

experimentais que melhor se ajustem à situação 
particular. Desta forma, os resultados da análise 
sensorial podem ser submetidos a �tamentos es
tatísticos e conclusões mais completas podem ser 
obtidas. 

Muito cedo na hist6ria da civilização o homem 
reconheceu o agradável sabor do leite e seus deri
vados. As qualidades nutritivas desses alimentos 
foram reconhecidas mais tarde, estimulando ainda 
mais o seu consumo. Também cedo se observou 
que essas características de qualidade eram sucep
úveis de alteração. Assim há registros chamando a 
atenção dos produtores de leite em relação à práti
ca de alimentação e manejo, como em Deane 
(1797) citado por Bodyfelt at aJii ( 1988) "Ao se 
alimentar vacas em lactação, deve-se estar atento 
para o sabor do leite, pois certas ervas podem pro
duzir sabor estranho em manteigas" . 

Os produtos lácteos podem ser analisados 
quanto à composição química, conteúdo de vita
minas, atividade enzimática, microbiologia, pro
priedades ffsicas e outras. Contudo, estas determi
nações não medem a verdadeira "qualidade co
mestível" de um produto. Duas amostras de man
teiga podem ser idênticas quanto a composição 
químiC2., firmeza e espalhabilidade; mas, uma po
de ser altamente apreciada pelos consumidores, 
enquanto a outra pode causar indiferença. O esta
belecimento da "qualidade comestível" de um 
produto lácteo demanda aplicação e correta inter
pretação das características perceptíveis senso
rialmente, tais como sensações táteis orais, gosto e 
cheiro. Um consumidor atento experimenta esses 
"componentes do sabor" quando o produto é co
locado na boca. A prop6sito, sabor deve ser consi-

(*) Trabalho realizado no Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa; 36570 • Viçosa . 
MG. Apresentado no XI CNL, no Minas Centro, no perrodo de 21 - 24 de agosto de 1 989 em BH. 

ri Professor do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa; MS.; Ph. D • •  36570 · Viço-
sa · MG. (Composto e impresso em 01 /07/9 1 ) , "  
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derado como uma experiência mista unitária das 
sensações gustativas, olfativas e cinestésicas, per
cebidas durante a degustação, podendo ser in
fluenciadas pelos efeitos táctil, térmico e doloro
sos. Embora os atributos essenciais que constituem 
a qualidade comestível de um produto lácteo não 
sejam ainda medidos por métodos químicos ou fí
sicos, eles podem ser determinados por meio de 
técnicas de análise sensorial, empregando prova
dores treinados. 

1 .0 Tipos de aplicações e de testes sensoriais. 

1 . 1  Classificação dos métodos sensoriais. 

De acordo com o objetivo do teste, com o cri
tério de seleção dos julgadores e com a tarefa es
pecífIca de cada julgador, os métodos sensoriais 
podem ser classificados em quatro tipos básicos: 
métodos afetivos, discriminat6rios, descritivos 
e testes de qualidade. 

1 . 1 . 1  Métodos afetivos. 

S ão testes em que atitudes subjetivas,tais como 
aceitação ou preferência de um produto são medi
das. Nos testes afetivos a tarefa do julgador é indi
car a preferência ou aceitação por meio de seleção, 
ordenação e ou pontuação das amostras. O uso da 
escala hedônica é um exemplo deste tipo de teste. 
Os julgadores. são normalmente consumidores 
atuais ou potenciais do produto. Em situações de 
laborat6rio, as características demográficas nor
malmente dão lugar à acessibilidade aos julgado
res; exemplo, funcionários da pr6pria empresa, 
cujo çomportamento em relação à preferência ou 
aceitação correlacione satisfatoriamente com 
aquele da população alvo. Testes de aceitação a 
nível de laborat6rio t geralmente são realizados 
com 25 a 50 julgadores. Em estudos de campo, 
onde amostras da população alvo são usadas, este 
número mínimo é aumentado para 75 a 200 ou 
mais julgadores. Sempre que possível, pessoal 
técnico, de "marketing" , e adminstradores envol
vidos com o produto não devem ser usados como 
julgadores em testes afetivos, em razão de seus co
nhecimentos "a priori" do produto e potencial 
para respostas tendenciosas. 

1 . 1 .2 Métodos discriminat6rios . 

O objetivo dos testes de discriminação é de
tenninar se as amostras apresentam diferenças de
tectáveis entre si. Os métodos mais freqüente
mente utilizados são os de diferença pareada, duo
trio, triangular e ordenação. Nos testes de discri
rrünação são utilizadas pequenas equipes em am
biente de laborat6rio. Resultados confIáveis po
dem ser obtidos com 1 2  a 20 julgadores qualifica
dos, desde que haja repetições. Uma alternativa 
seria usar 24- a 40 julgadores sem repetição (Sidel 
et alii, 1981).  Os julgadores devem ser treinados 
com base em suas acuidades sensoriais em relação 
ao tipo de produto que está sendo testado. A utili
zação de julgadores não treinados (consumidores) 
em testes discriminat6rios não é recomendável. Da 
mesma forma, não se utilizam provadores treina
dos em testes afetivos. 

1 . 1 .3 Métodos descritivos. 

Nestes métodos o objetivo é descrever as pro
priedades sensoriais dos produtos e medir a inten
sidade percebida dessas propriedades. Atualmente, 
os métodos descritivos mais utilizados incluem a 
Análise do Perfil de Saborr (Caul, 1957), Análise 
do Perfil de Texturar (Brandt et alii, 1 963) e a 
Análise Descritiva Quantitativar, QDA, (Stone et 
alii, 1 974). Os julgadores para os testes descritivos 
são selecionados pelas suas acuidades sensoriais e 
então treinados para desempenharem a tarefa des
critiva. Normalmente 6 a 12 julgadores são usados 
para avaliar o produto. O QDA requer repetições 
dos julgamentos para avaliação quantitativa do 
desempenho do julgador durante o teste. 

1 . 1 .4 Testes de qualidade. 

O objetivo em testes de qualidade é obter um 
escore ou grau que represente a proximidade da 
amostra-teste a um padrão. Esse padrão pode ser 
uma especificação escrita ou uma amostra de um 
produto selecionado que satisfaça essas especifica
ções. O trabalho do provador treinado assim como 
o tipo de teste varia de acordo com o tipo de in
dústria e com o produto. Por exemplo, na maioria 
dos testes de qualidade desenvolvidos pela indús
tria de laticínios, os provadores utilizam uma es
cala única consistindo de números associados com 
diferentes termos descritivos; ou utilizam métodos 
que incluem uma lista de possíveis defeitos de 
qualidade e atribuem um grau de qualidade final 
que depende do número e tipo de defeitos apre
sentados pela amostra teste (Hansen et alii, 1980; 
B odyfelt, 198 1).  Um baixo escore em um teste de 
qualidade indica deficiências provocadas pelos de
feitos apresentados pelo produto, os quais são de
finidos por provadores treinados. 

Esses testes de qualidade representam uma 
combinação de tarefas descritivas e afetivas. E ,  
com base n a  definição d e  que qualidade é o "con

junto de características que diferenciam entre unida
des individuais de um produto e que são impor
tantes na determinação do grau de aceitabilidade 
desta unidade pelo consumidor" , conclui-se logi
camente que o produto de mais alta qualidade seja 
o mais aceito no mercado.  

Os provadores, de modo geral, são seleciona
dos com base em seus conhecimentos sobre com
posição e técnicas de fabricação do produto, além 
da disposição e disponibilidade para participarem 
em avaliações sensoriais e ao mesmo tep,1po serem 
treinados para realizarem os testes de qual idade. O 
treinamento é uma forma de aprendizado, em que 
o treinando é qual ificado ou certificado por um 
juiz previamente treinado. Os resultados de trei 
nando são considerados no teste somente quando 
eles estão de acordo com os resulk'ldos de j ulga
dores prev·iarnente qualificados. Os testes de qua
lidade norn1aImente necessitam de três a seis pro
vadores treinados; entretanto, em uma linha de 
produção às vezes somente um é usado (S idel et 
alii, 198 1) .  

1 .2 Tipos de aplicações de testes sensoriais. 

É responsabilidade do cientista sensorial sele
cionar e implementar a metodologia apropriada 
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para ,t análise. Um entendimento claro dos objeti
vos do teste a ser conduzido é essencial (1FT, 
198 1). As aplicações mais correntes em âmbito in
dustrial são: 

1 .2. 1 Desenvolvimento de produtos. 

Alguns produtos novos são únicos, isto é não 
há um prot6tipo. Mas de um modo geral, eles são 
imitações ou variações de algum produto existente 
no mercado. Em qualquer caso, o pesquisador ne
cessita de informações sobre a qualidade sensorial 
e sobre a aceitabilidade relativa das amostras ex
perimentais quando introduzidas no mercado. A 
avaliaçãó sensorial de um produto novo pode en
volver aspectos como: 

1 .2. 1 . 1  Caracterização das amos
tras-teste do produto para determinar a unicidade 
ou um ponto de diferenciação dos produtos exis
tentes; 

1 .2. 1 .2 A valiação das amostras 
teste experimentais, para determinar se existem 
diferenças entre elas (ou entre as amostras-teste e 
uma referência); 

1 .2. 1 .3 Avaliação das amostras
teste, para determinar se elas satisfazem aos re
quisitos de aceitabilidade estabelecidos para o 
produto-referência. 

1 .2.2 Reprodução de produtos. 

A reprodução de um produto, seja um prot6ti
po ou um produto competidor, demanda uma se
qüência de testes sensoriais semelhantes àqueles 
aplicados para um novo produto. O objetivo da 
reprodução de um produto, por outro lado, é veri
ficar se não há diferença entre o produto referên
cia e o experimental, e ainda, se os dois têm acei
tabilidade equivalentes. 

1 .2.3 Melhoramento de produtos. 

O melhoramento real de um produto pode ser 
medido de diversas maneiras. Uma seqüência 16-
gica seria: 

1 .2.3 . 1  Testes de diferença - para 
determinar se o produto experimental difere do 
controle; 

'1 .2.3.2 Testes afetivos - aplicados 
quando o produto experimental diferir do contro
le. Devendo no caso estabelecer se o produto ex
perimental é mais apreciado que o controle (isto é, 
representa um melhoramento) . 

1 .2.4 Alteração de processo. 

Uma alteração de processo deve manter ou 
melhorar a qualidade do produto. A seqüência de 
testes pode ser semelhante à aplicada para melho
ramento de um produto: 

1 .2.4. 1 Testes de diferença - para 
determinar se o produto experimental é diferente 
do controle; 

1 .2.4.2 Testes afetivos - se os pro
dutos diferirem, deve-se estabelecer se o experi
mental é tão ou mais apreciado que o controle. 

1 .2.5 Redução de custos ou seleção de uma 
nova fonte de suprimento . 

Um programa de redução de custos, com base 
na utilização de ingredientes de menor preço ou 
um processo de menor custo ou produção em local 
diferente, deve resultar em produto final compa
rável ao inicialmente produzido. Uma troca de 
fornecedor de matérias primas também deve re
sultar em produto final comparável ao controle ou 
padrão. Uma seqüência de avaliação sensorial 
neste caso pode ser: 

1 .2.5 . 1  Testes de Diferença - para 
determinar se o produto experimental é diferente 
do controle; 

1 .2.5 .2 Testes afetivos - se os pro
dutos diferirem, deve-se testar a aceitabilidade do 
experimental contra o controle. 

1 .2.6 Controle de qualidade. 

Procedimentos de controle de qualidade são 
aplicados durante a produção, armazenamento, 
distribuição e "marketing", para assegurar que o 
produto final satisfaça as especificações do pa
drão. Amostras representativas são submetidas à 
análises: 

1 .2.6. 1 Testes de diferença - para 
determinar se a amostra-teste difere do padrão: 

1 .2.6.2 Testes descritivos - se a 
amostra for julgada diferente, deve-se determinar 
como ela difere do padrão. Os resultados desse 
teste podem indicar medidas corretivas. 

1 .2.7 Estabilidade durante o armazena
mento. 

A estabilidade do produto durante o transpor
te, armazenagem, entrepostos, postos de venda e 
armazenamento domiciliar é essencial para a sa
tisfação do consumidor. Para se obterem informa
ções sobre a vida útil ("qualidade comestível") do 
produto, amostras representativas são obtidas, 
avaliadas inicialmente e armazenadas sob condi
ções controladas para testes subseqüentes. Periodi
camente, amostras são retiradas e analisadas, ge
ralmente em comparação com um controle. Esse 
controle é proveniente do mesmo lote de produção 
das amostras-teste e mantido sob condições que 
sabidamente preservem a qualidade original. Tes
tes sensoriais para a determinação da estabilidade 
de produtos podem incluir: 

1 .2.7. 1 Testes de diferença - para 
determinar se as amostras armazenadas estão di
ferentes do controle. 

1 .2.7.2 Testes descritivos-usados 
sozinhos ou em conjunto com testes de diferença, 
para caracterizar ou quantificar as alterações que 
possam ter ocorrido durante o armazenamento. 
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Análise descritiva é usada em situações em que a 
manutenção de um controle torna-se impraticável. 

1 .2.7.3 Testes de aceitação - para 
se determinar a aceitabilidade relativa dos produ
tos armazenados. 

1 .2.8 Graduação ou classificação dos pro
dutos. 

A graduação de um produto requer uma clas
sificação apropriada das amostras de acordo com 
padrões definidos, assim como uma avaliação 
comparativa entre as amostras. Graduação de pro
dutos pode ser realizada com base em testes quí
micos ou instrumentais, mas, em se tratando de 
alimentos, ela deve incluir medidas sensoriais. Es
calas de categoria ou escalas relativas ou de razão, 
baseadas na presença e intensidade de caracterís�i
cas selecionadas, podem ser usadas para avalIar 
amostras contra especificações padrão, estabeleci
das para o produto. 

1 .2.9 Aceitação ou opinião do consumi-
dor. 

Ap6s uma triagem ou seleção de produtos a ní
vel de laborat6rio pode haver interesse em se obter 
informações sobre as reações do consumidor. As
sim, o produto poderá ser apresentado a amostras 
representativas de consumidores da população al
vo em um local central ou até mesmo em seus do
micmos. Ostermosde aceitação podem indicar as 
perspectivas do produto no mercado ou se ele ne
cessita de algum melhoramento. 

1 .2. 10 Preferência do consumidor. 

Testes de preferência entre consumidores do 
produto podem ser utilizados para determinar qual 
amostra é preferida. Testes prelimàtares de pre
ferência, para uma simples triagem, são normal
mente conduzidos com funcionários da pr6pria 
empresa. Embora esses testes com funcionários 
possam não representar uma amostra aleat6ria da 
população alvo, informações úteis e direcio�s 
podem ser obtidas e serão importantes no delI
neamento de testes subseqüentes a nível de consu
midor. 

res. 
1 .2. 1 1  Seleção e treinamento de provado-

A seleção de candidatos para participarem em 
testes sensoriais (analíticos, discriminat6rios) co
mo julgadores treinados é essencial para o desem
penho efetivo da equipe. Os métodos mais utiliza
dos na seleção e txeinamento de candidatos a pro
vadores são: 

1 .2. 1 1 . 1  Testes de acuidade - para 
determinar o reconhecimento de gostos básicos. 
Embora não haja evidência de que sensibilidade 
aos estímulos doce, ácido, salgado ou amargo es
teja relacionada com desempenho em testes sen
soriais, os julgadores devem ser capazes de dife
renciar entre essas sensações, para evitar confusões 
na terminologia gustativa. 

1 .2. 1 1 .2 Testes de diferença - para 

determinar a habilidade de detectar variações es
pecíficas do produto-teste e fornecer resultados 
reprodutíveis. As variações dos produtos ilustra
das durante o processo de seleção devem refletir 
aquelas que poderão ser encontradas durante a 
operação da equipe. 

1 .2. 1 1 .3 Testes descritivos - para 
determinar a habilid(lde de medir diferenças e for
necer resultados reprodutíveis. Neste método as 
variações simuladas durante o processo de seleção 
devem ser semelhantes àquelas que poderão ser 
encontradas durante a operação da equipe. A es
cala de classificação usada na seleção deve ser a 
mesma a ser utilizada durante a operação da equi
pe. 

1 .2 . 1 2  Correlações entre resultados da 
avalição sensorial e avaliações físicas ou químicas. 

As avaliações sensoriais são, de modo geral, 
mais trabalhosas que as avaliações químicas e físi
cas. No entanto, é importante que se conheçam as 
respostas sensoriais a um produto. Assim, é sem
pre interessante conhecer como um método quí
mico ou físico que esteja em uso se compara com 
os sentidos humanos, isto é, com a habilidade da 
equipe em detectar e quantificar propriedades 
sensoriais. 

1 .3 Tipos de testes sensoriais. 

1 .3 . 1  Testes de diferença. 

1 .3 . 1 . 1  Comparação Pareada -
duas amostras codificadas são avaliadas simultâ
nea ou seqüencialmente em ordem balanceada de 
apresentação. Há duas variações nesse teste: 

1 .3 . 1 . 1 . 1  Diferença simples - o 
julgador indica se há diferença entre as amostras. 
O provador é avisado de antemão que as amostras 
a serem testadas em cada julgamento podem ser 
idênticas ou diferentes. Completa casualização na 
apresentação é essencial. 

1 .3 . 1 . 1 .2 Diferença direcional - o 
julgador escolhe a amostra dentro de cada par que 
apresente maior intensidade de uma característica 
específica. Ocorre uma escolha forçada em cada 
julgamento. 

O número de pares apresentados em uma única 
sessão é limitado por fadiga ou adaptação. A pro
babilidade de se selecionar uma amostra por acaso 
em cada par avaliado é 1/2. 

1 .3 . 1 .2 Duo/trio - esse teste en
volve três amostras, sendo duas delas idênticas. 
Uma amostra é identificada como referência e 
apresentada primeiro, seguida de duas amostras 
codificadas, uma das quais é idêntica à referência. 
Ao julgador é solicitado identificar a amostra 
idêntica à referência. A amostra usada como refe
rência pode ser constante ou alternada. Uma es
colha forçada é também requerida. A probabilida
de de selecionar a amostra idêntica à referência, 
por acaso, em cada trio avaliado, é também 1/2. 
Por meio de análise estatística pode-se determinar 
se existe diferença significativa entre as amostras. 
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1 .3.1 .3 Triangular - esse teste en
volve três amostras codificadas, sendo duas idênti
cas, apresentadas simultaneamente aos provado
res. As amostras controle e teste são variadas sis
tematicamente, de modo que cada uma é apresen
tada nas posições de amostra ímpar e amostra 
idêntica um mesmo número de vezes. O provador 
indica qual é a amostra ímpar das três apresenta
das. Neste teste há também a necessidade de uma 
escolha forçada. A probabilidade de se escolher a 
amostra ímpar por acaso é 1/3. A análise estatística 
é usada para determinar se existe diferença signifi
cativa entre as amostras. 

1 .3 . 1 .4 Ordenação - esse teste é 
usado em comparações simultâneas de diversas 
amostras com base em uma determinada caracte
rística. Não é necessário identificar uma amostra
controle, uma vez que todas as amostras-teste são 
codificadas. As amostras, que podem incluir um 
controle ou referência, são apresentadas simulta
neamente e ordenadas pelos provadores, de acordo 
com a intensiqade de uma característica especJfica; 
não são permitidos empates. Somas ou médias de 
ordens para o conjunto de amostras ordenadas pe
los julgadores são obtidas. As diferenças são inter
pretadas por meio de análise estatística, utilizando 
técnicas desenvolvidas com base na distribuição 
te6rica desses parâmetros. 

1 .3. 1 .5 Diferença escalar do con
trole/comparação. 

Móltipla - esse teste é usado quando se tem 
uma amostra-controle/referência para comparação 
com uma ou mais amostras experimentais. Os 
provadores recebem todas as amostras simulta
neamente, um controle identificado e as experi
mentais codificadas. O controle pode ser introdu
zido como uma amostra experimel}tal. Escalas de 
categoria variando de "NenhumlI diferença do 
controle" a "Extrema diferença do controle" são 
comuns nesse teste. As classificações das diferen
ças na escala de categoria são convertidos em es
cores, que são submetidos a análise estatística. 

1 .3.2 Testes descritivos. 

Há dois tipos gerais de testes descritivos: Clas
sificação de atributos e análise descritiva. 

1 .3.2. 1 Classificação de atributos. 

1 .3.2. 1 . 1  Escalas de categoria (es
truturadas e não estruturadas) - amostras codifica
das são apresentadas simultânea ou seqüencial
mente em ordem balanceada, a qual difere entre os 
julgadores componentes da equipe. Escalas de ca
tegoria, consistindo de uma série de termos des
critivos (advérbios ou adjetivos), estruturada em 
ordem ascendente ou descendente de intensidade, 
são usadas para medir atributos específicos, como 
doçura ou sabor estranho. Um tipo alternativo de 
escala é uma linha horizontal ou vertical não es
truturada com âncoras verbais em cada extremida
de. Para a análise dos resultados, atribuem-se dí
gitos sucessivos a cada ponto representado na es
cala, normalmente começando na extremidade re
presentando intensidade zero. Segue-se a conven-

ção de se ter maiores números representando 
maior magnitude ou maior valor de uma determi
nada qualidade. Uma análise estatística, como 
análise de variância, é realizada para determinar a 
significância de diferenças entre escores médios 
das amostras analisadas sensorialmente. 

1 .3 .2. 1 .2 Estimativa da Magnitude 
- esse teste é usado para estimar a relação entre 
intensidade física e Plagnitude sensorial. Pode 
também ser usado para classificações comparati
vas de atributos específicos entre dois ou mais 
produtos. Este método permite que o julgador uti
lize uma ampla faixa de números de sua pr6pria 
escolha, com a propriedade de que as razões ou 
proporções entre as atribuições numéricas reflitam 
as razões das intensidades sensoriais percebidas. 
As amostras são apresentadas aos provadores su
cessivamente, em ordem balanceada. Quando se 
utiliza uma referência, esta deve ser apresentada 
primeiro, podendo ser reintroduzida posterior
mente se necessário. O número de amostras anali
sadas em cada sessão depende das propriedades 
sensoriais da amostra e da motivação dos julga
dores. 

A classificação numérica dada à primeira 
amostra pode ser da escolha do provador, exceto 
zero ou negativa. As classificações dadas às amos
tras subseqüentes devem ser proporcionais àquela 
dada para a primeira amostra. Os números usados 
pelos julgadores não influenciam a escala, so
mente as razões entre eles contêm a informação. 
Os resultados são convertidos por um processo de 
normalização para colocá-los em uma escala úni
ca, antes de serem submetidos à análises estatísti
ca, como análise de variância e outras. Por meio 
de estimativa da magnitude uma relação entre a 
intensidade da resposta e a concentração ou inten
sidade física do estímulo pode ser obtida. 

1 .3 .2.2 Análise descritiva. 

1 .3.2.2. 1 Análise do perfil de sa-
bor 

Por meio deste método pode-se obter um re
lat6rio escrito dos componentes perceptíveis do 
aroma e sabor, sensações táteis e gostos residuais 
do produto. O julgador caracteriza os componen
tes individuais do aroma e do sabor na ordem em 
que são percebidos e atribui valores de intensida
de, utilizando uma escala de classificação cons
tante (limiar, I , 2, 3). O perfil de sabor pode in
cluir também classificação do grau de mistura e da 
avaliação global do aroma e sabor, que é denomi
nado "amplitude". Uma equipe de quatro ou cin
co membros treinados é utilizada. Os julgadores 
examinam as amostras independentemente, ano
tam suas impressões do aroma, sabor e gostos resi
duais e então submetem, em mesa redonda, seus 
resultados ao líder da equipe para discussão. O 
perfil fInal do sabor, quando comparado com um 
perfil original, pode indicar efeitos de substituição 
de ingredientes, mudança de processo, tempo e 
condições de armazenamento, idade do produto e 
outros. 

1 .3 .2.2.2 Análise do perfil de tex-
tura. 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 38-52, 1 990 Pág. 43 

É um método descritivo basead9 nos princí
pios da Análise do Perfil de Sabor. E uma técnica 
usada para a medida sensorial das dimensões de 
textura do alimento em termos de características 
mecânicas, geométricas e conteúdo de gordura e 
umidade; a intensidade dessas características e a 
ordem em que aparecem desde a primeira até a úl
tima mastigada. A equipe é composta de seis a no
ve membros treinados. Os atributos da textura e 
a forma de avaliação são estabelecidos pelos 
membros da equipe, liderados por um moderador 
ou líder em sessões preliminares. O líder da equipe 
coordena a avaliação e discussão e anota os resul
tados. O perfil resultante pode ser usado para 
comparar as similaridades e as diferenças entre os 
tratamentos. 

1 .3 .2.2.3 Análise descritiva quan
titativa (QDA). 

Nessa técnica utilizam-se uma escala de cate
goria não estruturada e uma equipe de seis ou mais 
membros treinados. Realizam-se repetições dos 
julgamentos dos provadores para cada amostra
teste, visando avaliação do desempenho dos julga
dores. As propriedades sensoriais dos produtos são 
analisadas na ordem de suas percepções, medindo
se também as suas intensidades. Os escores para 
cada atributo são analisados estatisticamente, para 
determinar diferenças significativas entre médias 
de escores dos produtos e avaliar o desempenho 
dos provadores. Modelos gráficos podem ser 
construídos utilizando as médias dos escores para 
itensidade e para a apresentação visual da distri
buição dos atributos de aparência, sabor e textura 
do produto. 

1 .3.3 Testes afetivos/preferência e aceita-
ção. 

Testes de preferência referem aos testes afeti
vos baseados em medidas da preferência ou numa 
medida em que a preferência relativa possa ser 
determinada. Preferência pode ser definida como 
a expressão do estado emocional ou reação afetiva 
de um indivíduo que o leva à escolha de um pro
duto sobre outro(s). As medidas de preferência 
podem incluir escolha de uma amostra sobre ou
tra, uma ordenação de gostar, ou uma expressão de 
opinião usando uma escala hedônica (gosta/des
gosta). A preferência é direta quando se utilizam 
os testes de comparação pareada ou ordenação, 
enquanto que a preferência em classificação hedô
nica é implícita. Os métodos de preferência podem 
ser utilizados para determinar diferenças em pre
ferência, mas não diferenças por si mesmas. Testes 
discriminat6rios são usados para se determinar 
diferenças. 

Aceitação pode ser definida como o ato de um 
determinado indivíduo ou P9pulação de optar pelo 
consumo de um produto. E uma experiência ca
racterizada por uma atitude positiva que leva o 
indivíduo ao uso efetivo do produto. 

Existem três tipos de testes afeti vos: Preferên
cia pareada, ordenação e classificação. 

1 .3 .3 . 1 Teste de Preferência Pa
reada - na aplicação mais simples do teste de com
paração pareada para preferência, duas amostras 

são apresentadas, simultânea ou seqüencialmente. 
Ao julgador é solicitado expressar sua preferência 
baseada em um determinado atributo. As razões da 
preferência não precisam ser obrigatoriamente in
cluídas. O método pode também ser aplicado para 
múltiplas comparações em uma série de amostras, 
isto é, amostra de um produto referência/padrão 
versus cada um de uma série de produtos experi
mentais . Um ou mais pares podem ser testados por 
sessão, sendo o limite determinado por restrições 
fisiol6gicas ou psicol6gicas. Uma escolha forçada 
pode ou não ser imposta. 

1 .3 .3.2 Teste de ordenação - três 
ou mais amostras codificadas são apresentadas si
multaneamente em quantidade sufIciente para que 
o provador possa, se necessário retestar. O número 
total de amostras testadas depende da capacidade 
de mem6ria e da atenção do provador, assim como 
restrições fIsiol6gicas. Os provadores são solicita
dos a avaliar as amostras e ordená-las de acordo 
com a sua preferência. Da mesma forma que no 
met6do de preferência pareada, a ordenação ana
lisa as amostras somente em relação ao grupo que 
está sendo testado. A magnitude .do gostar ou des
gostar para amostras individuais não pode ser de
terminada por este método. 

1 .3.3.3 Testes de classifIcação. 

1 .3 .3.3 . 1  Escala de classificação 
hedônica - é usada para medir o nível de "gosta" 
de um produto pela população. Pode ser usada em 
testes de preferência ou aceitação. O método se 
baseia na capacidade das pessoas de expressarem 
seus sentimentos de "gosta" ou "desgosta' " de 
forma direta e confiável. Diversas variações da 
tradicional escala hedônica de nove pontos (Per
yam e Pilgrim, 1957) têm sido utilizadas. Dentre 
elas citam-se, a título de exemplo: (i) um menor 
número de categorias de classifIcação, embora 
menor do que cinco não seja recomendável; (ii) 
um maior número de categorias "gosta" do que 
"desgosta" , (iH) omissão da categoria neutra, (iv) 
substituição das categorias verbais por caricaturas 
representando graus de prazer e de desprazer (es
cala hedônica facial); e (v) uso de uma escala não 
estruturada ou linha não numérica ancorada por 
"gosta" e "desgosta" nas extremidades. 

As amostras podem ser avaliadas uma a uma, 
pareadas contra uma referência ou em combina
ções sugeridas pelo delineamento estatístico. O 
método de teste monádico é apropriado para de
terminar a aceitabilidade de um produto novo ou 
raro, caso não haja produto similar para compara
ção. Em um teste pareado, o produto experimental 
é comparado diretamente com uma referência. A 
classifIcação hedônica é convertida em escores, 
para a análise estatística apropriada. 

1 .3.3.3.2 Escala de classificação 
da atitude (F ACT) - é usada para medir o nível de 
aceitação de produtos pela população. A escala 
não é aplicável para classificar características es
pecíficas, mas sim para medir a atitude geral em 
relação ao produto. A escala inclui termos relacio
nados com a atitude e afetivos. Uma escala com 
nove categorias sucessivas de classificação desde 
"Eu comeria (beberia, compraria, usaria etc) esse arvoredoleite.orgdigitalizado por
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produto em toda a oporturddade que tivesse" 
até "Eu comeria (beberia) esse produto somente se 
fosse forçado(a)" é utilizada (Schutz, 1965). Uma 
ou mais amostras são apresentadas sequencial
mente em ordem balanceada e ao julgador é soli
citado avaliar a amostra e escolher a aftrmativa na 
escala que melhor represente sua atitude. A classi
ftcação na escala é convertida em escores para 
análise estatística dos resultados. 

2.0 Considerações úteis na avaliação de produtos 
lácteos 

o conhecimento de técnicas sensoriais apro
priadas pode possibilitar ao indivíduo a se tomar 
bom julgador de produtos lácteos. O uso eftciente 
do tempo na avaliação das amostras é importante. 
Ao saber que há tempo disponível, se necessário o 
julgador fica mais a vontade para se concentrar � 
avaliação. Equilíbrio mental e calma durante a 
avaliação geralmente possibilitam um julgamento 
mais exato e um melhor desempenho do julgador. 

2 . 1  Estar em condições físicas e mentais para 
avaliação sensorial - essas condições implicam em 
bom estad� de saúde, conforto físico e equilíbrio 
mental do Julgador. O consumo de uma refeição 
pesa?a momento� antes da avaliação faz com que o 
apetIte e o entuSIasmo para degustação sejam di
minuídos, reduzindo, conseqüentemente, a acui
dade gustativa. Após a ingestão de alimentos de 
sabor forte ou gosto residual pronunciado há um 
decréscimo da habilidade em avaliar sabores mais 
delicados. Assim, evita-se a realização de julga
mentos após refeições pesadas e ingestão de ali
mentos com sabor intenso de condimentos a 
exe�plo de. pimentas, alh? .e cebola. Qualq�er 
ambIe�te UtilIZado. para atIvIdades de avaliação 
sensonal deve ser lImpo, bem ventilado, com ilu
minação apropriada e capaz de oferecer conforto 
aos julgadores. É necessário que se enxague a boca 
�om água pura antes de qualquer exercício gusta
tivo. O uso de goma de mascar de sabor suave an
tes do julgamento pode beneficiar o fluxo de sali
va e preparar a língua e o palato para substâncias 
sápidas, estimulando assim o fluxo de saliva, além 
de apresentar efeito calmante que pode ser benéft
co para julgadores iniciantes (Bodyfelt et alii 
1��8). 

' 

O uso de produtos de fumo antes da realização 
'�::l um teste sensorial é questionável e discutível. 
�m.b?ra haja uma crença de que o fumo seja pre
JUdIC.lal ao desempenho dos sentidos gustativos e 
olfativos, deve-se mencionar que alguns julgado
res de produtos lácteos, conhecidos pelas suas 
acuidades, são fumantes (Bodyfelt et alii, 1 988). 

2.2 Conhecer a ficha de avaliação ("score card") 
ou as características sensoriais ideais de cada pro
duto - a ftcha de avaliação é provavelmente a fer
ramenta disponível mais importante para o julga
dor de produtos lácteos. O julgador hábil deve 
aprender e memorizar os diversos items e catego
nas que compõem uma ficha de avaliação apro
pri�da de produtos lácteos e ser capaz de lembrar 
rapIdamente os valores numéricos a serem atribuí
dos a cada item. 

2.3 Aprender as características sensoriais im-

portantes de cada produto e a faixa de intensidade 
de defeitos - isso implica em estudo aprofundado 
dos �bores e dos diversos defeitos de sabor apli
cáveIS a cada produto e a desejabilidade ou inde
sejabilidade relativa de cada grupo em termos dos 
valores numéricos a serem atribuídos. Assim, para 
avaliar um dado produto, deve-se saber o que es
perar em termos de características sensoriais. Es
sas inf,o�ações podem ser obtidas por meio da 
expenencla em processamento e fabricação do 
produto, de estudo cuidadoso da literatura dispo
nível ou do trabalho com um juiz experiente. 

2.4 Ter � amostras em condiç9es adequadas _. 
características de sabor, corpo e textura são me
lhor determinadas quando os produtos se encon
tram em temperatuva apropriada. A-ssim, sorvetes 
são normalmente analisados de - 15°C a - 1 2 °C' 
manteiga, queijos e leite em torno de 1 5 5 °C : 
Amostras muito frias provocam sensação ane;tési
ca nas gemas gustativas, diminuindo a sensibilida
de para notas de sabor mais delicadas. Por outro 
lado, produtos muito quentes não permitem per
c�J?Ção ad9.uada de algumas qualidades senso
naIS, especIalmente características de corpo e 
textura. 

2.5 Porção representativa da amostra a ser ava
li<l:da - a amostra .deve ser obtida de forma apro
pnada para que seja representativa do produto. Os 
Instrumentos amostradores (para coleta de amos
tras) devem ser utilizados da forma recomendada 
pelos fabricantes. Amostras de manteiga, queijos, 
sorvetes etc. devem apresentar superfície viva re
su!�te do corte em vez de serem raspadas, com
pnmIdas, torcidas ou esmagadas. Para assegurar 
porções representativas do produto evita-se tomar 
amostras próximas das bordas. No caso de produ
tos líquidos como leite, cremes e fermentados de
ve-se estar certo de que o produto seja bem homo
geneizado antes da amostragem. 

2:6 Analisar o aroma imediatamente após rece
bImento da amostra - esse é um hábito importante 
que deve ser aprendido pelos julgadores iniciantes. 
Alguns aromas tomam-se menos intensos e ten
dem a desaparecer durante a exposição da amostra 
à atmosfera. Portanto, o melhor momento para 
cheirar a amostra é quando o corte fresco é ex
posto. Outras propriedades do produto podem ser 
avaliadas após o aroma, uma vez que estes perma
necem relativamente constantes por algum tempo. 
A �portância de avali� o arOI;na logo após ob
tençao da �ostra tem SIdo regIStrada por julga
dores expe.nente� de produtos lácteos; em que 
aqueles maIS efetIvos e consistentes observam cui
dadosa e conscientemente o aroma da amostra an
tes de degustá-la. Os provadores devem estar 
conscientes de que o sentido olfativo é substan
cialmente mais. s,:nsível que o gustativo. Frações 
de partes por bilhao (ppb) de um vapor aromático 
pode ser detectável pelo nariz humano, enquanto 
que a língua pode necessitar de níveis um milhão 
de vezes maior para perceber e reconhecer o gosto 
da mesma substância. 

2.7 . Colocar na boca uma quantidade de amostra 
suftcIente para degustação - Entre os iniciantes há 
uma tendência em não observar esse aspecto. -A 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 38-52, 1 990 Pág. 45 

amostra deve ser grande o suficiente para que sa
bores delicados possam ser detectados e ainda em 
quantidade que permita fácil movimentação da 
amostra aquecida na boca. O julgador não deve se 
apressar para cuspir (eliminar a amostra da boca); 
ela deve estar completamente líquida e aquecida à 
temperatura corporal antes de ser descartada. Cada 
amostra deve permanecer na boca aproximada
mente pelo mesmo período de tempo, indepen
dente da qualidade do produto. Amostras degusta
das raramente são engolidas e o provador deve es
tar atento para perceber e avaliar as sensações tá
teis orais da amostra. 

2.8 Conhecer a "qualidade ideal" apropriada - o 
conhecimento da denominada "qualidade ideal" 
pode ser adquirido quando se trabalha com amos
tras que sejam reconhecidas como de qualidade 
superior. Quando se trabalha ao lado de um julga
dor experiente o iniciante deve observar cuidado
samente aquelas características das amostras que as 
conferem um alto escore. O iniciante deve cheirar 
e degustar repetidamente as amostras de alta qua
lidade, até que o sabor esteja deftnitivamente fixa
do em sua memória. 

2.9 Observar a seqüência dos sabores - o julga
dor deve observar particularmente os primeiros 
gostos e odores percebidos, para um determinado 
produto, e verificar se eles alteram ou se são 
constantes durante a avaliação. Se as reações sen
soriais a um detenninado estímulo de sabor per
manecem constantes, espera-se as mesmas sensa
ções quando eles entram em contato com os órgãos 
dos sentidos. O provador iniciante deve reconhe
cer essas sensações e correlacioná-las com o sabor 
específico e com os termos descritivos que as defi
nem. 

2.10 Enxaguar a boca periodicamente - a boca 
deve ser limpa ou "recondicionada" em intervalos 
de degustação, especialmente após avaliar amos
tras de sabor forte ou estranho. Isso pode ser con
seguido ao enxaguar a boca com água potável ou 
solução salina diluída. Alguns preferem "recondi
cionar" a boca comendo porções de frutas como 
maçã ou pêra. A utilização de água ou solução sa
lina é satisfatória após testes de leite ou sorvete, 
enquanto que frutas têm sido consideradas apro
priadas para manteiga ou queijos. 

2. 1 1  Prática de concentração/introspecção - a 
concentração mental é de grande importância na 
realização da avaliação sensorial e pode ser conse
guida com treinamento. Sugere-se fechar os olhos 
e a mente ao mundo circundante e concentrar o 
pensamento somente na prática da avaliação sen
sorial da amostra. Cada julgador deve ser capaz de 
refletir sobre as diversas sensações de gosto e 
cheiro percebidas em cada amostra do produto. 
Essa prática de concentração mental toma-se um 
hábito, à medida que o provador toma-se mais ex
periente. 

2 . 1 2  Não ser excessivamente crítico - julgadores 
iniciantes devem ser prevenidos contra a tendência 
inicial de tentar encontrar sabores estranhos que 
podem não existir. Esse comportamento não con
tribui para o aperfeiçoamento da habilidade do 

julgador e pode levar ao hábito indesejável de sus
peitar da presença de sabores desagradáveis em to
das as amostras (o que pode ou não ser o caso). 

2 . 1 3  Não mudar de ideía após,� mar uma deci
são - um julgamento indeciso pode levar a um 
exercício de adivinhação. A experiência tem de
monstrado que quando um julgador iniciante tanta 
adivinhar a melhor resposta, em lugar de realizar 
uma avalição "consciente" da amostra, a sua pri
meira opinião é mais provável de estar correta do 
que suas tentativas posteriores. 

2.14 Checar os próprios escores periodicamente 
- isso pode ser realizado quando se avaliam os sa
bores de duas ou mais amostras idênticas e se 
comparam os resultados. Um bom método para se 
verificar a consistência dos resul tados é avaliar 
amostras idênticas à cega várias vezes, isto é, sem 
conhecer a identidade delas. 

2.15  Honestidade na avaliação - desenvolvi
mento de habilidade para julgamento indepen
dente, isto é, analisar a amostra por si mesma. Não 
deixar se influenciar por nome ou marca na em
balagem. Produtos processados por determinadas 
fábricas podem ter características que tendem a 
revelar a identidade comercial da amostra, a des
peito de todas as precauções no sentido de salva
guardar a sua identidade. Um julgador não deve 
tentar identificar as fontes das amostras a serem 
avaliadas, mas deve se concentrar no seu julga
mento, com base nas características sensoriais que 
elas apresentam. 

2. 1 6  Reconhecer o fato de que a prática e expe
riência são essenciais para o desenvolvimento da 
habilidade de julgamento - estar seguro de que o 
treinamento é essencial para o desenvolvimento da 
habilidade para degustar, cheirar e distip.guir os 
sabores delicados dos produtos lácteos. E impor
tante acreditar que cada indivíduo tem os sentidos 
gustativos e olfativos adequados para julgar os 
produtos. Normalmente o que é necessário para 
revelação das habilidades para degustar e cheirar 
são treinamento e prática. Concentração, perse
verança e prática continuada podem produzir re
sultados surpreendentes em termos de desempenho 
nos julgamentos. 

3 .0 Defeitos da qualidade sensorial de produtos 
lácteos. 

3 . 1  Introdução 

Os defeitos de sabor do leite e de seus produtos 
são aqueles que podem estar presentes no leite ao 
ser ordenhado e os que se desenvolvem após a or
denha em conseqüência de circunstâncias específi-
cas. 

A maioria das pesquisas publicadas sobre leite 
e seus derivados concentra na identiftcação dos di
versos fatores, nas condições e mecanismos que 
levam ao desenvolvimento de sabores estranhos e 
nos métodos de prevenção de suas ocorrências 
(Bodyfelt et alii, 1988) .  Alguns sabores estranhos 
são designados por seus termos associativos ou 
descritivos, como ácido, enquanto outros como 
oxidado são designados por termos relacionados 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 38-52, 1990 Pág. 46 

com suas causas. A Tabela 1 lista alguns termos 
descritivos de sabor estranho no leite. 

O sabor normal, bem como o sabor estranho 
dos alimentos, se devem, principalmente às pro
priedades aromáticas, embora alguns ocorram ex
clusivamente como gosto resultante de um ou mais 
dos gostos primários (doce, ácido, salgado e amar
go). Os odores são produzidos por substâncias vo
láteis capazes de produzir sensação de odor carac
terístico, normalmente em concentrações extre
mamente baixas, da ordem de partes por milhão 
ou partes por bilhão. Os constituintes voláteis do 
sabor são principalmente moléculas de diversos 
grupos de substâncias orgânicas que incluem car
bonílicos (aldeídos e cetonas), álcoois, compostos 
sulfurados, ácidos graxos e carboxílicos, lactonas 
e ésteres. Moléculas mais complexas como com 
postos mono e diinsaturados, cetoácidos, diceto
nas, compostos cíclicos e aminas podem também 
estar envolvidos em certas notas de sabor de pro
dutos lácteos. A Tabela 2 apresenta alguns exem
plos de substâncias encontradas nas frações de 

aroma e sabor de produtos lácteos. 

3 .2 Os constituintes do leite na determinação do 
seu sabor. 

A gordura do leite funciona como solvente dos 
compostos de sabor, sendo também uma fonte de 
muitos sabores norma1mente encontrados em pro
dutos lácteos. Os ácidos graxos de cadeia curta são 
há muito reconhecidos como componentes carac
terísticos da gordura do leite, que ao ser hidrolisa
da produz sabores característicos. A gordura do 
leite é também fonte de ceto e hidroxiácidos, que 
podem produzir substâncias como meti1cetonas 
e lactonas, respectivamente, quando o leite é sub
metido a suficiente tratamento térmico. Esses gru
pos de substâncias, que possuem diversos mem
bros, podem produzir sabores característicos 
quando os produtos são submetidos a determina
das condições de processamento e armazenagem 
(Bodyfelt et alii, 1988).  

TABELA 1 Principais categorias de sabor estranho em leite. 

Causas Termos descritivos ou associativos 

cozido, caramelizado, queimado 
luz solar, ativado 
rançoso, butírico, amargo, caprílico 

Aquecido 
Induzido por luz 
Lip6lise 
Microbiano 
Oxidado 
Transmitido 
Miscelânea 

ácido, amargo, malte, pútrido, fermentado 
peixe, metálico, papel 
ração, ervas, estábulo 
adstringente, gesso, salgado, drogaria 

Fonte: (Shipe et alii, 1978) . 

TABELA 2 Algumas substâncias r�lacionadas com sabor de produtos lácteos. 

Substância Sabor 

Sulfito dimetílico; ácidos n-alcanóicos C2,4,6,8, 1O; gamalactonas C8, 10, 1 2; fenol; 
m- ou p-cresol; diacetil Manteiga 

Metilmercaptano; sulfeto de hidrogênio; sulfeto dimetI1ico; ácido acético; etanol; 2-
butanol, l -propanol; 2-propanol; ácidos graxos livres; ésteres metílico, etílico e n-bu-
tírico de ácidos graxos; n-alcanonas C3,4,5,7,9, l l , 13 ;  n-alcanais C1 ,2,3; 3-metilbu-
tenal; diacetil, 1 -butanol Queijo cheddar 

Ácidos butírico, capróico, caprílico, cáprico, láurico e seus sais Rançoso 

2-hexenal; 2-heptenal; 2-octenal; 2-nonenal; 2-decenal; 2-undecenal; 2,4-nonadie-
nal; 2,4-decadienal; 2,4-undecadienal; 2,4-dodecadienal; C5-C 16 n-alcan,ais Oxidado 

4-cis-Heptenal Sabor de creme 

Sulfeto dimetílico, trimetilamina, indol, escatol, benzilmercaptano Sabor de ração 

Fonte: (Bodyfelt et alii, 1988) 

A gordura do leite, juntamente com seus fos
folipídeos, contém ácidos graxos poli-insaturados 
em quantidade suficiente para sofrer autoxidação. 
Esse processo, propagado por meio de reações em 

cadeia com a participação de radicais livres, cul
mina com a formação de compostos carbonílicos 
voláteis, que conferem sabor estranho (oxidado) 
ao produto. 
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As proteínas do leite são precursoras de di
versos sabores estranhos. As proteínas do soro são 
fontes de compostos sulfurados, que estão envol
vidos principalmente com sabores associados com 
o tratamento térmico do leite. A ação bacteriana 
ou enzimática sobre as proteínas do leite pode re
sultar em hidrólises de ligações peptídicas que le
vam ao aparecimento e sabor amargo ou de "cal
do" . Outras reações nesse grupo de substâncias 
podem levar à formação de sabores pútridos e de 
queijos que podem ser indesejáveis. ,As reações 
entre açúcares redutores e aminoácidos, reação de 
Maillard, levam à produção de compostos res
ponsáveis pelo sabor característico "velho" e por 
pigmentos escuros. Quando açúcares redutores e 
aminoácidos são aquecidos juntos, particular
mente em pH próximo do neutro ou alcalino, di
versas substâncias são formadas. O núinero e con
centração dessas substâncias dependem da tempe
ratura, do tempo de exposição e das propriedades 
químicas dos aminoácidos e açúcares envolvidos. 
O sabor de caramelo se destaca em produtos que 
foram aquecidos a altas temperaturas ou que fo
ram mantidos a temperaturas elevadas. Este sabor 
parece resultar de uma mistura complexa de di
versas substâncias, muitas delas comuns aos pro
dutos da reação de Maillard (Shipe etalii, 1 978). 

Proteínas e aminoácidos são também fontes de 
substâncias de sabor potencial. Esses compostos 
resultam inicialmente de hidrólise de proteínas. Os 
aminoácidos liberados quando desanimados dão 
origem a ácidos. Oxidações subseqüentens resul
tam na formação de compostos carbonílicos com 
um átomo de carbono a menos que o aminoácido 
original. Essas alterações químicas podem aconte
cer por via enzimática e constituir, provavelmen
te, as principais fontes de desenvolvimento de sa
bor em alguns tipos de queijo (Bodyfelt et alii, 
1988). 

A lactose, embora muito menos doce do que a 
sacarose, confere doçura suave ao leite, quando 
em concentração normal. Esse açúcar contribui 
também para as propriedades de sensações táteis 
orais do leite e de seus derivados. Além disso, a 
lactose é substrato para atividade de muitas enzi
mas bacterianas que, por meio da fermentação 
controlada, resulta no desenvolvimento de diver
sas substâncias, conferindo sabores característicos 
e agradáveis aos produtos. 

Os minerais no leite normalmente não contri
buem para o sabor, mas em certas circunstâncias 
podem conferir sabor salgado. Cobre e ferro, 
normalmente presentes em concentrações baixas, 
são catalizadores de oxidação. 

As vitaminas podem contribuir indiretamente 
para o sabor do leite. A Vitamina E é antioxidante 
e riboflavina pode estar envolvida no desenvolvi
mento de sabor estranho induzido pela luz. A Vi
tamina C pode funcionar como agente oxidante ou 
como antioxidante, dependendo de sua concentra
ção e se está presente em estado reduzido ou oxi
dado. 

4.0 Escala de pontuação ("score card") na ava
liação sensorial de produtos lácteos. 

A escala de pontuação ("score card") consiste 
numa lista tabulada dos diversos fatores utilizados 
para avaliar a qualidade do produto, com valores 

numéricos atribuídos a cada fator. Esses fatores 
normalmente são organizados na escala de pontua
ção, segundo uma ordem de sua importância rela
tiva. As escalas de pontuação de produtos lácteos 
fornecem também um padrão numérico, pelo qual 
as suas qualidades podem ser avaliadas. Em alguns 
casos de análise de produtos lácteos o emprego de 
instalações e equipamentos de laboratório podem 
ser necessários, já que a ficha de avaliação pode 
incluir fatores como acidez titulável, número de 
microrganismos, temperatura e outros. Isso pode 
inviabilizar a completa avaliação do produto em 
uma única sessão. Em casos em que as instalações 
de laboratório não estejam disponíveis (concursos, 
exposições), é possível incluir na ficha de avalia
ção apenas aqueles fatores de qualidade que po
dem ser avaliados por meio dos órgãos dos senti
dos (Bodyfelt et alii, 1988) .  

A escala de  pontuação fornece um meio siste
mático definido de se avaliar o nível de qualidade 
do produto, refletindo a importância comparativa 
dos diversos termos (características de qualidade) 
que devem ser levados em consideração. Algumas 
vantagens dessa escala são: (i) meio de treinamento 
de julgadores iniciantes; (ü) incentiva a formação 
de hábitos corretos de julgamento; (iii) reduz erros 
de julgamento; (iv) reduz tempo de julgamento; 
(v) permite registros permanentes e (vi) constitui 
guia para aperfeiçoamento da qualidade. 

A escala de pontuação deve conter em seu topo 
informações tais como: nome do produto, nome 
do julgador, data e c6digo da amostra avaliada. No 
corpo da escala, em seu lado esquerdo, são lista
dos, normalmente, em ordem decrescente de im
portância relativa, os diversos fatores a serem 
considerados na avaliação da qualidade global do 
produto. Essas escalas devem ser desenvolvidas 
para cada produto, uma vez que é impraticável 
uma escala única. Os termos descritivos dos di
versos defeitos que podem ocorrer são dependen
tes do tipo de produto. 

Os fatores a serem incluídos na escala de pon
tos são: (i) sabor; (ii) corpo e textura; e (üi) cor e 
aparência. Outros fatores normalmente presentes 
são aparência ou estado da embalagem, caracterís
ticas de fusão (produtos congelados), temperatura 
e aspectos microbiológicos. Para cada fator ou 
atributo de qualidade componente da escala são 
listados termos descritivos de defeitos que podem 
ocorrer. Esses termos são definidos e incluídos na 
escala por julgadores treinados, assim como o nú
mero de pontos correspondentes. De modo geral 
as escalas permitem um escore total de 25, 95 ou 
de 100 pontos para amostras de produtos perfeito. 

A escala de pontuação, após análise das amos
tras, pode ser arquivada para servir de registro 
permanente da avaliação dos lotes do produto. 
Assim, os julgadores treinados evitam mudar de 
idéia durante o julgamento para que a escala 
apresente o menor número de rasuras possível. 

A Figura 1 apresenta um exemplo de escala de 
pontuação para leite de consumo (leite fluido), e a 
Figura 2 um exemplo de sugestões de escores para 
sabor de leite de acordo com alguns defeitos e suas 
intensidades. 

Há três modos gerais de utilização das escalas: 
(i) atribuir pontos totais para cada fator de quali
dade, de acordo com a presença ou não e intensi
dade dos diversos defeitos listados na escala de 
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pontuação; (ii) assinalar os defeitos encontrados na 
amostra de acordo com uma escala de intensidade 
(fraco, moderado, médio, pronunciado, forte) e 
deduzir os pontos correspondentes, de acordo com 
a escala de dedução previamente defInida, e (iii) 
assinalar os defeitos encontrados na amostra e, de 
acordo com a escala de intensidade para os defei
tos, atribuir o escore para aquele fator de qualida
de. Os pontos a serem deduzidos do escore per
feito dependem do fator de qualidade considerado 
e são defInidos por equipes de julgadores/inspe
tores treinados. Em qualquer dos casos, os pontos 
atribuídos a cada fator de qualidade são somados, 
constituindo o escore total para a amostra. O grau 
de qualidade da amostra é designado com base 
nesse escore total. 

O sabor normal do leite deve ser suavemente 
doce e sem gosto residual. O julgador não deve es
perar que a amostra de leite de alta qualidade sen
sorial apresente algum gosto. Quando a amostra de 
leite apresenta algum tipo de "gosto" , normal
mente alguma coisa está errada com o seu sabor. 
Leite de excelente qualidade é ligeiramente doce e 
deixa somente uma sensação limpa e agradável, 
após a amostra ter sido eliminada da boca. A mis
tura deve estar homogênea sem partículas de gor
dura ou granulação. Ao se abrir a embalagem, sem 
agitação, não deve haver evidência de creme ade
rido, espuma ou grânulos de gordura. 

Descrição resumida para alguns dos termos 
descritivos de defeitos de sabor do 

leite listados nas Figuras 1 e 2 

1 .0 Acidez - esse sabor estranho do leite podç 
ser detectado pelos sentidos olfativo e gustativo. E 
produzido pelo crescimento de bactérias produto
ras de ácidos, que oxidam a lactose até ácido lático 
e outras substâncias. Os julgadores treinados fa
cilmente detectam esse odor, mesmo antes que 
poSSfull detectar o gosto ácido anormal. Com o 
desenvolvimento da fermentação, o gosto ácido 
torna-se mais intenso e detectável, enquanto que o 
odor tende a se tornar mais fraco. Essa acidez pro
voca ligeira sensação efervescente na ponta da lín
gua. 

2.0 Adstringente - não é muito comum em leite. 
Descreve uma sensação complexa resultante da 
contração da mucosa da boca induzida, por exem
plo, pelo tanino de frutas verdes ou "de vez" . Jul
gadores dotados de alto índice limiar para ranço 
percebem a sensação adstringente na base e na raiz 
da língua ao provar amostras de leite levem�nte 
rançosas. Assim, essa sensação pode alertar os Jul
gadores a observar mais cuidadosamente a presen
ça de rancidez. 

3 .0 Curral/estábulo - representa um sabor estra
nho transmitido ao leite. Este defeito é facilmente 
notado quando a ordenha é realizada em ambientes 
de ventilação deficiente e com cheiro forte de de
tritos do estábulo ou curral·. 

4.0 Amargo - o gosto amargo é detectado na 
base e raiz da língua e demanda mais tempo para 
resposta do que os outros gostos primários. O 
gosto amargo pode ocorrer como um defeito sin
gular no leite, mas pode também estar associado a 

outros defeitos, como adstringência. Alguns jul
gadores consideram o amargo como uma caracte
rística distintiva da rancidez. O sabor estranho po
de exibir uma nota amarga se o material que o ori
ginou no leite apresentava gosto amargo. Este 
gosto amargo no leite é conseqüência da ingestão 
de certas ervas pela vaca ou às vezes em razão de 
alguns microrganismos, principalmente bactérias 
psicrotr6fIcas. 

5 .0 Cozido - embora seja o único termo que 
apareça nas escalas de pontuação para designar 
o sabor estranho induzido pelo calor, no leite, ele 
representa diversas sensações de sabor. O sabor 
induzido pelo calor na pasteurização do leite tende 
a alterar em caráter e intensidade durante a estoca
gemo Logo após o processamento o sabor de cozi
do pode ser bastante intenso e praticamente desa
parecer após 24 horas de estocagem. Vale lembrar 
que o que ocorre aqui não é o caso do leite supera
quecido, em que o sabor mais intenso lembrando 
caramelo pode ocorrer. Este defeito é produzido 
por um mecanismo químico diferente; o caráter de 
caramelo intensifIca e torna-se cada vez mais de
sagradável com o tempo. Pesquisas demonstraram 
que o sabor cozido aparece no leite processado de 
76 a 78°C. O leite aquecido a temperaturas infe
riores não desenvolve sabor cozido. O sabor que 
permanece no leite moderadamente aquecido, 
após estocagem sob refrigeração, principalmente 
quando temperatuf"àS de processamento mais altas 
são usadas, é geralmente descrito como ''aqueci
do" . Isso o distingue da sensação mais intensa, su
gerindo a presença de sulfitos, mais típica do sabor 
cozido. 

6.0 Fruta/fermentado - certos microrganismos 
ao se desenvolverem no leite produzem substân
cias aromáticas que conferem sabor estranho, 
normalmente descritos como "fermentado" ou de 
frutas. Essas substâncias são detectadas pelo odor 
que se assemelha ao de chucrute ou vinagre (fer
mentado) ou ao odor de frutas como abacaxi ou 
maçã. É considerado como defeito sério que pode 
ocorrer em leite cru e pasteurizado estocado por 
longos períodos. Esse sabor ocorre normalmente 
associado ao crescimento de bactérias psicrotr6fI
cas como Pseudomonas fragi (Bodyfelt et aJij, 
1988). 

7 .0 Ração - alguns alimentos, especialmente 
forragens volumosas, conferem propriedades 
aromáticas ao leite das vacas alimentadas um pou
co antes da ordenha. Isso ocorre com forragens su
culentas, silagens, resíduos de cervejarias e alguns 
fenos. O sabor estranho de ração é caracterizado 
por ser aromático, podendo ser facilmente detec
tado pelo cheiro, algumas vezes ser agradável (al
fafa) . Esses sabores têm um tempo de resposta 
curto e também desaparecem rapidamente. 

8 .0 Alho/cebola (ervas) - são caracterizados no 
leite pelo odor pungente e por um longo gosto re
sidual quando degustado. São também prove
nientes da ração quando essas ervas estão presentes 
e as vacas são alimentadas pouco antes da ordenha. 

9.0 Malte - esse sabor sugestivo de malte está 
geralmente associado com o crescimento de bac-
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FIGURA 1 Escala de pontuação para qualidade de leite 
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Produto: ________________________ Data: __ / __ / __ 
Julgador: ________ � ___________________________ __ 

Sabor 10 

Sedimento 

Embalagem 

Bactéria 

Temperatura 

Desejado 
Desejado 

Escore 

Ácido 

Adstringente 

Curral/estábulo 

Amargo 

Cozido 

Ração 

Fruta 

Alho/cebola 

Malte 

Oxidado 

Metálico 

Rançoso 

Salgado 

3 escore 

5 escore 

Torcida 

Suja/dentro 

Suja/fora 

Vazando 

Vazia 

Defeito fecho 

Rótulo ilegível 

5 escore 

Contagem total 

Coliformes 

2 escore 
Temperatura °c 

escore total de 
cada amostra 

---% Gordura (%) 
---% Ext. seco des. (%) 

Acidez titulável 

Número da amostra 

Outros-----------------------------------------------------------------------
Testes------------------------------------------------------------------------

Ass. julgador: ------------------------------

Fonte: (Bodyfelt et alii, 1988). arvoredoleite.orgdigitalizado por
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FIGURA 2 Guia de pontuação para sabor de leite, de acordo com os defeitos e intensidades apresentados. 

Intensidade do defeito 

Defeito(a) Sabor Fraco(b) Moderado Médio Pronunciado Forte(C) 

Adstringente 8 7 6 _ _  (d) 
Curral/estábulo 5 4 3 2 0/1 
Amargo 5 4 3 2 O/I 
Cozido 9 8 7 6 0/5 
Ração 9 8 7 ore) 

0/5 
Fruta 3 2 1 O 
Alho/cebola 5 4 3 2 0/1 
Acidez 3 2 1 O O 
Velho 8 7 6 
Malte 5 4 3 2 O/I 
Metálico 5 4 3 2 0/1 
Oxidado 6 5 4 3 0/2 
Rançoso 4 

3 2 1 O 
Salgado 8 7 6 5 0/4 

(a) "Sem defeito" atribui-se um escore de 10  para sabor. A faixa nonnal é de 1 - 10 para produtos vendá
veis. (b) O mais alto escore a ser atribuído para produtos com defeito de intensidade fraca. 

(c) O mais alto escore a ser atribuído para produto com defeito de itensidade forte. Entretanto, a amostra 
pode receber escore zero para sabor (produto não comerciável) . 

(d) O traço indica que esse nível de intensidade para o defeito é de ocorrência improvável. 
(e) Quando um produto é julgado impr6prio para venda (não comerciável), em virtude de um defeito de 

sabor, atribui-se escore zero para sabor. 

Fonte: (Bodyfelt et am, 1988) 

térias (Streptococcus lactis var. maltigenes) quando 
o leite é estocado a temperaturas acima de 18!?C 
por mais de duas horas. Pode ser detectado ao 
cheirar ou degustar o leite, quando a população 
bacteriana é da ordem de milhões/mI. 

10.0 Oxidado - resultante da autoxidação de 
ácidos graxos poli-insaturados da gordura do leite, 
induzida normalmente, pela ação catalítica de 
certos metais. Diversos termos como metálico, 
oleoso, papel, velho, "cebo", tinta e peixe têm si
do usados para descrever as diferenças qualitativas 
do termo genérico "oxidado" .  

1 1 .0 Rançoso - este defeito pode ser desagradá
vel para alguns julgadores, mas outros podem não 
considerá-lo tão repugnante. Algumas pessoas 
parecem insensíveis ou apresentam um índice li
miar relativamente alto para o gosto ou odor de 
ácidos graxos livres e seus sais. O odor caracterís
tico de ranço no leite é derivado de ácidos graxos 
voláteis resultantes da hidr6lise da gordura. Este 
sabor pode não ser percebido logo após a coloca
ção da amostra na boca, mas intensifica com a sua 
movimentação sobre a parte posterior da língua. A 
sensação sugere rancidez - um sabor residual de 
sabão, amargo e possivelmente de sujidade. 

12.0 Salgado - o gosto salgado no leite é perce
bido rapidamente ao se colocar a amostra na boca. 
Este gosto estranho está normalmente associado 
com o leite de vacas em estado avançado de lacta
ção ou com o leite de vacas mastiticas. 

6.0 Análise descritiva quantitativa (RDA) na 
avaliação sensorial de produtos lácteos. 

A análise descritiva quantitativa pode ser en
tendida como uma técnica de perfil sensorial (aná
lise descritiva), em que uma equipe de provadores 
treinados identifica e quantifica as propriedades 
sensoriais de um produto. Os membros da equipe 
trabalham inicialmente em conj unto, numa me
sa-redonda, para discutir e identificar as caracte
rísticas sensoriais relevantes do produto - termos 
descritivos - em várias sessões preliminares. Du
rante essas discussões os provadores chegam a um 
acordo quanto aos termos descritivos, seus signifi
cados, a seqüência de avaliação de cada atributo 
sensorial e a linguagem a ser usada. 

Uma escala contínua não estrutura é utilizada 
para se quantificar a intensidade das propriedades 
sensoriais do produto. Essa escala consiste de uma 
linha de comprimento determinado - 15 cm - com 
pontos-âncora a l(hum) em de cada extremidade, 
acompanhados normalmente de uma palavra ou 
expressão quantitativa. Uma terceira marca pode 
ser usada no ponto médio da escala. Após as dis
cussões em grupo e treinamento da equipe de pro
vadores, as avaliações propriamente ditas são rea
lizadas em cabines individuais com amostra única 
ou de acordo com um delineamento experimental 
apropriado. O provador expressa sua avaliação, 
fazendo um traço vertical sobre a linha, na posição 
da escala que melhor reflita a impressão da inten
sidade da característica considerada. Uma linha é 
usada para cada atributo de qualidade sensorial do 
produto, conforme Figura 3. Os escores para cada 
atributo são obtidos pela medida da distância (com 
uma régua) que vai da esquerda da escala (zero) até 
a marca vertical feita pelo provador. Estes resulta
dos podem ser submetidos à análise de variância e a 
outros tratamentos estatísticos (Stoneet alü, 1974). 
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FIGURA 3 Exemplo d e  ficha de avaliação para análise descritiva quantitativa de iogurtes. 

Laborm6rio: _________________________________________________________________ _ 

Nome: _________________________________________________ -uData: ____ / ____ J __ __ 

C6digo da amostra: I ote: __ ..,..--_____ _ 

Por favor, escreva o c6digo da amostra e seu nom� nos espaço� apropriados. AnaJise cada amostrl! na se
qüência dos atributos listados e faça um traço vertJ.�al na po�Içao que melhor refli� a sua percepçao .. Use 
quantidade suficiente de amostra e o tempo necessárIO. para o Julgamento de cada atrIbuto. Por favor, lImpe 
o palato com água e biscoito (água e sal) como necessárIO, entre cada amostra. 

Atributo 

Cor 

Branca 

Amarelo 
escuro 

�----------------------------------------------------� 
Odor 

Atiry_
co 

___________________________________________________ 
T
_

í
_
P

_
iC

_
O 

____ +_--

Acidez 

Fraca Forte 
�--------------------------------------------------� 

Sabor 

Atlry�
co

� _________________________________________________ 
T
_

í
_
P

_
iC

_
O 
____ +_--

Consistência Muito 
L�f

_
·d

_
o 
____________________________________________________ 

e
_
x
_
pes 

__ 
s
_
o ___ 

� 

Comentários: 

A técnica de QDA enfatiza a seleção e treinamento 
dos provadores, o processo de jul&am:,nto, a. utili
zação apropriada da escala, a realizaçao de Julga
mentos repetidos para cada julgador/amostra e o 
processamento e interpretação dos resultados. O 
desempenho dos provadores pode ser avaliado por 
meio de análise estatística apropriada (S tone et alii, 
1974).  
Diferenças entre produtos, amostras, formulações 
ou marcas podem ser avaliadas por meio de tra�
mento estatístico apropriado dos escores médIOS 
de cada atributo considerado. A relação entre as 
características de qualidade do produto pode ser 

Consistência 

estudada por meio da análise de correla�ão. A 
partir dessas correlações e dos escores médIOS das 
intensidades relativas, pode-se desenhar um mo
delo multidimensional do perfil do produto, o que 
pennite melhor visualização das diferenças e si
milaridades entre as amostras. A Figura 4 apre
senta um exemplo desse modelo para três marcas 
de iogurte analisadas. Verifica-se, por meio desse 
perfil sensorial do iogurte que a marca C era de 
consistência mais firme (expessa) que a marca A ,  
enquanto que a B foi a de consistência menos ex
pessa das três. Outras diferenças podem também 
ser observadas na Figura 4. 

Acidez 

Marca A 
Marca B 
Marca C 

Odor 

FIG URA 4 Perfil sensorial de três marcas comerciais de iogurtes por meio da análise descritiva quantitati

va modificada. 
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CONCLUSÃO 

Os diversos métodos de avaliação sensorial de 
produtos foram discutidos nessa apresentação. 
Também foram discutidas as diversas aplicações 
dos diferentes tipos de testes sensoriais. Ao ana
lista sensorial é importante conhecer esses méto
dos, saber como devem ser aplicados e suas limita
ções. Deve-se observar que na montagem de um 
teste sensorial, o analista precisa conhecer clara
mente os seus objetivos. Isso possibilita a escolha 
da melhor metodologia disponível juntamente 
com um delineamento experimental apropriado e 
que permitam testar as hip6teses de interesse. 

Na montagem dos testes sensoriais é funda
mental que se diferencie entre os testes afetivos, 
isto é, aqueles que fornecem respostas subjetivas 
do tipo gosta/desgosta dos testes analíticos ou de 
diferença. No primeiro caso os membros da equi
pe de provadores são representantes da população 
de consumidores do produto, portanto, não treina
dos, enquanto que no segundo os provadores rece
bem algum tipo de treinamento em avaliação 
sensorial e não representam nenhuma população 
de consumidor. 

É necessário se diferenciar entre os chamados 
testes organolépticos, emocional e subjetivo de 
análise sensorial conduzida de forma científica e 
objetiva. O teste organoléptico tradicional é insa
tisfat6rio para prop6sitos científicos por uma série 
de razõ es. Ele raramente atende a princípios cien
tíficos, tais como objetividade e reprodutibilidade. 
Muitas pessoas acreditam ser competentes no jul
gamento de qualidade, pelas suas experiências 
profissionais com o produto. Raramente se consi
dera que os sentidos humahos variam em seu grau 
de acuidade entre indivíduos. 

Os produtores de leite, parceiros dos fabrican
tes de produtos lácteos no estabelecimento de uma 
demanda por qualidade uniforme, devem reco
nhecer que "os produtos lácteos não podem supe
rar em qualidade a matéria prima usada na sua ela
boração". Sem conhecimento do que constituem 
sabores agradáveis e indesejáveis em produtos 
lácteos é difícil produzir matéria prima de alta 
qualidade. 

Os métodos de escala de pontuação (" Score 
card") e análise descritiva quantitativa (QDA) fo
ram discutidos com mais detalhes. Alguns defeitos 
do sabor do leite são definidos. A técnica de QDA 
foi discutiva com um exemplo para iogurtes. 

SUMMARY 

Three different methods are available for 
tracing causes of sensory problems in dairy 
products: chemical, microbiological, and sensory 
procedures. In addition to quality factors related 
to safety, the sensory quality of dairy products 
must be one of the objectives of the dairy industry, 
since it contributes for an edge in the market 
place. The simplest, most rapid, and direct 

approach to access quality defects is sensory 
evaluation. Also, there is no ana1ytical method 
which, isolated, would be capable of evaluating, 
satisfactorily, importaot sensory properties such as 
flavor or , appearance. A vailable sensory 
evaluation procedures allow the food technologist 
correct diagnosis of types and sources of sensory 
quality defects which is a prerequisite to 
application of remedial measures in production, 
processing, and distribution steps. A food 
technologist trained and experienced in flavor 
evaluation of dairy products has an "edge" on 
someone who is competent only in performing the 
chemical andlor microbiological methods. In this 
presentation it was intended to discuss the latest 
developments and the general methods of sensory 
evaluation as they apply to quality control and 
product development in the dairy industry. 
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"O produto possui potente ação fungicida e biocida e toxicidade baixíssima -
Reduziu em 96% os microrganismos da salmoura, dosagem 1:3000". 

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

"Os queijos tratados não apresentaram crescimento de mofo ap6s 7 dias sem em
balagem. B a'Stante inibido em queijos curados por 4 semanas. Completamente 
eliminados à temperatura ambiente." 

"Sugere-se que o comp?sto STERILAN (Digluconato de Clorhexi�ina)
. 

seja 
aplicado à salmoura em mtervalos regulares para se manter o alto efeito blOCl
da." 

Nota: Este trabalho foi apresentado no Congresso de Laticínios em B elo Hori
zonte-MG (1989). 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DA 
COALHADA E DO QUEDO DE LEITE DE CABRA COM 

OS DE LEITE DE V ACA(*) 

Physical-chemical and sensorial characterlstics of the curdled product 
and minas frescal cheese made with goat and cow's milk 

Maria Helena Damásio(**) 
Maria Amélia Chaib Moraes(***) 
José Sátiro de Oliveira(* **) 

RESUMO 

Neste trabalho, foi feita a avaliação físico-química e sensorial da coalhada e do queijo 
tipo minas frescal, feitos com leite de cabra e de vaca. A coalhada de leite de cabra apresentou 
maior teor de acidez que a de leite de vaca: 0,728 e 0,657% ácido lático, respectivamente. 
Tanto nas medidas com o consistômetro de Bostwick como nos testes sensoriais, a consistên
cia da coalhada de leite de cabra foi bem mais baixa que a de leite de vaca, embora estas não 
apresentassem diferença significativa quanto ao teor de sólidos totais. Com relação aos quei
jos, foi observado maior teor de gordura (26,7% > 24,3 %) e de cinzas (3.5 1 % > 3 ,30%) 
para os de leite de cabra e maior de proteína ( 1 8,80% > 1 7,00%) e de sal (1 ,56% > 1 ,2 1  %) 
para os de leite de vaca, enquanto que não se verificou diferença significativa no teor de sóli
dos totais (49 , 1 6  e 48,4 1 %), % de ácido lático (0,365 e 0,353%) e pH (4,82 e 4,83). Nos en
saios de compressão realizados no lnstron UTM , verificou-se que os queijos de leite de cabra 
apresentaram menor resistência a compressão, o que foi coerente com os resultados sensoriais 
em que estes queijos foram considerados de menor fmneza. Na avaliação do sabor, tanto para 
a coalhada como para o queijo, foi encontrada diferença significativa a favor dos produtos de 
leite de vaca. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui o 52 rebanho de caprinos do 
mundo sendo que 92% deste rebanho encontra-se 
no Nordeste. Nesta região, a caprinocultura de
sempenha um papel de grande importância social, 
principalmente na zona rural , servindo como fonte 
de alimentos protéicos, como carne e leite, e como 
fonte de renda pela venda de pele (EMBRAP A,  
198 1).  

Recentemente, a caprinocultura começo'l a 
atrair a atenção do governo brasileiro, com o ob 
jetivo de melhorar o aproveitamento de sua capa
cidade leiteira. Cada fêmea das raças que já estão 
sendo estudadas no Nordeste tem condições de 
produzir 2 a 2,5 I de leite por dia, mais do que uma 
vaca mantida nas mesmas condições e na mesma 
região (Anônimo, 1 977). Portanto, é necessário 
que pesquisas sejam feitas sobre o leite de cabra 
e seus produtos como a coalhada e o queijo. 

Este trabalho procura fazer uma caracterização 
físico-química e sensorial da coalhada e do queijo 
(tipo minas frescal) processados com leite de ca
bra, comparando-os com os processados com leite 
de vaca. 

MATERIAL E METODOS 

1 .0 Análise do leite. 

O leite de cabra foi obtido de um rebanho de 
aproximadamente 80 cabeças, que eram na maio
ria resultantes de cruzamentos de animais de raça 
Saanen ou Parda Alemã com animais sem raça 
definida. O leite de vaca era de um rebanho de no
ve cabeças, senda sete de raça Jersey e duas de raça 
Dinamarquesa. As análises foram realizadas se
gundo os métodos da A.O.A.C. (1980) quanto ao 
conteúdo de sólidos totais ( 1 6.032), proteína 
( 1 6.036) e cinzas ( 1 6.035), e de acordo com o Ins
tituto Adolfo Lutz ( 1 976) quanto a gordura 
( 1 5 . l .9. 1). Para a lactose foi feito o cálculo pela 
diferença dos outros componentes para 100. 

2.0 Processamento da coalhada. 

Após o aquecimento até a ebulição, para a 
pasteurização, o leite foi transferido para frascos 
de 900 ml, onde se preparou a coalhada. A inocu
lação foi de 1 % Streptococcus Idctis e a incubação 
em estufa a 32 °c até a formação do coágulo. 

( O ) Parte da Tese de Mestrado apresentada pelo 1 9  autor à Faculdade de Engenharia de Alimentos. ApresentadO no XI C.N.L rezllado no perrodo de 21 - 24 de agosto de 1 989 no Minas Centro em Belo Horlzonte-MG. ( 00) Professor Assistente da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual de Campinas, Caixa Postal n2 6121 , 1 3081 Campinas - São Paulo. (Composto e impresso em 0 1 /07/9 1 ) (00.) Professor Titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas. 
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3.0 Processamento do queijo. 
O leite sofreu uma pasteurização lenta (62 -

64°C / 30 min), sendo resfriado em água corrente 
até 35°C. Em seguida, foi feita a adição de 1 % de 
Streptococcus láctis, solução �e CaCl2 5.0% (0,5 
ml/L de leite) e coalho líqwdo comercial sufi
ciente para coagular o leite em 45 mine Após o 
processamento de acordo com Oliveira ( 1982), os 
queijos foram colocados em form�_para 0,5 kg 
e submetidos a salga seca. As condlçoes de arma
zenamento foram de 1 0°C de temperatura e 85% 
de umidade relativa nos dois primeiros dias, sendo 
depois a temperatura abaixada para 7°�, na qual 
os queijos foram mantid� até o 42 di,a, q�do 
foram utilizados para as diversas detemnnaçoes. 

4.0 Análise da coalhada. 

4. 1 Exame direto em microscópio: A técnica 
para os esfregaços e posterior coloração de gram 
foi de acordo com Hausler ( 1972). 

4 2 Determinação de acidez: Titulação de 10,00 
� de amostra com NaOH 0 , 1  N (Kosikowski, 
1978). 

4.3 Determinação de pH: Imersão direta dos 
eletrodos do pHmetro na amostra. 

4.4 Medida da consistência: A medida foi feita 
depois da quebra do coágulo par agi�ção manual 
(10 rotações/lO seg) , utilizando o consIstômetro de 
Bostwick, com as amostras a temperatura entre 4 e 
6 °C. Contados 2 min após ter sido liberado o ma
terial, fez-se a leitura da distância percorrida pela 
amostra, em cm (Duitschaever, 1 978). Foram rea
lizadas três repetições por amostra. 

4.5 Análise sensorial: A pós a quebra do coágulo 
por agitacão leve, as amostras foram apresentadas, 
a temperatura de aproximadamente 6 °C, duas a 
duas a 10 provadores semi treinados, num total de 
6 repetições. Foram utilizadas escalas t:st:u�radas 
de 9 pontos para a avaliação de consistênCia (de 
mole a firme), sabor (de desagradável a agradável) 
e acidez (de fraca a excessiva). 

5 .0 Análise do queijo: 
5 . 1  Exame direto em microscópio: o �aterial 
para os esfregaç<?� foi coleta�o na superfíCie e ,no 
interior dos queIJOS. A técruca empregada fOI a 
mesma já utilizada para a coalhada (Hausler, 
1972). 

5.2 Análises químicas: a amostragem e prepara
ção da amostra foi realizada segundo A.O .A.C. 
( 1980) ( 16.0 1 5  - 16.0 1 8, �6.2� 1 - 1 6.2,32). A de
terminação de sólidos totais fOI po� melO de ,seca
gem inicialmente em banho-mana e depOIS em 
estufa a 100°C, até peso constante (Kos�owski, 
1 978). Para a determinação de gordura utilIZou-se 
o método Gerber (Instituto Adolfo Lutz, 1976). 
Foram seguidos os métodos do manual A.O.A.C. 
( 1980) para � geterminações (je proteína ( 16.2�5), 
cinzas ( 1 6.241), cloreto de sódio ( 1 6.243) e aCIdez 
( 16.247). O pH foi determinado usan�o o extra�o 
aquoso obtido na determinação de aCIdez (KOSI
kowski, 1978). 

5.3 Medidas das propriedades mecânicas: 
Amostras cilíndricas de 15mm de diâmetro e 
17mm de altura, foram comprimidas uniaxial

mente, usando o Instron UTM (Culioli & Sher
man, 1976). A velocidade usada para a aplicaç�o 
da força foi de 8 cm/min. As medidas foram reali
zadas a temperatura ambiente e com 5 repetições 
para cada amostra. A partir das curvas força -
desloCamento obtidas diretamente do aparelho, 
foram construídas curvas de força - compressão. 
Destas curvas foram extraídos os seguintes parâ
metros: - ponto de biofalha, como a % de com
pressão para a quebra da estru�a da �o�tra, -
firmeza, como a força necessária para atinglI 70% 
de deformação. 

5.4 Análise sensorial: Foram utilizados 10 pro
vadores semi-treinados, que avaliaram as amostras 
duas a duas, com 6 repetições. As amostras para a 
avaliação de firmeza e sabor foram reti�das de 
forma similar às utilizadas para as medIdas das 
propriedades mecânicas (cilíndricas: 1 5mm x 
17mm de altura). Para a firmeza, os provadores 
foram instruídos para comprimir a amostra entre 
os dedos polegar e indicador (Culi<?li & �h��an, 
1976). Para a avaliação da aparênCIa, fOI utilIZada 
uma fatia, em forma de cunha, cortada do centro 
ao exterior do queijo (aproximadamente 2,0 cm de 
espessura máxima). As escalas empregadas eram 
não estruturadas de 9 pontos, com os extremos de 
"mole" a " firme" para a textura, de "desagradá
vel" a "agradável" para sabor e de "péssima" a 
"boa" para aparência. 

6.0 Análise estatística: Foi utilizada análise de 
variância para estudar os resultados obtidos nos 
testes sensoriais e o teste de Student para a com
paração das médias das análises físico-químicas 
dos queijos. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

1 .0 Coalhada 

Comparando-se a composição dos dois tip,os 
de leite (Tabela 1) , verifica-se que embora o leIte 
de vaca apresente conte"lido de g�rdu;a be,m �e
nor, seu conteúdo de sólidos totals nao fOI mwto 
inferior ao do leite de cabra. 

Na verificação qualitativa da flora microbiana, 
por exame direto em microscópio, c0n.s�to�-se, 
para os dois tipos de coalhada, a predomInancIa de 
células cocos gram-positivas, com a mesma m<?r
fologia e forma de agrupamento da cultura látIca 
utilizada (Streptococcus láctis). 

Como pode ser verificado na Tab�la 2, a co�
lhada de leite de cabra apresentou mruor % d� áCI
do lático e menor pH que a coalhada de leIte de 
vaca. De acordo com Nelson & Trout ( 1 965), que 
indicam uma faixa de acidez entre 0,70 e 0,85% 
para produtos fermentados, ambos os produtos 
podem ser considerados de baixa acidez. 

Dos resultados obtidos para a medida da con
sistência (Tabela 3), pode-se notar a consistência 
mais baixa da coalhada de leite de cabra, que per
correm maior distância no consistômetro de Bost
wick resultados semelhantes foram encontrados 
com iogurte de leite de cabra e de vaca (Duits-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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chaever, 1978; Loewenstein & Speck, 1978). 
A variação da consistência dos dois tipos de 

coalhada poderia ser atribuída a diferença no con
teúdo de s6lidos totais dos leites utilizados. Po
rém, o leite de cabra, do qual resultou um produto 
menos consistente, foi o que apresentou um con
teúdo de s6lidos totais ligeiramente mais alto (Ta
bela 1). De acordo com a literatura, essa diferença 
na consistência desses produtos tem sido atribuída 
às suas diferenças na estrutura proteica (Duits
chaever, 1978), ou mais especificamente à carên
cia de ruI - caseína no leite de cabra (Jenness, 
1980). 

Os resultados da análise sensorial estão apre
sentados na Tabela 4. Foram verificadas diferen
ças significativas ao nível de 1 % entre os dois tipos 
de amostras, com relação às três características 
avaliadas. Os valores obtidos para consistência 
foram coerentes com as medidas físicas (Tabela 3) 
indicando uma consistência mais baixa para a 
coalhada de leite de cabra. 

No teste de sabor, a coalhada de leite de vaca 
obteve uma média bem mais alta que a de leite de 
cabra, ou seja, a coalhada de leite de vaca foi con
siderada de sabor mais agradável. Além do sabor 
que é tansferido da matéria prima ao produto fi
nal, também contribui para o sabor da coalhada 
a formação de compostos durante a fermentação, 
que é diferente para os dois tipos de leite (Andrade 
et al, 1982). Duitschaever (1978) encontrou uma 
preferência de apenas 32% para o iogurte de leite 
de cabra, comparado ao de leite de vaca, o que de 
certa forma concorda com os resultados obtidos 
neste trabalho. Abrahamsem & Holmen (198 1) 
avaliaram iogurtes de leite de cabra, variando os 
métodos de concentração antes do processamento, 
e obtiveram uma média para todas as amostras de 
3,18 numa escala de 5 pontos. Os comentários 
mais comuns sobre o sabor e aroma foram: amar
gor, ausência de aroma de iogurte e acidez muito 
alta. 

Na avaliação de acidez, foi obtida uma média 
mais alta para a coalhada de leite de cabra, con
firmando os resultados já encontrados nos testes 
físico-químicos (Tabela 2). Resultados similares 
foram encontrados por Duitschaever (1978) :: 
Abrahamsem & Homem ( 198 1) que avaliaram io
gurte de leite de cabra e destacaram a alta acidez 
como característica marcante do sabor deste pro
duto. 

2.0 Queijo 

A composição do . leite utilizado para o pro
cessamento dos queijos estáapresentadana Tabela 5 . 

Os queijos obtidos apresentavam faces planas e 
bordos retos e algumas pequenas aberturas mecâ
nicas. Ao examinar as lâminas dos esfregaços, ve
rificou-se em todos os casos a presença apenas de 
diplococos Gram-positivos, compatível com a 
cultura lática utilizada no processamento (Strepto
coccus láctis). 

Os pesos dos queijos utilizados para os testes 
variaram de 383,1 a 424,8g. As alturas também 
foram similares variando de 4,5 a 5 ,1  cm. Obteve
se rendimento de 14,4 a 15,0% para os queijos de 
leite de vaca e de cabra, respectivamente. O ren
dimento ligeiramente maior para os queijos de 
leite de cabra é compatível com o esperado, pois o 

conteúdo de s6lidos totais encontrado nesse tipo de 
leite foi também ligeiramente maior que o encon
trado no leite de vaca (Tabela 5). 

Comparando-se a composição dos dois tipos 
de queijo, (Tabela 6), verificou-se que não houve 
diferença significativa entre os conteúdos de s6li
dos totais, mas sim entre os conteúdos de proteína, 
gordura e sal. Enquanto os queijos de leite de ca
bra apresentaram conteúdos mais baixos de pro
teína, os queijos de leite de vaca apresentaram 
conteúdos mais baixos de gordura, o que pode ser 
explicado pela composição dos leites utilizados 
como matéria-prima (Tabela 5). Com relação às 
características de acidez (pH e % ácido lático) dos 
queijos, verificou-se não haver diferença signifi
cativa entre as médias dos dois tipos de queijo. 

Na avaliação instrumental da textura dos 
queijos, comparando-se as curvas de força - com
pressão (Figura 1) o que mais diferencia as curvas 
obtidas para os queijos de leite de cabra e para os 
queijos de leite de vaca é a localização da região 
do platô, que tem sido associada com a quebra da 
estrutura da amostra (Culioli & Sherman, 1976). 

Os resultados obtidos para os parâmetros ex
traídos destas curvas estão apresentados na Tabela 
7. Os valores mais baixos de ponto de biofalha en
contrados para os queijos de leite de cabra indicam 
que estes suportam menores % de compressão an
tes da ruptura, ou seja, apresentam maior fragili
dade (ou fraturabilidade) que os queijos de leite de 
vaca. Com relação à firmeza o queijo de leite de 
cabra apresentou-se menos firme que o queijo de 
leite de vaca. 

As diferenças de textura entre os queijos de 
leite de vaca e de cabra processados e armazenados 
sob as mesmas condições podem ser atribuídas as 
diferenças entre os leites, principalmente no que se 
refere a proteína. Storry et aI (1983) encontraram 
uma maior força de coágulo, obtido de coagulação 
por rennina, para o leite de vaca que para o leite de 
cabra, que foi e:x;plicada pelo conteúdo de caseína, 
principalmente de ru-caseína. 

Os resultados da avaliação sensorial dos quei
jos estão apresentados na Tabela 8. No teste de 
firmeza, utilizando-se análise de variância foi en
contrada diferença significativa em relação às 
amostras a nível de 5%. O queijo de leite de vaca, 
apresentou maior firmeza que o de leite de cabra. 
Este resultado confirma o obtido na medida ins
trumental da firmeza (Tabela 7). De acordo com 
alguns comentários dos provadores, o queijo de 
leite de cabra foi considerado de textura quebradi
ça, o que também concorda com os resultados para 
ponto de biofalha dos queijos de leite de cabra 
(Tabela 7). A textura do queijo de leite de vaca foi 
considerada de boa plasticidade. 

Resultados semelhantes aos deste trabalho fo
ram encontrados por Wolfschoon - Pombo & 
Furtado (1979), que processaram queijo de leite de 
cabra tipo Chabichou, mofado e obtiveram um 
produto de textura homogênea e ligeiramente 
quebradiça. 

Na avaliação do sabor, foi verificada diferença 
significativa entre as amostras a nível de 5%, sen
do que as médias apresentadas indicaram um sabor 
mais agradável para o queijo de leite de vaca que 
para o de leite de cabra. 

Um ponto marcante na descrição de queijos de 
leite de cabra feita por vários autores (Wolfscho-
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on-Pombo & Furtado, 1979; Ledda e t  al, 1980; 
Kalatzopoulos et·al, 1983) é o seu sabor picante, 
um pouco ácido. Neste trabalho, alguns comentá
rios também foram observados por parte dos pro
vadores, apesar de na análise físico-química não se 
ter verificado diferença significativa entre as mé
dias de % de ácido lático e pH para os dois tipos de 
queijo. 

Com relação a aparência, as amostras apresen
taram diferença significativa a nível de 1 %, sendo 
atingida uma média mais alta para o queijo de leite 
de cabra e para o leite de vaca. O que mais chamou 
atenção quanto a aparência dos queijos foi a gran
de diferença de cor. Alguns provadores atribuíram 
um caráter indesejável à cor amarela do queijo de 
leite de vaca. De um modo geral, houve muitos 
comentários por parte dos provadores sobre a cor 
intensa branca dos queijos de leite de cabra, que 
também foi observada por Wolfschoon-Pombo & 
Furtado (1979), que processaram queijo tipo cha
bichou, e Kalatzopoulos et al ( 1983) que proces
saram queijo tipo edam. 

CONCLUSÃO 

No estudo do produto fermentado, a consistên
cia da coalhada de leite de cabra é bem menor que 
a da coalhada de leite de vaca. A aCidez na análise 
físico-química, assim, como na análise sensorial� foi maior para a coalhada de leite de cabra, que fOI 
considerada de sabor menos agmdável que a de 
leite de vaca. 

As composições dos queijos obtidos pelos dois 
tipos de leite foram similares com relação ao con
teúdo de sólidos totais, porém, diferiram signifi
cativamente quanto a outros constituintes sen�o 
que o queijo de leite de cabra apresentou em médIa 
maior conteúdo de gordura e cinzas e menor con
teúdo de proteína, isto devido as diferenças nas 
composições dos leites utilizados. 

Não houve diferença signi&cativa entre os 
queijos quanto a acidez obtida pelo IJ.?-étodo fisi�o
quínlico, embora pudesse ser percebIda sensonal
mente uma maior acidez no queijo de leite de ca
bra. 

De acordo com as medidas obtidas nos testes 
de compressão, os queijos de leite de cabra apre
sentaram maior fmturabilidade e menor firmeza, 
que fomm confirmadas pelos testes sensoriais. 

Na avaliação sensorial, o queijo de leite de ca
bra foi considerado de sabor menos agradável, 
porém, de melhor aparência que o queijo de leite 
de vaca. 

SUMMARY 

Physico-chemical and sensory characteristics 
of the curdled product and minas frescal cheese 
processed with goat and cow's nillk were studied. 
The goat curdled product was more acid than that 
made with cow's milk: 0.728 and 0.657% lactic 
acid, respectively. With both the Bostwick 
consistometer and sensory tests, the goat curdled 
product had less consistency than the other, 
although they were not significantly different in 
çontent of total solids. The goat cheese was richer 
than the other in fat (26.7% vs 24,3%) and ash 

content (3.51 % vs 3.30%) but poorer in protein 
'( 17.00% vs 18.80%) and salt (1.21 % vs 1.56%) 
contents, though they were not - significantly 
different in total solids (49.16 and 48.41 %), lactic 
acid (0.365 and 0.353%) and pH (4.82 and 4.83), 
respectively. In compression tests with Instron 
goat cheese showed less resistance, which was 
consistent with the sensorial results where this 
cheese was considered less firmo In flavor 
evaluation of both curdled product and cheese, 
there were significant differences favoring cow's 
nillk products. 
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TABELA 1 Composição dos leites de cabra e de vaca utilizados para obteação das coalhadas. 

% S6lidos totais 
% Proteína 
% Gordura 
% Cinzas 
% Lactose 

Leite de cabra 

1 1 ,62 
3,62 
3,25 
0,785 
3,97 

TABELA 2 Medidas de acidez e pH de coalhadas do leite de cabra e de vaca. 

% Ácido Lático 
pH 

Leite de cabra 

0,728 
4,48 

TABELA 3 Medidas da consistência de coalhadas de leite de cabra e de vaca. 

Leite de vaca 

1 1 ,09 
3,87 
2,10 
0,793 
4,33 

Leite de vaca 

0,657 
4,60 

Tipo de coalhada Consistência (em) 
Cabra 
Vaca 

19,9 
1 1,3 

TABELA 4 Características sensoriais de coalhadas de leite de cabra e de vaca. 

Consistência 
Sabor 
Acidez 

Coalhada de 
leite de cabra 

1 ,24 
2,19 
4,88 

Coalhada de 
leite de vaca 

6,32 
5,96 
3,83 

TABELA 5 Composição do leite de cabra e de vaca utilizado para a obtenção dos queijos. 

Leite de cabra Leite de vaca 

% S6lidQS totais 13,06 1 2,30 
% ProteIna 3,18 3,24 
% Gordura 3,90 3,45 
% Cinzas 0,801 0,7 1 2  
% Lactose 5,18 4,90 4,90 
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TABELA 6 Características físico-químicas dos queijos de leite de cabra e de vaca 

Queijo de leite de cabra Queijo de leite de cabra 
Ca 

1 Ca 
2 Ca 

3 Média Vb 
1 Vb 

2 Vb 
3 

% S 6lidos Totais 49,62 47,87 49,99 49, 16 47,92 47,71 49,61 
% Proteína 17,16  1 6,56 17,29 17,00 18,6 1 18,53 19,27 
% Gordura 26,9 26,0 27, 1  26,7 24,0 23,9 24,9 
% Cinzas 3,54 3,42 3,57 3,5 1 3,26 3,25 3,38 
% Sal 1 ,329 1 , 142 1 , 172 1 ,2 14 1 ,552 1 ,522 1 ,602 

pH 4,87 4,80 4,80 4,82 4,90 4,80 4,80 
% Ácido Lático 0,393 0,396 0,305 0,365 0,3 1 3  0,4 10 0,337 

(a) C 1 , C2 e C3 são peças de um mesmo processamento de queijo de leite de cabra 
(b) V I , V2 e V3 são peças de um mesmo processamento de queijo de leite de vaca 
n.s = não significativa 
* * = significativa a nível 1 % 

* = significativa a nível 5 %  
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Valor 

Média 

48,4 1 0,84O·S 
18,80 5,54** 
24,3 5, 17** 

3,30 3,44* 
1 ,558 5,5 1 ** 
4,83 on.s 

0,353 an·s 

TABELA 7 Valores de ponto de biofalha e firmeza obtidos das curvas de força-compressão �os queijos de 
leite de vaca e de cabra. 

Tipo de queijo Ponto de biofalha Firmeza 
(% de compressão) (força em Kg) 

Vaca - 1 58,S 2,14 
Vaca - 2 58,S 2,06 
Vaca -. 3 57,5 2,45 
Cabra - 1 47,0 1,73 
Cabra - 2 45,0 1 ,33 
Cabra - 3 47,0 1 ,54 

TABELA 8 Características sensoriais de queijos tipo minas frescal de leite de cabra e de vaca. 

Finneza 
Sabor 
Aparência 

Queijo de 
leite de cabra 

6,75 
6,08 
7,14 

Queijo de 
leite

; 
de vaca 

7,46 
6,75 
6,25 
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FIGURA 1 Curvas força-compressão: (a) queijos de leite de cabra; (b) queijos de leite de vaca. 
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Lembre-se de sua infância. Você sem dúvida vai se lembrar de alguma história sua com a 
Nestlé pra contar. Esse é o nosso maior alimento. A satisfação de manter uma amizade 
que cresce, fica forte, se renova e nunca termina. 

1-® 

Sua vida, nossa história. 
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LEITE PARA QUEIJOS: 
PARÂMETROS E CONTROLE DE QUALIDADE (*) 

Milk for cheese: quality contraI parameters 

Paulo Henriques Fonseca da Silva(**) 
Luiza Carvalhaes de Albuquerque(***) 
Cristina Thielmann(****) 

RES UMO 

O presente trabalho traz considerações técnicas quanto aos parâmetros de qualidade que 
deve satisfazer o leite destinado à fabricação de quejos. Saõ enumeradas técnicas usuais em la
boratórios de controle de qualidade de leite, com ênfase em microbiologia e físico-química. 
Ressalta-se a importância da fiscalização oficial e a conscientização dos empresários e profis
sionais a fim de se assegurar a qualidade dos produtos oferecidos ao mercado consumidor. 

INTRODUÇÃO 

"O leite, emulsão de cor branca, ligeiramente 
amarelada, de odor e gosto adocicado, é um pro
duto secretado pelas glândulas mamárias e é con
siderado alimento indispensável aos mamíferos 
nos primeiros meses de vida". (Behmer, 1 975). 

O leite, fonte de alimento natural mais com
pleto que existe, reconhecido pelo seu alto valor 
nutritivo e energético, constitui um excelente 
meio onde, sem preparações ou alterações físico
químicas, podem-se desenvolver com maior ou 
menor intensidade, as mais variadas formas de mi
crorganismos, modificando assim as suas caracte
rísticas primárias e comprometendo a qualidade 
final de seus sub-produtos. 

O leite para a fabricação de queios, deve conter 
características peculiares para suprir as finalidades 
de transformação, ' entre as quais citamos a sua 
conservação por um período maior de tempo e a 
concentração de suas substâncias nutritivas. 

Para se ter uma boa qualidade do leite e dos 
produtos derivados, a indCtstria laticinista deve 
manter como padrão prioritário de procedimento, 
a realização de análises na plataforma de recebi
mento e no laboratório de controle de qualidade. 

A qualidade do leite deve ser avaliada pelos 
seus aspectos higiênicos, físico-químicos e senso
riais, inseparáveis uns dos outros, pois não se pode 
admitir a obediência apenas a um destes grupos, 
sem que os outros sejam considerados. 

1 .0 Requisitos gerais de qualidade do leite. 

Para a obtençaõ de derivados do leite de boa 
qualidade, quejos neste caso, é fundamental que se 
disponha de uma matéria-prima que também seja 
de boa qualidade. 

Segundo a FAO ( 1 985), o conceito de qualida
de do leite envolve os seguintes requisitos gerais, 
válidos para todos os produtos lácteos: 

- baixa contagem microbiana; 

- isento de microrganismos patogênicos e pro-
veniente de animais sadios; 

- ter uma composição normal; 
- ter baixa acidez; 
- isento de materiais estranhos e de antibióti-

cos' pesticidas, detergentes e desinfetantes; 
- boas características sensoriais; 
- deve ser resfriado e processado o mais rápido 

possível após a ordenha. 

1 . 1  Conteúdo de bactérias. 

O leite para fabricação de queijos deve ter um 
conteúdo de bactérias o mais baixo possível. Isto 
porque as bactérias e suas enzimas podem provo
car alterações bioquímicas que comprometeriam a 
qualidade do produto final. Deve-se observar não 
só o número, mas também os diferentes tipos de 
bactérias que podem ter tido acesso ao leite. 

A presença de bactérias termo-resistentes, ge
ralmente oriundas de utensílios e materiais em más 
condições de higiene, deve ser evitada. Estas bac
térias podem resistir aos tratamentos térmicos e vir 
a ocasionar defeitos nos queijos. 

Bactérias psicrofílicas podem produzir enzi
mas proteolíticas ou lipolíticas termo-resistentes, 
que modificam as características dos queijos. Estas 
são encontradas normalmente no leIte cru e seu 
número depende dás condições higiênicas na pro
dução do leite, da temperatura de conservação e do 
tempo transcorrido até o processamento. Com a 
modernização da produção do leite, com resfria
mento na fazenda e período mais longo de tempo 
até a chegada na fábrica, tem-se aumentado a im
portância do controle das bactérias butíricas es
poruladas, cujo número deve ser o menor possível. 
O seu desenvolvimento leva a produção de gases 
que causam o estufamento tardio nos queijos, além 
de alterar o sabor e aroma dos mesmos. A princi
pal fonte de butíricos é a silagem empregada na 
alimentação do gado. 

( *) Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Ensinollnstituto de Laticfnios "Cândido Tostes"; revisão blbllogrãfica. � **l Técnico em Laticfnios, Farmacêutico-B ioq�fmico, Professor e Pesquisador do CEPEJILCT/EPAMIG *** Técnico em Laticfnios, Responsável pela Area de Divulgação e Difusão de Tecnolo�ia do CEPElILCT/EPAMIG **** Farmacêl,ltico-Bioqufmico, em çU,rso de p6s-graduação no Departamento de CiênCia e Tecnologia de Al imentos - Viço
sa - MG (Composto e impresso em 0 1 /07/9 1 )  
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1.2 Bacteri6fagos 

Bateriófagos são vírus que atacam as bactérias 
do fermento usado para a fabricação de quejos. 
Dentre as principais fontes de contaminação, en
contra-se o soro de quejos, e o seu envio a fazen
das em latões que possam ser usados para o trans
porte de leite, cuja prática deve ser evitada. É 
aconselhável tomar-se medidas para uma rotativi
dade das culturas, a fim de minimizar o problema. 

1 .3 Capacidade de acidicação do leite. 

A capacidade de acidicação do leite é de suma 
importância para a sinérese da coalhada, matura
ção e durabilidade do queijo. 

Leites anormais, colostro, proveniente de vacas 
com marnite ou lipolisado têm um efeito negativo 
na produção de acidez. 

A presença de antibióticos, detergentes e de
sinfetante, além dos bacteri6fagos pode inibir total 
ou parcialmente o desenvolvimento do fermento 
lático, compromentendo o aumento da acidez. 

Uma alta contagem microbiana pode levar a 
uma competição dos microrganismos contami
nantes com os do fermento lático pelos nutrientes, 
além da eventual produção de substâncias inibi
doras. 

1 .4 Capacidade de coagulação do leite. 

A formação de uma coalhada consistente é fun
damental para a elaboração de um bom queijo. Os 
fatores determinantes da capacidade intrinseca de 
coagulação do leite não estão totalmente elcida
dos, porém sabe-se que o cálcio é essencial no 
processo. 

Leites com baixos teores de cálcio, como os de 
final de lactação e de vacas com infecções no 
úbere, além daqueles submetidos a pasteurização e 
a estocagem a frio, podem necessitar de uma com
plementação de cálcio pela adição de 1O-30g de 
cloreto de sódio para cada 100 litros de leite. 

1 .5 Características sensoriais. 

Leites com sabor e odor desagradáveis, geral
mente, transmitirão estas características ao queijo 
com eles produzido. já que as substâncias respon
sáveis não ser destruídas pela pasteurização. 

A presença de impurezas e partículas estranh� 
é um indicativo de �ue o leite foi obtido e maru
pulado em más condições higiênicas, além de ter, 
provavelmente, uma grande quantidade de bacté
rias. 

2.00 Controle de qualidade do leite para queijos. 

Para se assegurar que o leite esteja em boas 
condições para a elaboração de queijos, é necessá
rio que seja analisado ao chegar à fábrica. A sua 
qualidade pode, inclusive, influir no preço pago 
ao produtor pelo leite recebido. 

2. 1 Amostragem. 
Deve-se tomar uma amostra representativa do 

leite entregue na fábrica. É fundamental a identi
ficação e catalogação das amostras recebidas. A 
coleta deverá ser feita em frascos próprios e este
rilizados, se forem para análises microbilógicas. 

Para algumas análises físico-químicas permite-se 
o uso de conservadores, o que não pode ser feito 
em amostras para análises microbiológicas. Todas 
as amostras devemser mantidas resfriadas e sub
metidadas a análise o mais rápido possível. 

2.2 Controle de qualidade microbiológico. 

2.2 . 1  Contagem de coliformes. 

O grupo coliforme inclui bacilos não esporu
lados, Oram negativos e anaer6bios facultativos, 
onde encontramos a Escherichia coZi, indicativo de 
contaminação por material fecal. 

Pode-se fazer um teste presuntivo em caldo 
lauril sulfato triptose e obter-se o número mais 
provável de coliformes por mI por meio de uma 
tabela. 

A contagem de coliformes utiliza o meio VRB 
(Violete Red Bile Agar), com temperatura de in
cubação de 30 a 32°C, por um período de 24 a 26 
horas. Diluição 1: 1 (0 1 ml da amostra) . Contagem 
ideal: negativa. 

2.2.2 Esporulados anaeróbios. 

Para detecção de esporulados anaeróbios pro
dutores de gás, deve-se proceder da seguinte for
ma; em um tubo de ensaio de 16x 1 50mm, com 
tampa de rosca, esterilizado, contendo 1 mI de 
mistura paradina/vaselina, também esterilizadas, 
coloca-se com um pipeta esterilizada graduada de 
10 mI, 1 0  mI da amostra. Coloca-se 10 ml de leite 
e um termômetro em um outro tubo de ensaio, que 
servirão para o controle da temperatura. Coloca-se 
os dois tubos de ensaio em um Banho-Maria re
gulado para 80-85 °C. Quando atingir a tempera
tura no tubo-controle, marca-se 5 a 1 0  minutos. 
Resfria-se em água corrente. A mistura parafi
na/vaselina virá para a superfície, formando uma 
rolha anaeróbica. Incuba-se a 3 7 °C.  Faz-se obser
vações diárias até no máximo 7 dias. A presença 
de esporulados anaeróbicos produtores de gás será 
constatada, caso haja produção de gás no interior 
do tubo com a amostra, caso haja produção de gás 
no interior do tubo com a amostra, e como conse
quência, o levantamento da rolha anaeróbica. 

2.2.3 Lactofermentação. 

A prova da lactofermentação é utilizada na 
maioria das fábricas de laticínios para se apreciar a 
qualidade bacteriológica do leite destinado à fa
bricação de queijos. A velocidade de coagulação 
do leite, os aspectos da coalhada obtida nos forne
cem as indicações quantitativas e qualitativas so
bre a flora microbiana do leite. O método é muito 
aproximativo, mas simples e permite uma orienta
ção de controle microbiológico mais elaborado. 

Esta prova, consiste em manter o leite em es
tufa ou banho-maria à 37°C até o momento que 
ele coagule espontaneamente devido à influência 
do desenvolvimento dos microrganismos. Durante 
esta incubação, o leite é observado e toma-se nota 
do tempo decorrido até a coagulação, das proprie
dades e das características da coalhada formada e 
do soro. Esta prova pode prestar serviços precio-
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sos pois ela permite descobrir os leites impr6prios 
para fabricação de queijos. 

Ap6s 24 horas, deve-se examinar o aspecto do 
coágulo, os microrganismos predominantes neste 
tipos de coágulo, a origem dos microrganismos e 
as consequências tecnol6gicas da presença destes 
microrganismos. Se o coágulo se apresentar ho
mogêneo, o aspecto da coalhada deve ser com
pacto, com um pouco de soro na superfície, algu
mas bolhas, riscos ou pequenas rachaduras, branco 
fosco, odor um pouco ácido. Microrganismos pre
dominantes: mesoficos (temperatura 6tima de 20 a 
40 °C) . Consequências tecnol6gicas: os leites que 
fermentam devido à flora lática acima, não oca
sionam problemas para a fabricação ou de fer
mentação. 

Se o coágulo se apresentar floculoso, o aspecto 
da coalhada deve ser em flocos, com soro branco ou 
amarelo. Microrganismos predominantes: mofos e 
leveduras (temperatura 6tima de crescimento entre 
20-22 °C), Pseudomonas e Achromobacter (psi
crofnicas, com temperatura 6tima de 5 a 1 5 °C) 
e Flavobaterium. Origem dos microrganismos: la
vagem insuficiente de piso, mãos, etc. Consequên
cias tecnol6gicas: sabor desagradável de creme, 
coalhada, queijos frescos, malte, etc. Gosto amar
go ou de batata em manteiga e queijo. Gosto de 
ranço. 

Se o coágulo se apresentar de forma alveolar, 
com soro no fundo do tubo e grumos em forma de 
esponja retrída, os microrganismos predominantes 
são anaer6bicos do tipo Clostridiwn, com tempe
ratura 6tima de crescimento de 30 a 37°C. Origem 
dos microrganismos: forragens ensiladas, polpa, 
fezes, etc. Consequências tecnol6gicas: estufa
mento tardio, prote6lise e putrefação branca em 
massas cozidas ou prensadas, alterações em leite 
esterilizado e queijos fundidos. 

Coágulo de aspecto sulcado, com bolhas na 
colhada, odor desagradável e ligeiramente espon
joso, apresenta uma flora de Enterococcus, Sta
philococcus, Micrococcus com temperatura 6tima 
de crescimento de 30 a 3 7 °C e uma associação da 
flora lática, flora coliforme e aer6gene, com tem
peratura 6tima de 20 a 37 ° . Origem dos microrga
nismos: recipientes mal lavados, excrementos e 
forragens. Consequências tecnol6gicas: sabor de
sagradável no leite e queijo, estufamento precoce 
(na prensa), presença de gás, alcalinização nos lei
tes. 

Coágulo de aspecto caseoso, com a coalhada 
depositada e o soro esverdeado e pouco ácido, 
apresenta uma flora predominante de bacilos espo
pulados (Bacillus subtilis) com temperatura 6tima 
de 3rC, Micrococc� M. caseoliticus), Micrococ
cus liquefaciens, Proteus vulgaris, leveduras Toru
la) c9m temperatura 6tima de 20-22 °C, mofos 
(Geotrichwn, Mucor, Penicilliwn) com temperatu
ras 6timas 20- 22°C. Origem dos microrganismos: 
recipientes mal lavados, poluição da atIriosfera dos 
estábulos, forragens, etc. Consequências tecnol6-
gicas: prote6lise, gosto amargo, lip6lise, ranço, 
olhaduras e gosto azedo em massas moles produ
zidas por Bacillus. 

Quando não se formar coágulo, as causas po
dem ser: leite muito pobre em flora lática ou mi
crorganismos acidificantes, presença de anti6ticos 
ou antissépticos, leites patol6gicos: filantes, odor 
ruim, coloridos e com dep6sito de pús, leites ma-

mitosos. Microrganismos predominantes: Strepto
coccus, Colibacillus, mofos e levedura. Conse
quências tecnol6gicas: leites impr6prios às fabri
cações fermentadas e à todo tratamento térmico. 

2.2.4 B actérias termodúricas 

Em laticínios, denominamos bactérias termo
dúricas a todas aquelas capazes de resistirem à 
temperatura de pasteurização. A temperatura ideal 
de crescimento das tem10dúricas está entre 30 a 
3 2 °C. S ua origem está ligada à falta de higiene, 
condições deficientes de sanitização e pouco cui
dado no manuseio do leite, utensílios sujos, vacas 
mal higienizadas, etc. Entre as bactérias termodú
ricas podemos citar o Clostridium e Bacillus. 

Para realização desta prova, devemos aquecer 
a amostra a 62 °C por 30 minutos (seleção térmica) 
e proceder como em contagem global. Meio usa
do: Agar Padrão e a temperatura de incubação é de 
3 2 °C por 48 horas ou 30°C por 72 horas. 

Contagem de células somáticas 

A contagem de células somáticas consiste na 
enumeração de leucócitos em lânUna por uma pre
paração corante constituída dos seguintes compo
mentes: azul de metileno, álcool etnico a 70%, 
solução de fucsina básica alc60lica 10% p/v, solu
ção de anilina laranja 1 % aquosa e ácido sulfúrico 
5 %  v/v. Com leite fresco, prepara-se um esfrega
ço e cora-se. No final deste processo, cerca de 1 5  
minutos, devemos analisar o esfregaço num mi
crosc6pio utilizando 6leo de imersão observando o 
seguinte: os leuc6citos mononucleares apresentam 
coloração azul forte, as bactérias em azul fraco, e 
os leucócitos polimorfonucleares em azul bem pá
lido. O resultado é expresso em número de células 
por ml de amostra. 

2.2.6 Detecção da presença de antibi6ticos 

Para detecção de penicilina e outros tipos de 
antibi6ticos no leite, podemos utilizar dois méto
dos de comprovada eficácia: O Método de prepa
ração de uma suspensão de Bacü!us subtilis para 
utilização em Penicil1ium assay e o Método do Ba
cülus stearo themwphilus. 

O primeiro, se baseia na seguinte metodologia: 
adicionar o meio para cultivo de BacilJus subti
Iis (ATCC 6633) num frasco achatado com ampla 
superffcie ou área e deixar solidificar. Inocular o 
agar com BacilJus subtilis e incubar durante 5 dias a 
37°C. S uspender a cultura em solução salina fi
siol6gica esterilizada, através de lavagem da su
perfície do agar e concentrar o meio ao volume 
inicial com solução salina fisiol6gica estéril. 
Aqueçer a quantidade de ml da suspensão a ser 
utilizada por 1 00 ml de agar puro, durante o teste 
de antibi6tico no leite: para isto deve-se experi
mentalmente adicionar várias quantidades (rnl de 
suspensão) no agar puro (de 0,2 - 2 ,0 rnl) e ap6s 
20-3 horas a 3 7 °C determinar a quantidade exata 
de suspensão a ser adicionada, considerando a dis
cemibilidade da zona inibida e a sensitividade da 
zona inibida. 

O segundo, baseia-se fundamentalmente no 
desenvolvimento e na produção de ácido do Ba
cillus stearothemwphilus var. calidolactis em pre-
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sença do inJicador púrpura de bromocresol. Esta 
técnica é mais comumente usada nos laborat6rios 
de fábricas de laticínios. 

Preparação da cul tura teste: a cultura pura de 
Bacilllls stearotlzennophillls variedade calidolactis 
deverá ser t i ,  preparação recente. Inoculada na 
proporção dl: 1 7c  em caldo tryptone, mantida a 
temperatura de incubação de 5 5 °C por um período 
de 1 8  horas. S erão efetuadas tantas repicanges (3-
5) até se obter um n� de esporos viáveis por ml da 
ordem de 5 x l 0 7  a 8x 1 0 7 • 

Preparação das placas de Petri: fundir e res
friar ü agar t ryptone a 5 5 °C aproximadamente. 
Acrescentar LI ma parte da suspensão de esporos da 
cultura teste recém preparada a 10 partes do agar 
tryptone. Agitar bem para uma perfeita distribui
ção. Distribuir nas placas de Petri 8 ml do meio 
semeado com acultura teste mais indicador, de 
maneira a obter uma camada uniforme de 0,8 a 1 ,0 
mm de espessura. Repousar as placas recém pre
paradas sobre uma superfície fria, plana e hori
zontal . Deixar solidificar evitando possíveis fe
nômenos de condensação na superfície das mes
mas. As placas, assim preparadas, poderão ser uti
lizadas imediatamente. ou permanecerem conser
vadas a 5 °C durante 10 a 12 dias acondicionadas 
em sacos plásticos. 

Procedimentos do Teste: Com auxílio de uma 
pinça, saturar um disco de papel de filtro (Wat
mann-AA- 52) com a amostra de leite suspeita. 
Remover o excesso, tocando-a nas paredes inter
nas do tubo. Oepositar os discos na superfície do 
meio de cultivo. Incubar as placas a 62 °C por 2 
horas. Examinar as placas com cuidado, verifican
do o aparecimento de uma zona de contraste de cor 
ao redor dos discos. Proceder, simultaneamente, 
um controle positivo (disco embebido numa con
centração de antibi6tico conhecida) e um controle 
negativo (disco embebido em água destilada fervi
da) . 

Interpretação dos resultados: durante o perío
do de incubação o microrganismo teste terá seu 
crescimento estimulado promovendo uma dimi
nuição do pH devido ao desenvolvimento da aci
dez. Isto fará com que a coloração do meio de cor 
violeta mude em função do indicador para amare
lo, -exceto se houver a presença de resíduos inibi
dores no leite. N este caso, permanecerá um halo 
de contraste evidenciado pela coloração violeta ao 
redor dos discos. 

2.3 Controle de qualidade físico-química 

Segundo o artigo 475 do RIISPOA, o leite de
ve apresentar as seguintes características conside
radas nomlais: acidez Oornic entre 1 5 -20°0, teor 
de gordura mínimo de 3%, densidade a 1 5 "Ô entre 
1 028 e 1 03 3  gll, lactose mínima de 4,3 %, extrato 
seco total mínimo de 1 1 ,5 9'c, extrato seco desen
gordurado de 8,5* e índice criosc6pico máximo 
de - O,55 °C, hoje determinado corretamente co
mo sendo - 0,55 H .  

2. 3 . 1  Teste d e  Marchall 

O teste de Marchall visa determinar a coagula
bilidade de diferentes tipos de leite e em função 
dos resultados determinar a quantidade exata de 
coalho a ser acrescentada na fabricação de queijos. 

Este método emprega um cônico esmaltado 
com orifício padrão de escoamento posicionado 
em uma das laterais, comportando um volume de 
um litro na temperatura usual de coagulação para 
cada tipo de queijo. O coalho a ser adicionado de
verá estar a uma concentração 10 vezes maior que 
a usada no tanque de fabricação. 

Determina-se o término da análise observan
do-se o volume escoado e o tempo do mesmo. 
O resultado é expresso em relação à força do coa
lho. 

É necessário que se estabeleça uma tabela rela
cionando tempo de coagulação com a quantidade 
de coalho a ser utilizada para coagular o leite num 
tempo padrão. 

2 .3 .2  Teste Dornic 

Para a realização do teste Oomic, colocar num 
tubo de ensaio, rigorosamente medido, 1 ,8 rnl de 
solução Dornic; ju"nte-se 2 a 3 gotas de fenolfta
leína S I ;  junte-se compipeta ou medidor especial 
10 ml de leite; homogeneizar. Para a interpretação 
dos resultados verifique-se a coloração formada 
de tubo de ensaio; branco (acidez de 1 8 °0) , aver
melhado (acidez inferior a 1 5 °0). Este último é 
leite suspeito de adição alcalinos ou fraude pro 
aguagem. 

Teste de álcool e alizarol 

Para o teste do álcool, colocar num tubo de 
ensaio partes iguais (2 ml) de leite e de álcool n °  
G .L .  e homogeneizar. Para a interpretação dos 
resultados verifica-se a forma�ão de coagulo: coa
gulado (acidez superior a 22 D), coagulação fina 
(acidez de 19 a 20 ° 0) e sem coagulação (leite 
normal, de acidez abaixo de 1 9 °0). 

O teste do alizarol tem o mesmo procedimento 
do teste anterior, acrescentando a alizarina como 
indicador. Para a interpretação dos resultados ve
rificar a coloração e o coágulo: vermelho - lilás 
sem coagulação (leite normal , fresco, acidez entre 
17 e 1 8 ° 0) vermelho-castanho com coagulação 

fina (leite com acidez entre 19 e 2 1  ° 0),  amarelo 
com coagulação (leite com acidez superior a 
2 1 °D) violenta sem coagulação (leite alcalinizado 
ou suspeito de fraude por água). 

2 .3 .4 Teste de cocção 

Para o teste de cocção, colocar num tubo de 
ensaio 2 rnl de leite e levar à fervura em chama de 
lamparina. Havendo coagulação o leite é ácido, do 
contrário o leite estará normal, fresco . 

Pode-se verter o leite ap6s a fervura para uma 
placa de Petri a fim de facilitar a visualização de 
uma eventual coagulação flna. 

2 .3 .5  Densidade 

A densidade está na estreita dependência da 
composição química do leite. Dos constituintes 
deste, a gordura tem peso específico inferior a 1 (à 
volta de 0,930 kgll) e o dos restantes (lactose, 
proteína, sais minerais) ultrapassa a unidade con
ferindo ao resíduo seco magro um peso específico 
médio de 1 ,6 1 4  vgl Q. As proporções relativas de 
cada um desses componentes condicionam a den-
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sidade apresentada pelo leite, mas como essas pro
porções não são em regra muito variáveis, também 
a densidade não oscila normalmente em largos li
mites, mantendo-se em regra entre 1 ,020 e 1 ,033 
kgll, para leites de mistura. Valores inferiores a 
estes levam a pensar em fraude por adição de água 
ou a deficiências alimentares do animal produtor; 
números mais altos sugerem ou a presença do co
lostro ou a desnatagem, ou ainda a adição de 
substâncias estranhas à composição do leite; são 
todavia frequentes altas densidades em leites 
muito ricos em matéria seca, como é o caso dos 
leites do final de lactação. 

Para a determinação da densidade utiliza-se 
o termolactodensímetro, que apresenta uma escala 
graduada, compreendida entre 1 ,0 14 a 1 ,040 
kglml e um termômetro que indica a temperatura 
do leite no instante da determinação. O densímetro 
é mergulhado em um volume de leite, aproxima
damente 250 ml, cuidadosamente, e ap6s a estabi
lização do mesmo proceder à leitura da tempera
tura e densidade. Os resultados são corrigidos para 
1 5 °C ,  através de f6rmulas, tabelas ou gráficos. 
Pode-se empregar a f6rmula: 
D IS = Dl + K (T - 1 5) onde: 

OIS : densidade corrigida para 15 ° 
Dl: densidade lida no densímetro 
K: fator que varia com a temperatura da 

amostra 
temperaturas abaixo de 25 °C: K = 
0,20 
temperaturas entre 25 , 1  °c e 30°C: K 
= 0 25 
temperaturas acima de 30 °C: K 0,30 

T: temperatura de amostra 
IS: constante 

2.3 .6 Crioscopia 

A crioscopia representa um imp0rtante atri
buto qualitativo do leite " in natura" e um indica
dor da autenticidade do leite de consumo, por ser 
indicador de fraude do leite por aguagem. 

A água, além de diluir os componentes natu
rais do leite, pode representar um grande risco de 
contaminação do mesmo, segundo as condições 
em que foi obtida para a adição. Microrganismos, 
uma vez introduzidos no leite encontram nele um 
habitat ideal para o seu desenvolvimento, sendo o 
primeiro sintoma de contaminação o desenvolvi
mento de acidez, podendo chegar ao desequilíbrio 
ou à precipitação das proteínas. Economicamente 
é prejudicial a indústria de leite e derivados, por 
haver diminuição do valor nutritivo e do rendi
mento industrial. 

O ponto de congelamento do leite é proprie
dade coligativa mais estável, por · isto ela repre
senta o melhor índice para detecção de água adi
cionada. 

O verdadeiro ponto de congelamento de uma 
solução denota aquela temperatura acima da qual o 
gelo não pode existir permanentemente em equilí
brio com a solução. A depressão do ponto de con
gelamento (DPC) de uma solução denota a dife
rença observada entre a temperatura na qual a so
lução se congela e aquela na qual o solvente puro 
se congelará. 

Para o método de crioscopia manual é neces
sário o preparo de uma mistura refrigerante, con-

tendo gelo picado, cloreto de s6dio e água de for
ma a se obter uma temperatura de - 7°C. 

Para determinação do fudice crioscopio, enxa
guar o tubo de vidro e o bulbo do termômetro de 
Beckarnnn, com pequena quantidade de amostra, 
sem aproveitá-la depois. Colocar cerca de 60 rnl 
de amostra no tubo, de forma que a mesma distân
cia do fim do bulbo ao fundo do tubo seja igual a 
distância do bulbo ao nível do leite. O bulbo não 
deverá ficar encostando no fundo do tubo. 

Adaptar o conjunto na cuba. Usar o agitador da 
amostra com regularidade (duas agitações por se
gundo), em movimento de vai-e-vem, até iniciar o 
congelamento e esperar a coluna de mercúrio esta
bilizar. A gitar lentamente 3 vezes. Anotar a tem
peratura nomeando-a como Â 1 .  Determinar 
preferencialmente antes da amostra o ponto de 
congelamento da água destilada fervida, e resfria
da no mesmo aparelho e com tácinica igual; no
mear a temperatura como A. Determinar a acidez 
Dornic do leite, converter o valor para Soxlet e 
obter o valor K pela f6rmula: 

K = (OS - 7) 0,008 - ( OS - 1 0) 0,002 
Quando a acidez do leite for superior a 

1 5 ,75 °D e igual ou inferior a 22, 5 °D ,  aplica-se 
apenas, a primeira parte da f6rmula; quando for 
superior a 22,5 °D emprega-se toda a f6rmula. 
Não se usa "K" quando a acidez estiver abaixo de 
1 5 ,75 °D. 

Determinar o ponto de congelamento pela 
f6rn1Ula: 
Â Q = Â ' 1 - A + K, sendo Â 1 (ponto de 
congelamento real do leite) Â ' 1 (ponto de con
gelamento lido no termômetro de Beckmann) 
e Â A (ponto de congelamento de água destila
da fervida) e K o valor anterior encontrado. 

A porcentagem de fraude por água pode ser 
determinada pelas f6rmulas: 

(i) % Fraudes = (- 0,55) - ( Â 1) x 100 
- 0,55 

(ii) % Fraude = (- 0,55 1 - ( Â 1 )  x ( 1 00 - EST) 
- 0,55 

A f6rmula (ii) segue a orientação da FIL/IDF on
de o cálculo da fraude com água deve ser determi
nado apenas na parte líquida do leite. 
A crioscopia manual, hoje pode ser substitui da por 
aparelhos das mais variadas marcas. Estes últimos 
são calibrados com solução de sacarose a 7% e a 
1 0% que congelam respectivamente a -0,422 OH e 
-0,62 1 °H (graus HortveIt) ou solução padrão de 
NaCI nas mesmas concentrações da anterior, po
rém, apresentando maior durabilidade. 
Os valores de crioscopia podem ser dados em OH 
ou em ° Celcius, empregando-se a seguinte con
versão: 

°c = 0,364 1 8 °H + 0,00085 
OH = 1 ,037 1 1 °c + 0,00085 

2.3.7 Gordura 

O leite destinado à fabricação de queijos deve 
apresentar características que objetivam a unifor
mização do produto final . A porcentagem de gor
dura é variável para cada tipo de queijo, por isto, 
toma-se necessário a padronização da mesma no 
leite visando atender os padrões tecnol6gicos dos 
queijos. 
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Para determinação da gordura do leite, colocar 
no bitirômetro Gerber para leite. 1 ° rnl de ácido 
sulfúrico D = 1 ,820 - 1 .825 kgl Q juntar lenta
mente, 1 1  rnl da amostra. Juntar 1 rnl de álcool 
arnílico R; limpar o gargalo com um pano ou pa
pel absorvente. Vedar e envolver em uma toalha, 
agirar vigorosamente. Centrifugue por 4 a 5 mi
nutos, a 1 .200 - 1 0400 rpm. Deixar em banho
maria à 65-6óuC por 2 a 3 minutos e fazer a lei
tura imediatamente. Resultado direto em porcen
tagem. 

2.3.8 Extrato seco total (EST) 

Pode-se empregar os métodos diretos como o 
clássico gramétrico ou métodos clássicos indire
tos, como as f6rmulas, gráficos ou calculadores. 
Entre as f6rmulas mais usuais encontra-se a f6r
mula de Fleishmann: 
% EST = 1 ,2 . G + 2,665 CIl.;.:)L . 1 00 onde 
% EST = porcentagem de exttato seco total em 
p/v 
G = porcentagem de gordura 
D densidade em kgll 
1 ,2; 2,65 5 , 1 e 1 00: constantes 

2.3.9 Extrato seco desengordurado (ESD) 

Obtém-se por diferença algébrica entre as por
centagens de extrato seco total e gordura. 

2.3 . 1 0  Acidez 

Colocar 10 ml da amostra em um Erlenmeyer 
de 100 ml, juntar 3-5 gotas de fenolftalefoa S I .  
Dosar com solução Dornic (hidr6xido d e  s6dio 
N/9S V até viragem ao r6seo discreto. Cada 0, 1 ml 
de solução Dornic equivale a i  °D. 

2. 3 . 1 1  Caseína 

A determinação do teor de caseína no leite é de 
grande interesse para a fabricação de queijos, já 
que existe uma correlação entre os terores de umi
dade e de gordura que ficam retidos na matriz ca
seínica do queijo. 

Inicialmente determina-se o fator acidez de 
formaldefdo: ajuntar 4 rnl de formaldeído 40% e 1 
ml de fenolftaleíoas SI% a 1 7 , 6 rol de água desti
lada. Titular contra hidr6xido de s6dio Ni l O  com� 
bureta de precisão 0,02 ml até viragem ao r6seo 
discreto. Anotar os rol gastos como " fator aci
dez" . 

Preparar um padrão de cor contendo 1 7 ,6 ml 
de amostra e 1 rnl de sulfato de cobalto 7%. 

Medir, exatamente, 1 7,6 ml de amostra e pas
sá-la a um erlenmeyer de 1 25 rnl, juntar 1 ml de 
fenolftaleína SI e neutralizar com hidr6xido de 
s6dio até se obter uma coloração idêntica à do pa
drão de cor. Adicionar 4 rnl de formaldeído 40%, 
completar o nível da bureta com hidr6xido de s6-
dio N/lO e titular novamente até obter-se nova
mente a coloração do padrão. A quantidade de hi
dr6xido de sódio Ni l O  gasta na segunda titulação, 
subtraída da correspondente ao " fator acidez" , 
multiplicada pelo valor, 0,8335 fornece a porcen
tagem de caseína da amostra. 

CONCLUSÃO 

A lei impõe para o leite destinado à fabricação 
de derivados e ao pr6prio leite "in natura" , ca
racterísticas de composição cuja desobediência 

p<?de d� A or�gem à a�licação �e severas sanções. 
Sao eXIgencIas que dão garantia da pureza e ge
nuidade do produto e do seu valor alimentar. 

Toma-se, pois, necessário, uma maior rigidez 
na fiscalização e na punição por parte dos gover
nos Federal, Estadual e Municipal, através de seus 
6rgãos competentes, para que a referência ao 
nosso leite, seja como um exemplo do mais eleva
do padrão físico-químico e microbiol6gico. 

Assim como, também, por parte de nossos téc
nicos, empresários, proprietários de laticínios e 
cooperativas, deve existir uma maior conscienti
zação e a certeza de que, aprimorando e executan
do toda a metodologia conhecida para veri ficar 
a idoneidade do leite elevaremos o nome da in
dústria nacional através de um completo e rígido 
controle de qualidade. 

S UMMARY 

The present work takes into account the 
quality control parameters that must he safisfical 
in the selection of milk for cheese making. The 
quality control methods applied for cheese process 
are listed emphasis are placed in the 
microbiological and physical - chemical aspects. 
Itis stressed the importance of the official 
enforcement, willingners of the dairy 
management and professionals in order to assure 
the end product quality sold to the consumer. 
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RESUMO 

Foi avaliado o efeito do número de células somáticas no leite de mistura (coletado a nível 
de plataforma) sobre a composição do leite e queijos, comportamento da cultura lática, tempo 
de coagulação pela rennina, rendimento e qualidade sensorial do queijo prato. Os dados per
mitiram quantificar a influência dessas células somáticas na depreciação do queijo prato. Os 
resultados foram apresentados em três intervalos ex�rimentais, um com o conteúdo celular 
somático (CCS) menor que 5x1 0 5 ,  outro com 5xlO a lx106  e lx106  a 1 ,7x106/ml. As pro
teínas totais, incluindo as caseínas e as soro-proteínas, estão diminuídas em leites com CCS de 
lx106  a 1 ,7x106  células/ml, com diferenças significativas (p ::::; 0,05). Os valores médios 
para a densidade, acidez, pH, extrato seco total (EST), lactose, prote6lise em mg de tirosi
nalmI, não diferenciaram estatisticamente para os intervalos de CCS/ml considerados, o mes
mo foi observado para o tempo de coagulação pela rennina, embora este tempo esteja ligeira
mente aumentado a partir da CCS/ml igual a 5x105 •  No soro, não foram verificadas diferen
ças (p � 0,05) para acidez, pH, teor de gordura, EST, lactose, proteínas totais e soro-froteí
nas. Os queijos que foram fabricados a partir de leite com contagens acima de 5xlO célu
las/mI apresentaram maior teor de umidade, com diferenças significativas (p � 0,05). Quanto 
à análise sensorial dos queijos, ap6s 23 dias de maturação, observou-se uma depreciação sig
nificativa do sabor naqueles elaborados com leite com mais de 5x105 células/ml; os aspectos 
de corpo e textura destes queijos foram considerados anormais e apresentaram-se mais que
bradiços que os fabricados a partir de leite com menos de 5x105 células/ml. Os demais parâ
metros, tais como: proteínas totais, rendimento, teor de gordura, pH, índice de maturação e 
profundidade de prote6lise não diferiram significativamente (p ::::; 0,05). A cultura lática 
mesofílica (0- 143 da Chr. Hansen) apresentou uma redução acentuada na atividade ácido-Iáti
ca (graus D) com o aumento da CCS/mI, com diferenças significativas (p ::::; 0,95). Os resulta
dos eYidenciaram que o uso de leites com contagens de células somáticas maiores que 
5x 1 0 5  /mI afeta o teor de umidade e a qualidade sensorial dos queijos. 

INTRODUÇÃO 

A produtividade na indústria de queijos so
mente é alcançada através da qualidade tecnol6gi
ca e da racionalização das etapas de fabricação. 
Esta eficiência de transformação está estreitarnene 
ligada à qualidade sanitária do leite utilizado e de
pende de vários parâmetros, entre esses a conta
gem de células somáticas. Isto se deve à importân
cia da marnite na qualidade e na inocuidade do 
leite. A marnite compromete a rentabilidade da 
produção leiteira, gera conseqüências danosas para 
a saúde pública e impede a obtenção de queijos 
com características normais de corpo e textura. 

O número de células somáticas no leite obtido 
de quartos ou vacas individuais, tem influência na 
sua composição e está bem documentado na lite
ratura (Guth, 1979; Waes & Belleghem, 1969; 
Munro et alii 1984). 

Em leite de quartos, o aumento de células so
máticas causa uma depressão do teor de lactose 
(Stahlhut Klipp, 1973; Cimiano & Alvarez, 1 988) ,  
alterações no pH (Cecil e t  alii. 1965) . Alterações 
são também observadas nos teores de sódio e clo
retos (Cecil et alii. 1965; Kitchen, 198 1), no co
lesterol (Antila & Antila, 1978a), diminuição no 
teor de f6sforo inorgânico, potássio e cálcio (Kit
chen, 198 1 ;  Tallamy & Randolph, 1970), e vita-
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minas, tais como riboflavina (Antila & Antila, 
1 978b), e ácido asc6rbico (Antila & Antila, 
1978c). O teor de proteínas totais do leite não é 
muito afetado pelo aumento de células somáticas 
porém, há uma variação nas frações componentes. 
Assim, o teor das caseínas tende a diminuir, as 
soro-proteínas tendem a aumentar, bem como as 
proteínas do sangue, especialmente as imunoglo
bulinas e as albuminas séricas. Para o teor de gor
dura, os resultados são contradit6rios, a maioria 
dos autores relatam que um aumento no número 
de células somáticas está associado a um decrésci
mo no teor de gordura (Waes & Belleghem, 1969; 
Guth, 1979). Há uma diminuição de ácidos graxos 
de cadeia curta (quatro a doze átomos de carbono) 
e aumento de ácidos graxos de cadeia longa e seu 
grau de insaturação (Guthy, 1979). 

Munro et alii. ( 1984) citam que a incidência de 
marnite em leite de quarto de úbere afeta o teor de 
cálcio, tempo de coagulação, textura da coa
lhada, expulsão do soro da massa, característi
cas . �tas que são importantes na fabricação de 
queIJos. 

Butkus et alii., citado por Newstead ( 1973) ve
rificaram que a mistura de 15 a 25% de leite pro
veniente de vacas com mamite sub-clínica, junto 
de leite normal, produziu queijo 'kostrema' (tipo 
suíço) inferior em sabor, textura e olhaduras ao 
produzido a partir do leite de boa qualidade. 

Alto número de células somátIcas também po
de afetar a atividade da cultura lática no leite, co
mo foi verificado por Hampton & Handolph 
( 1969), pois, no leite oriundo de animais com 
marnite, há uma predominância de neutr6filos, em 
particular, leuc6citos polimorfonucleados, que 
podem representar cerca de 90 - 95% do total de 
células somáticas, os quais podem fagocitar as cé
lulas bacterianas do fermento lático (Guthy, 
1 979). 

Deve-se ressaltar que as alterações devido a 
altas contagens de células somáticas têm sido ob
servadas, geralmente, com leite de quartos ou va
cas individuais e a extrapolação destes dados para 
situações em que se emprega leite de mistura, ou 
seja, no processamento na indústria, pode incorrer 
em erros. 

No Brasil, é alta a prevalência de marnite bo
vina segundo Ferreiro, citado por Santos ( 198 1), 
ocorrendo em mais de 40% do rebanho leiteiro, 
conforme dados da região sudeste de Minas Ge
rais. 

Considerando-se que a indústria de alimentos 
tem dado ênfase à fabricação de produtos de alta 
qualidade e a mesma tendência é observada na in
dústria de laticínios, atenção deve ser dada à inci
dência de marnite, pois esta além de afetar a pro
dução de leite, pode reduzir o valor nutritivo, 
afetar as características organolépticas, diminuir a 
vida útil e até mesmo o rendimento dos derivados 
do leite. Assim, este trabalho objetivou examinar 
o efeito do número de células somáticas no leite de 
mistura, coletado a nível de plataforma, sobre a 
composição do leite ,e queijos, comportamento da 
cultura lática, tempo de coagulação do leite pela 
rennina, rendimento e qualidade sensorial do 
queijo prato, e assim defimr o nível de CCS acima 
do qual há depreciação do produto final. 

Tendo em vista a ineXIstência de dados relati
vos aos limites de tolerância de CCS/ml do leite 
que se destina à fabricação de queijo prato no 
Brasil, este trabalho concentrou esforços na de
terminação das conseqüências de diferentes níveis 
de CCS/mI no leite sobre a qualidade final deste 
queijo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1 .0 Seleção do leite. 

O leite de plataforma foi selecionado no Cen
tro de Pesquisa e Ensino/Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes, diretamente de latões coletados 
de seus produtores da região de Juiz de Fora. Esta 
seleção foi realizada em função de determinações 
da CCS/ml, visando atender os seguintes interva
los experimentais: 

1 . 1  leites com CCS/ml inferiores a 5x105  
células; 

1 .2 leites com CCS/ml de 5x1 0 5  a 1x106  
células; 

1 . 3  leites com CCS/ml de 1x106  a 1 ,7xl 0 6  
células. 

2.0 Contagem de células somáticas (CCS). 

A CCS foi realizada segundo Broadhust & Pa
ley ( 1939). Os valores das contagens considerados 
nos períodos de execução e análise de dados, fo
ram os do leite ap6s a padronização da gordura 
para 3 ,6%. Nesta padronização, sempre foi ne
cessária a adição de leite desnatado oriundo do 
leite de mistura e proveniente do beneficiamento 
industrial de rotina. Este procedimento acarretava 
uma diluição no número de células somáticas, as
sim, o máximo observado nas contagens, foi da 
ordem de 1 ,7x106  células/mIo 

3 .0 Fabricação,d
'
os queijos. 

Os queijos foram fabricados segundo a técnica 
utilizada no CEPE/ILCT (Souza, 1960; Furtado, 
1 979). Em cada fabricação foram utilizados 100 
kg de leite (oriundo de dois ou mais produtores) 
com o teor de gordura padronizado para 3 ,6%. 
Ap6s a padronização, o leite foi submetido ao pro
cesso lento de pasteurização, através do aqueci
mento em tanque de parede dupla à temperatura de 
63 - 65 graus Célsius. O tempo de residência a 64 
graus Célsius foi de 30 minutos. 

4.0 Determinações físico-químicas. 

4. 1 Densidade: 

Empregou-se o termolactodensírnetro aferido 
a 15 graus Célsius, de acordo com as recomenda
ções do Lanara ( 1981) .  

4.2 Acidez: 

A acidez foi determinada pela titulação de 10 
ml do leite, com solução de hidr6xido de s6dio 
N/9, até a viragem da fenolftaIeína como indica
dora. 

4.3 pH: 

O pH foi determinado empregando-se um po
tenciômetro modelo Radiometer (Copenhague
Dinamarca) ap6s aferição peri6dica da escala nos 
pH(s) de 4,00 ± 0,01 e 6,86 ± 0,01 . 

4.4 Extrato seco total (EST): 

O . EST foi determinado pela secagem da 
amostra macerada com areia seca calcinada Mer
ck, através da secagem em estufa à temperatura de 
102 - 105 graus Célsius, durante o peno do neces-
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sário e até peso constante em duas pesagens suces
sivas. Antes de cada pesagem e ap6s os retornos à 
estufa, a amostra permaneceu 20 minutos em des
secador anidro. 

4.5 Lactose: 

O teor de lactose foi determinado pelo método 
da Cloramina T, de acordo com a norma 28 da 
FIL ( 1974). 

4.6 Proteínas totais e caseínas: 

As proteínas totais e as casernas foram deter
minadas pelo método Kjeldahl (Lanara, 1 98 1) 
como contendo 1 5,674% de nitrogênio. Proteínas 
totais foram calculadas como nitrogênio total x 
6 38' as caseínas foram calculadas como (nitrogê
nio t�tal - nitrogênio não caseínico) x 6,38. O ni
trogênio não caseínico foi determinado pelo mé
todo da AOAC (1975). 

4.7 Prote6lise: 

O progresso da prote6lise foi determinado pelo 
método de Hull ( 1 947) com os aperfeiçoamentos 
introduzidos por Citti ( 1 963). A prote6lise foi ex
pressa como mg de tirosina liberada de ac?rdo 
com os princípios descritos por Arcun et 
alii. ( 1 990). 

4.8 Tempo de coagulação: 

O tempo de coagulação pela rennin� foi de.terminado pelo método de Marschall (Kosikowski, 
1 970). Os resultados foram expressos como tempo 
em segundos gasto para coagular 1000 ml de leite, à 
temperatura de 32 graus Célsius e pela adição �e 
dois mI de uma solução de coalho ( 1 :80.000) di
luído a 1: 10 (p/v) em solução fisiológi�a. � �éto
do de Marschall foi adotado pela sua SImplICIdade 
e pela rapidez de execução. 

4.9 Soro-proteínas: 

As soro-proteínas foram determinadas pelo 
método de Kjeldahl (Lanara, 1 98 1).  As soro-pro
teínas foram calculadas como (nitrogênio total -
nitrogênio não proteíco) x 6,3?; para as det�rmi
nações em amostras de soro lIvres de partlculas 
caseínicas. 

4. 1 0  Gordura: 

O teor de gordura foi determinado pelo méto
do butirométrico de Gerber, segundo Lanara 
(198 1). 

4. 1 1  Profundidade da proteólise: 

A profundidade da prote6lise foi calculada 
como NPN/NS ' o índice de maturação como 
NS/NT; de aco;do com os princípios citados. por 
Wolfschoon-Pombo et alü, (1 984) e Vakalens & 
Price ( 1959); onde NPN = "non prote�n ni}I?
gen" , NS = nitrogênio solúvel e NT = rutrogeruo 
total. 

4. 12 Rendimento do queijo: 

O rendimento considerado foi tomado como 
kg de leite/kg de queijo. 

5.0 Análise sensorial'. 

Após 23 dias de maturação, os queijos foram 
submetidos ao julgamento de um painel de prova
dores semi-treinados para classificação quanto ao 
sabor, corpo e textura e cor, de acordo com as re
comendações de Compaire ( 1976). 

6.0 Análises microbiológicas. 

As análises microbiológicas foram realizadas 
de acordo com os métodos citados por Arcuri et 
alü. ( 1990). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados em três inter
valos, um com CCS/mI menor que 5x10 5

6
, outro 

com 5x105  a Ix106  e l x l 0 6  a I ,7xl O  célu
las/mIo 

Os resultados analíticos das amostras de leite 
utilizadas na fabricação dos queijos constam do 
Quadro 1 .  Os valores médios da densidade, acidez, 
pH, EST, lactose, praticamente não �teraram �m 
função do aumento de células somátIcas no leIte. 
Para os teores de proteínas to�s e porce!lta��m �e 
caseínas, foram registradas dIferenças sIgruf1catI
vas (p � 0,05), sendo encontrados menores val0é 
res para leites com CCS/mI de Ix106  a 1 ,7x lO 
células/mIo Para este intervalo de CCS , o teor mé
dio de proteínas totais diferiu significativamente 
pelo teste de Duncan (p � 0,05), porém, para ca
seínas não foi verificado diferença (Quadro 2). 
Pode-se afirmar que acima de 1 ,7x1 0 6  esta dife
rença seria notaveImen!e signific�tiva, p�is �ouve 
redução do teor de casemas a partIr deste.llln;tte. 

A prote6lise, expressa como mg de tirOsI�mI 
de leite, não apresentou diferenças �ara os mteré 
valos experimentais adotados (5x1 05 a 1 ,7xlO 
CCS/mI). . ' O tempo de coagulação do leIte pela renruna 
1 : 80.000 UIA, no intervalo experimental de 
CCS/mI, apresentou um pequeno aumento com a 
elevação do número de células somáticas porém 
não diferiu estatisticamente (p � 0,05). Em tem
po, deve-se ressaltar que a concentração de unida
des de atividade da rennina, recomendada para o 
teste de Marschall (Kosokowski, 1 970), é de um 
mI de uma diluição 1 : 10, partindo-se do e�trato 
simples da rennina líquida ( 1 :40.000 UIA), ISto é, 
quatro vezes menos concentrado do que a utiliza
da. Uma provável causa de não ter-se detectado 
diferenças significativas no tempo de coa�ulação, 
pode ter sido devida ao uso do coalho. mUlto con
centrado. MitchelI et alii. (1 986) venficaram em 
leites de mistura, com contagens médias seme
lhantes às deste trabalho, que o te?r de casernas e o 
tempo de coagulação pela �enmna aumeD:taram 
significativamente para leItes com maIS de 
500.000 CCS/mI. Estes dados foram confirmados 
por Grandison & Ford (1986), que trabalhando 
com leites com baixas contagens de CCS/mI, 
acrescido de 10, 20 e 30% de leite com altas con
tagens de CCS/mI.. verificaram em um d,?s dois 
experimentos realIZados, que o pH do leIte au
mentou progressivamente e a acidez titulável de
clinou ligeiramente; a concentração de rl-cas�ína 
diminuiu com o aumento de CCS/mI, com dIfe-
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renças significativas (p � 0,050). Estes autores 
não verificaram diferenças significativas no tempo 
de coagulação pela rennina. 

Para leites de quartos ou mesmo vacas indivi
duais, está bem defmido na literatura que o teor de 
lactose diminui com o aumento de CCS/mI no 
leite (Stahlhut Klipp, 1 973; Cimiano & Alvarez, 
1 988) e o tempo de coagulação do leite pela renni
na aumenta (Munro et alü. 1 984; Ali et alii. 1 980). 

Os resultados se apresentaram contraditórios, 
podendo-se atribuir à uma série de fatores como: 
(i) metodologia de análise adotada; (li) diferenças 
de raças, genética, alimentação e período de lacta
ção das vacas e inclusive o agente etiológico cau
sador da infecção; (iii) aumento na velocidade au
tolítica celular, causada pela mistura de leites ou 
pela adição de leite desnatado para padronização; 
etc. 

No soro, não foram verificadas diferenças sig
nificativas (p � 0,05) para acidez, pH, gordura, 
EST, lactose, proteínas totais e proteínas do soro 
(Quadro 3). 

Queijos fabricados de leite com contagens 
acima de 500.000 CCS/mI apresentaram maior 
teor de umidade, com diferenças significativas 
(p � 0,05), conforme ilustração nos Quadros 4 e 
5. O teor de proteínas totais e o rendimento foram 
ligeiramente menores paraJilleijos fabricados com 
leite contendo mais de l x I 06 CCS/mI, porém, não 
havendo diferenças significativas (Quadro 5). 
Também não foram detectados diferenças (p � 
0,05) para o teor de gordura, pH, índice de matu
ração e profundidade da prote6lise. 

Grandison & Ford ( 1986) verificaram um au
mento significativo no teor de umidade dos quei
jos em função do aumento da CCS/mI. Porém, no 
rendinlento, nenhum efeito foi observado. Mit
chell et alii. ( 1 986) verificaram menor rendimento 
em queijos produzidos com leite apresentando 
mais de 5x1 05 CCS/mI. 

Quanto a aDálise sensorial dos queijos após 23 
dias de maturação, observou-se uma depreciação 
significativa do sabor naqueles fabricados com 
leites contendo mais que 5x10 5 CCS/mI (Quadros 
4 e 6). O corpo e textura destes queijos foram 
considerados anormais e apresentaram-se mais 
quebradiços do que aqueles fabri,?dos com leites 
contendo CCS/mI abaixo de 5xlO . Foram obser
vados também, em algumas fabricações, olhaduras 
numerosas com formação de gás e caracterizando 
estufamentos, apesar de todas as operações serem 
efetuadas com o máximo de higiene. Isto pode ser 
atribuído às bactérias fagocitadas/ativas, pois estas 
sobrevivem ao tratamento térmico da pasteuriza
ção, como foi observado por Doyle et alii. ( 1987) 
para Listeria monocytogenes, que sobreviveu a um 
tratamento de 72,2 a 73,3 graus Célsius por 16,4 
segundos. Assim, as células somáticas funcionrun 
como cápsulas refratárias que reduzem a velocida
de de transferência de calor, conseqüentemente 
retardam as reações responsáveis pela destruição 
térmica, protegendo bactérias sobreviventes ao 
tratamento térmico, que posteriormente, podem 
desenvolver-se no produto final, com riscos à saú
de pública. 

Ao avaliar o comportamento da cultura lática 
mesofílica (O - 143 da Chr. Hansen) em leite cru, 
pasteurizado e desnatado pasteurizado, com dife
rentes níveis de CCS/mI, foi observada uma redu-

ção acentuada na atividade ácido-Iática (em graus 
D), com o aumento das contagens experimentais, 
ao nível significativo de 5% (Quadro 7). Pelo teste 
de Duncan, as médias para leite pasteurizado e 
leite desnatado pasteurizado com contagens de 
CCS/mI menores que 5x1 0 5  , diferiram significa
tivamente (p � 0,05) do leite com contagens aci
ma de lx106 CCS/mI (Quadro 8). O crescimento 
bacteriano (ufc/mI) não alterou significativamen
te. 

A redução da atividade ácido-Iática pode ser 
devido à fagocitose das bactérias do fermento, 
bacteriostases múltiplas, ou efeito das aglutUrinas 
e imunoglobulinas que podem ocorrer em maiores 
níveis em leite com altas contagens de CCS/mI. 

Hrunpton & Handolph ( 1 969), comparando a 
produção de ácidos por Streptococcus lactis C 1 
e ' Streptcoccus cremoris R I , em leite desnatado 
obtido a partir de leite normal e mamítico, toma
do de quartos individuais, verificaram que a pro
dução de ácido lático foi menor no leite mamítico, 
porém este efeito não foi verificado por Randolph 
( 1969). 

Orello-uma & Marshall (1986) verificaram 
que o aumento de células somáticas est4nulou o 
crescimento de Streptococcus thennophilus devido 
a um aumento de proteólise, mas inibiu Lactoba
cillus acidophilus em conseqüência da fagocitose 
pelos leucócitos polimorfonucleares. 

Uma boa produção de ácido pelo fermento é 
fundamental na fabricação de queijos, pois influi 
no desenvolvimento de microrganismos contarni
nantes, na atuação do coalho, na sinérese normal, 
na formação de sabor, na constituição do corpo 
e textura do queijo. Portanto, neste experimento, a 
depreciação organoléptica dos queijos, fabricados 
com CCS/mI acima de 5x l 0 5 , pode ter sido in
fluenciada pelo comportamento da cultura lática. 

Os resultados indicam que o uso de leite com 
contagens CCS/mI maiores que 500.000 pode ser 
prejudicial na elaboração de certos produtos fer
mentados que exigem alta produção de ácidos ou 
de outros metabólitos, porém, é necessário pes
quisar o comportamento das culturas utilizadas em 
tais produtos em relação ao número de células so
máticas no leite. 

CONCLUSÃO 

O estudo das conseqüências de diferentes ní
veis de células somáticas no leite sobre a qualidade 
do queijo prato, revelou os seguintes aspectos con
clusivos: 

(i) quanto as determinações físico-químicas do 
leite utilizado nos ensaios experimentais, os dados 
demonstraram que, para os teores de proteínas to
tais e porcentagem de caseínas, houve uma redu
ção dos teores quando a CCS/ml aumentou de 
lx106  para 1 ,7x106 • 

(ii) a proteólise, expressa como mg de tirosi
na/ml de leite, não apresentou alterações signifi
cativas em função do aumento experimental de 
CCS/mI de leite, dentro do intervalo de 5x105  a 
1 ,7x106 CCS/ml. 

(iii) o tempo de coagulação do leite pela renni
na, no intervalo experimental de CCS/mI (5x l 0 5  a 
1 ,7x106/mI), apresentou um pequeno aumento 
com a elevação do conteúdo de CCS , porém, não 
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diferiu estatisticamente (p � 0,05). Contudo, 
considerando que o teste de Marschall foi realiza
do a uma concentração de rennina quatro vezes 
mais elevada do que a recomendada, espera-se, em 
futuros ensaios, que diferenças significativas se
jam demonstradas. 

(iv) a análise do soro obtido demonstrou dife
renças não significativas para acidez, pR, gordura, 
EST, lactose, proteínas totais e proteínas do 
soro. 

(v) queijos fabricados de leite com contagens 

CCS/mI acima de 500.000 apresentaram maiores 
teores de umidade e tiveram significativas depre
ciações na pontuação resultante da análise senso-

rial. 
(vi) queijos fabricados de leite com contagens 

CCS/mI acima de 5x10 5 , algumas vezes, chega
ram a apresentar a ocorrência nítida de estufa
mento precoce, apesar de todas as operações de 
processo serem efetuadas com o máximo rigor sa
nitário e com todas as precauções de higiene. 

(vü) ao avaliar o comportamento da cultura lá
tica (0- 143 da Chr. Ransen) em leite cru, pasteuri
zado e desnatado pasteurizado, a atividade áci
do-Iática foi acentuadamente influenciada pelo 
aumento da CCS/mI no leite, com diferenças sig
nificativas acima de 5x l05 células somáticas/mI 
de leite. 

QUADRO 1 ResUltado das anáIises do leite (padronizado para 3,6% de gordura) com diferentes níveis de 

células somáticas. 

Parâmetros 

Número de células 

Densidade 

Acidez 

Caseína ('K) 

Tempo de coagu-

Proteólise 

Leite com CCS menor 
que 5x l O5 cellml 

+ Desvio 

Média 
- padrão 

295 . 6 1 6,25 :!: 1 42.538,37 

1 .030,98 

1 5 ,88 

:!: 0,896 

:!: 0,479 

:!: 0,09 

:!: 0,35 

:!: 0,24 

± 0, 1 4  

2,688 :!: 0 , 1 92 

93,75 :!: 9,46 

O,05Ll5 = Ll,llLl·P5 

CCS - contagem de células somáticas 
S - significativo (p � 0,05) 

NS - não significativo (p � 0,05) 

Leite com CCS de 
5x l O s  a I x l 06 cellml 

+ Desvio 

Média 
- Padrão 

+ Desvio 

Média 
- Padrão 

752.7 1 5 ,5 :!: 1 04.2 14,072 1 .426,024 :!: 1 66.578,54 

1 .03 1 ,8 

1 6,38 

6,66 

1 2,3 1 

4 ,95 

3 ,5 3  

2,69 :: 

1 06,25 :!: 8 ,54 

0,04545 ::: 

1 03,75 :!: 1 6,01 �s 

QUADRO 2 Comparação das médias dos percentuais de proteína total e caseína no leite, com diferentes 

níveis de células somáticas. 

Níveis de CCS/cm3 

< 500.000 
500.000 - 1 .000.000 

1 .000.000 - 1 .700.000 

Proteína total 

3,5 1  a 
3,53 a 
3,22 b 

Caseína 

2,688 a 
2,69 a 
2,35 a 

Para a mesma coluna, médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si, a 5% de probabilidade 
(p � 0,05) pelo teste de Duncan. 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 68-76, 1 990 

QUADRO 3 Resultados das análises de soro (coletado antes da primeira mexedura) 

Parâmetros 

pH 

Gordura (0/0) 
EST (%) 

Lactose (%) 

Proteína Total (0/0) 
Proteína 

do soro (%) 

Leite com CCS menor 
que 5xlü5 cellml 

+ Desvio 
Média 

- Padrão 

l i , 88 ± 0,629 

6,43 ± 0,094 

0,575 ± 0, 1 26 

6,85 ± 0,246 

5 ,27 ± 0,209 

0,832 ± 0,0474 

0,579 ± 0,0 1 20 

CCS - contagem de células somáticas 
ns - não sigrnficativo (p � 0,05) 

Leite com CCS de 
5 x l O s  a 1 x l O 6  cellml 

+ Desvio 
Média 

- Padrão 

1 1 ,3 8  ± 0,946 

6,34 ± 0,034 

0,650 ± 0,3 1 1  

6,72 ± 0,908 

5 , 1 9  ± 0, 1 62 

0,897 ± 0,06 1 0  

0,640 ± 0,0576 

Leite com CCS de 
Ixl 06 a 1 ,7x 1 0 6 cellml 

+ Desvio 
Média 

- Padrão 

1 1  ,63 ± 0,479 

6,33 ± 0 , 1 04 

0,65 ± 0,070 

6,99 0 , 1 65 

5,39 0,248 

0,855 ± 0,0340 

0,572 ± 0,0368 

QUADRO 4 Resultados das análises dos queijos ap6s a salga e ap6s 22 dias de maturação 

Gordura 
(%) 

pH 

Umidade 
(%) 

Indice de maturação 
NS/NT 

Profundidade da 
Proteólise NPN/NS 

Proteína total 
(0/0) 

Rendimento kg de 
leite/kg de queijo 

Análise sensorial: 
Sabor (40) 

Faixa normal: 3 I -40 

;r 
r:J 

x 
(j 

;r 
" 

;r 
" 

Corpo e textura (30) x 
Faixa normal: 25-30 " 

Cor ( l O) 'X 
faixa normal: 8 - 1 0  " 

Total de pontos x 
(80) d 

Faixa normal: 64-80 

Leite c/menos de 
500.000 cellml 

Após 
a salga 

30,575 

± 0,830 

5 ,39 

± 0, 1 3 7  

0,07425 

± 0,0 1 98 

0,7045 

± 0,2030 

22,72 

::!: 0,4 1 2  

8,825 

± 0,2385 

Após 22 dias 
de maturação 

4 1 ,505 

± 1 ,3437 

0,09825 

± 0,0253 

0,666 

::!: 0, 1 1 7 

37,05 

± 0,838 

27,05 

± 2,687 

9,5 

± 0,350 

73,6 1 

± 2,75 

Leite com 500.000 
a 1 .000.000 cellml 

Após a 
Salga 

28,50 

± 1 ,779 

5,47 

± 0 , 1 04 1  

0,08607 

± 0,0 1 325 

0,553 

± 1 1 7 

22,7 1 7  

± 0 ,9 1 64 

8 ,82 

± 0,362 

Após 22 dias 
de maturação 

44,22 

± 1 ,329 

0 , 1 205 

::!: 0,0 1 28 

0,6 1 05 

± 0,0274 

3 1 ,68 

± 4,206 

23, 1 5  

± 5 ,952 

9,65 

::!: 0,432 

64,48 

± 9,5 7 1  

n 
ns 

siJ5ni�ica.ti
.
vo �o nível de 5% (p � 0,05) 

nao slgmfIcatIvo ao nível de 5% (p � 0,05) 

Leite com 1 .000.000 
a 1 .700.000 cellml 

Após a 
Salga 

30,65 

± 1 ,224 

5 ,5 5  

:!: 0,0245 

0,9307 

::!: 0,0094 

0,56 1 7  

::!: 0, 1 320 

22, 1 74 

::!: 0,3689 

9,08 

± 0 , 1 5 9  

Após 2 2  dias 
de maturação 

43,555 

+ 0,824 

0 , 1 223 

:!: 0,0097 

0,5477 

:!: 0,08 1 4  

3 1 ,62 

:!: 1 ,924 

23,5 

:!: 2,598 

9,30 

::!: 0,566 

64,375 

:!: 4 , 1 5 5  
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Signifi
cância 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

Significância 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
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QUADRO 5 Comparação das médias do teor de umidade (%) dos queijos tipo Prato fabricados a partir de 
leite com diferentes níveis de células somáticas. 

Níveis de CCS/cm3 Teor de umidade 

< 500.000 4 1 ,505 a 
500.000 - 1 .000.000 44,22 b 

1 .000.000 - 1 .  700.000 43,555 b 

Para a mesma coluna, médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si (p � 0,05), pelo teste de Dun
cano 

QUADRO 6 Comparação das médias dos valores atribuídos ao "sabor" na análise sensorial dos queijos ti
po Prato. 

Níveis de CCS/cm3 

< 500.000 
500.000 - 1 .000.000 

1 .000.000 - 1 .700.000 

Sabor 

37,05 a 
3 1 ,68 b 
3 1 ,62 b 

Para a mesma coluna, médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si (p � 0,05), pelo teste de Dun
cano 

QUADRO 7 Comportamento da cultura l�tica meso!íli�a (0- 143.C. H�en) em leite cru, pasteurizado, 
desnatado pasteurizado com dIferentes rnvelS de células somátICas. 

Leite com CCS menor Leite com CCS de Leite com CCS de Significãncia 

Parâmetros que 5xl05 ceUmI 5x l05 a Ix lO6 ceUmI I x l 0s a 1,7x106 r.eUmI 

+ Desvio + Desvio + Desvio 
Média Média Média 

- padrão - padrão - padrão 

"õ. Atividades em ácido lático 57,25 ± 8,799 43,5 ± 6,245 41,3 ± 5,439 
:::l 0 -o 
l3 al o (oD) 
Ql .!:! C!:l  � e� Contagem de células 7,895 ± 0,2696 8,160 ± 0,552 7,790 ± 1 , 127 ns ..1 "0 _ 11l C')  (log ufc/mI) o. 
a'.g Atividade em ácido lático 65,25 ± 2,754 54,25 ± 1 1 ,701 47,625 ± 8,635 

�� (oD) 
C') :::l � Ql  Ql - Contagem d e  células 7,977 ± 0,4797 7,550 ± 0,706 7,7 10 ± 1,07 1 ns = �  j o. (log ufc/mI) 

° 42,625 ± 7,739 :s.g Aqvidade em ácido lático 62,50 ± 3,873 53,00 ± 10,924 
I1l I1l  (oD) c: .!:!  11) '-Ql :::l "0 2 Contagem de células 7,832 ± 0,5097 7,6�0 ± 0,612 7,805 ± 0,876 ns Ql II)  � �  (log IOg ufc/mI) ..I 

S - significativo (p � 0,05) 
ns - não significativo (p � 0,05) 
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QUADRO 8 Comparação das médias da acidez (OD) desenvolvida pela cultura lática mesofílica (0- 143) no 
leite cru, pasteurizado e pasteurizado desnatado. 

Níveis de CCS/cm3 Leite cru Leite pasteurizado Leite desnatado 
pasteurizado 

< 500.000 57,25 a 65,25 � 62,5 a 
500.000 - 1 .000.000 43,5 b 54,25 a b 53,0 a b  

1 .000.000 - 1 .700.000 4 1 ,3 b 47,625 b 42,625 b 

Para a mesma coluna, médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si, a 5% de probabilidade (p � 
0,05) pelo teste de Duncan) 

SUMMARY 

The consequences of different milk. somatic 
celI leveIs on the quality of "prato" cheese were 
evaluated whith respect to sixteen control 
variables. The bulk. milk (collected at the 
CEPE/ILCT platform leveI) was analyzed for 
lactic culture behavior, clotting time by rennet 
activity, somatic celI count, density, acidity, pH, 
total dry matter, lactose, total proteins, caselllS, 
whey proteins, proteolytic activity, and fat 
contento The "prato" cheese produced was 
.analysed for yield, proteolytic ripening progress • .  
physical-chemical composition arid sensory 
evaluation by a semi-trained panel. The results 
were presented in three somatic celI intervals 
(below 5x1 0 5 ;  5x105  to 1x106 ; 1x106 to 
1 ,7x1 06) per cm3 of bulk mi1k. There were no 
significant differences observed for the average 
values of acidity, density, pH, total dry matter, 
lactose, proteolytic activity in the bulk milk 
(p � 0,05). Total proteins, caseins and whey 
proteins were found reduced in the bu1k milk for 
those milk. samples with somatic celI counts within 
1x106 to 1 ,7x1 06 per cm3 (p � 0,05). The 
c10tting time by rennet activity in . the 
experimental interval of 5x105 . to 1 ,7x1 06 
somatic celI per cm3 showed a small increase, but 
did not differed statistically (p � 0,05). The whey 
composition did not show significant differences 
for acidity, pH, fat, total dry matter, lactose, total 
proteins and whey proteins (p � 0,05). The 
cheeses made with milk haVlIlg somatic celll 
counts above 5x1 0 5  showed higher humidity or 
greater water retention ability during to the 
process (p � 0,5). The sensory evaluation of the 
cheeses made with miIk having somatic celI counts 
above 5x105/cm3 showed abnormal body and 
texture, depreciation of flavor or abnormal flavor, 
breakable body and texture and blown u}? humid 
mass type cheeses aftter 23 days of ripemng. The 
results for total proteins, yield, fat content, pH, 
riJ>ening index and proteolytic ripening progress 
did not differ significantly (p � 0,05). The effect 
of somatic cell counts higher than 5x105/cm3 on 
the lactic culture activity resulted in a significant 
reduction of the lactic acid production activity (p 
� 0,05). 
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INSTITUTO DE LATICÍNIOS uCÂNDIDO TOSTES" 
- 50 ANOS DE TRADIÇÃO A SERVIÇO DO ENSINO 

E DA PESQUISA LATICINISTA -

Cândido Tostes Dairy Institute: the 50th anniversary of a traditional teaching and 
researching service to the dairy industry 

Na década de 1930; o Solar dos Tostes, na Fa
zenda São Mateus, na cidade de Juiz de Fora, em 
Minas Gerais, costumava receber visitantes ilus
tres, entre eles o Presidente Getútlio Vargas, o 
Governador do Estado de Minas Gerais, B enedito 
Valadares, entre outros. 

Em maio de 1935, o Dr. Benedito Valadares 
transferiu a sede do Governo de Minas Gerais para 
a Fazenda São Mateus e lá promulgou o decreto n2 
50 criando a Escola de Indústrias Agrícolas "Cân
dido Tostes" .  O decreto foi publicado no Minas 
Gerais de 17 de maio de 1935 e constava dos se
guintes dizeres: 

"Cria a Escola de Indústrias Agrícolas "Cân
dido Tostes" no Município de Juiz de Fora. O Go
vernador do Estado de Minas Gerais, usando de 
suas atribuições, resolve criar, no Município de 
Juiz de Fora, no distrito da cidade, em lugar 
oportunamente designado, uma escola de indús
trias agrícolas que terá a denominação de Escola 
de Indústrias Agrícolas Cândido Tostes" . Palácio 
do Governo, em São Mateus. Juiz de Fora, aos 14 
de maio de 1 935. Benedito Valadares Ribeiro 
Governador do Estado. Israel Pinheiro da S ilva 
Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e 
Trabalho." 

O nome "Cândido Tostes" homenageou uma 
personalidade ilustre de Juiz de Fora, Dr: Cândido 
Teixeira Tostes, benemérito reconhecIdo e de 
muito prestígio na sociedade e nos meios ruralistas 
como descreve Lindolfo Gomes na crônica que 
transcrevemos a seguir. 

"A inauguração da Escola- Fábrica "Cândido 
Tostes", criada pelo ilustre Governador Benedito 
Valadares, lavrado na Fazenda de São Mateus, por 
ocasião de sua visita ao nosso prezado conterrâneo 
Dr. João Tostes e efetuada pessoalmente por S .  
Excia., constitui um dos acontecimentos mais as
sinalados na vida do progresso cultural e social da 
cidade, pois além de se tratar da instalação de um 
instituto de ensino técnico-profissionalizante, em 
tudo e por tudo modelar no gênero, visou ain?a a 
efeti var-se justíssima homenagem ao beneménto e 
saudoso Dr. Cândido Teixeiras Tostes, cuja vene
rável mem6ria Juiz de Fora cultua e eterniza, de
votadan1ente. 

Pertencente a ilustre estirpe dos Tostes, na qual 
fi auram dois dos principais fundadores da cidade, 
e �le pr6prio chefe de uma das fanúlias mais tradi
cionais do município, por feitos e títulos reconhe
cidos; espírito culto e brilhant�, ql:le

. 
tanto s� d

.
is

tinguia, desde o seu marcante tIrocIlllo academIco 

Luiza Carvalhaes de Albuquerque (*) 

na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se 
fonnou; insuperável propulsor do progresso e da 
grandeza material, moral e intelectual de nosso 
município; inexcedivel em atos constantes de be
nemerência discreta, mas inesgotável, em favor de 
institutos de assistência à pobreza e de amparo so
cial e religioso; diretor do Banco de Crédito Rural, 
posto em que, com os inolvidáveis e grandes mi
neiros Bernardo Mascarenhas e João Ribeiro de 
Oliveira e Souza, sem outro interesse que não 
fosse o de beneficiar os altos destinos econômicos 
da coletividade - o Dr. Cândido Tostes soube tor
nar-se uma das figuras mais eminentes e mais ata
cadas em nosso meio social. 

Abraçando, logo depois de formado, a nobre 
profissão de lavrador, a custa de laboriosos, cons
tantes e honrados esforços, conseguiu ser consi
derado um dos maiores e mais adiantados agri
cultores mineiros e cognominado o "Rei do Café" 
no Estado de Minas Gerais, consoante se vê de um 
notável artigo, a ele dedicado por importante re
vista especializada do Instituto Agrícola do Rio de 
Janeiro. 

Democrata indefeso, já antes da lei da Aboli
ção, havia libertado todos os numerosos escravos 
de suas propriedades agrícolas. Defensor sempre 
abnegado das causas elevadas e justas, e partici
pando sem vacilações, mas com discreta e sábia 
colaboração, em tudo quanto pudesse interessar à 
coletividade, prestigiando com seu nome respeitá
vel e sua cooperação inteligente os · empreendi
mentos de real mérito e eficiência para a popula
ção conterrânea - todas as homenagens que, em 
sua vida e postumamente lhe têm sido prestadas 
por si pr6prias se justificam e nobilitam. 

Mas esta teve expressão de sumo realce, por
que se perpetuou num instituto grandioso e util

.
ís

simo o seu nome ilustre e a recordação de seus m
signes feitos num dos domínios afinnativos de 
suas exemplares atividades como um dos máximos 
agricultores mineiros e como cidadão benemérito 
e modelar. 

Por isso mesmo, tudo quanto Juiz de Fora 
possue de mais representativo em seu seleto meio 
social esteve presente - em completa multidão, 
para assistir à inauguração da Escola-Fábrica, que 
ostenta o glorioso nome de Cândido Tostes, ao 
qual o Governador Benedito Valadares quis dig
nificar, presidindo-o pessoalmente. 

Durante a inauguração, honrada com a presen
ça de altas autoridades e de quase todos os mem
bros da ilustra família do homenageado, usaram 

(") "T:écnico em Laticfnios, Responsãvel pela Área de Divulgação e Difusão de Tecnologia do CEPElILCT/EPAMIG 
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da palavra em notáveis discursos, o Secretário a 
Agricultura do Governo de Minas, Dr. Israel Pi
nheiro, o Dr. Eugênio Teixeira Leite, o Coronel 
Sebastião de Resende, o Dr. João de Resende 
Tostes, encerrando aquela inolvidável e impo
nente solenidade, o Governador Benedito Vala
dares. 

A linda festa terminou justamente a hora do 
crepúsculo, do qual começou a irradiar, e prosse
guirá perenemente, através do tempo e da venera
ção dos posteros, a luz de definitiva imortalidade 
para a memória imperecível de Cândido Teixeira 
Tostes." 

Jornal Diário Mercantil, 04 de setembro de 
1 940 - Juiz de Fora - MG .  

Estava assim lançada a semente, que tinha co
mo finalidades basicamente ministrar o ensino das 
matérias necessárias à formação de técnicos e prá
ticos na fabricação de laticínios e industrialização 
de carnes, bem como prestar assistência técnica 
aos fazendeiros pela divulgação dos processos ra
cionais de tratamento de gado de leite e de corte, 
higiene na ordenha, transporte do leite e da carne, 
objetivando uma maior produção, além de produ
ção de queijos, manteiga, derivados do leite, bem 
como carne e todos os seus derivados, tendo em 
vista as possibilidades de consumo de cada tipo de 
produto e as exigências dos mercados consumi
dores. 

De 1 935 a 1 940, procurou-se dar corpo ao es
tabelecimento criado e o local escolhido foi no 
bairro de Santa Terezinha, na cidade de Juiz de 
Fora, onde se pretendia construir a Penitenciária 
Industrial de Juiz de Fora, cujas obras já estavam 
bastante adiantadas. Utilizando este prédio já 
construído, foram feitas adaptações em obras ne
cessárias para o seu pronto funcionamento. Elas 
foram iniciadas em 1 937, pelo Dr. José Bawden 
Teixeira, sendo substituído, posteriormente, pelo 
engenheiro Dr. David Francisco Mourão. Até o 
final da década de 40, todo o programa proposto já 
havia sido executado, tendo o Df. David Mourão 
retornado à sua cidade, Belo Horizonte, e sendo. 
substituído pelo engenheiro agrônomo Df. Abe
lardo de Albuquerque Sarmento, que viria a ser o 
primeiro diretor da Escola de Indústrias Agrícolas 
"Cândido Tostes" . 

"O Secretário de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho de 
Minas Gerais, usando de suas atribuições, resolve 
designar para exercer, em comissão, o cargo de 
diretor da Fábrica-Escola Cândido Tostes", de 
Juiz de Fora, o Sf. Abelardo de Albuquerque 
Sarmento, chefe da Seção de Defesa Sanitária Ve
getal, em exercício como chefe do Serviço de Fo
mento e Fumo. 

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér
cio, e Trabalho do Estado de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte, 17 de setembro de 1940. Israel 
Pinheiro. (Registrado nas folhas 1 3 7  v. do livro n!? 
01 de registro de portarias diVersas. Serviço de 
Pessoal da Secretaria da Agricultura, em Belo 
Horizonte, 17 de setembro de 1 940). 

Era pensamento inicial inaugurar uma escola 
prática de produtos lácteos e carnes, uma fábrica
escola modelo, dentro das orientações de Israel 
Pinheiro. Finalmente, optaram por uma única área 
de laticínios e, ao ser inaugurada, em 03 de setem
bro de 1 940 já seu nome havia sido mudado para 

Fábrica-Escola de Laticínios "Cândido Tostes".  
Paralelamente, Israel Pinheiro contratou os 

serviços de laticinistas dinamarqueses, entre eles, 
S vend Moelgaard Sorensen, Bruno Werner Cris
tensen e Frode Madsen para orientação e instala
ção dos equipamentos industriais, dos laboratórios 
e todos as outras dependências do estabelecimento. 
Para colaborar na instalação na Escola, foi desig
nado o Dr. Oswaldo Tertuliano Emerich, Chefe 
do Serviço de Produção Animal da S ecretaria da 
Agricultura para ser o primeiro Diretor de Ensino 
do estabelecimento. 

O Df. Abelardo de Albuquerque Sarmento fi
gura como organizador da Fábrica-Escola, onde 
permaneceu por um ano, quando foi exonerado, e 
indicou para seu sucessor o também engenheiro
agrônomo Sebastião S enna Ferreira de Andrade, 
que foi, sem dúvida alguma, um dos fundadores 
da grande obra que orgulha mineiros e brasileiros 
e se projeta no exterior por suas atividades de en
sino e de pesquisa. 

A solenidade do Cinquentenário do Instituto 
de Laticínios "Cândido Tostes", realizada no dia 
03 de setembro de 1 990, contou com a presença de 
inúmeras autoridades, alunos, ex-alunos, profes
sores, funcionários e amigos do I.L.C.T. e seguiu 
a seguinte programação: 

09:00 - Missa de Ação de Graças no Auditório 
do CEPE/ILCT 

1 0:00 - Descerramento da placa comemorativa 
ao evento 

1 2:00 - Almoço de confraternização 
Na placa comemorativa à data, encontramos os 

seguintes dizeres: 
"Cinquentenário do Centro de Ensino e Pes

quisa - Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" -
EPAMIG - 03.set. 1 940 / 03.set. 1 990. 

"Nossa homenagem e agradecimentos aos fun
cionários, professores, técnicos e ex-alunos, às 
empresas públicas e particulares, Universidade, 
Instituições e Entidades, aos Governos Federal e 
Estadual e todas as pessoas que colaboraram direta 
ou indiretamente na construção, organização e 
consolidação deste Instituto" . 
Ass: João B atista de Lima S oares, Secretário da 
Agricultura; Gilberto Moura Valle Filho, Presi
dente da EPAMIG; Cid Maurício S tehling, Chefe 
do CEPE/ILCT 
E.m seguida, o Prof. Cid Maurício Stehling, con
VIdou todos os presentes para se dirigirem ao an
fiteatro e proferiu o seguinte discurso: 

Companheiros: 
Historiar sobre os 50 anos deste Instituto num 

simples discurso, seria impossível. 
Aliás, propuz-me transformar este encontro 

comemorativo em uma reunião familiar, onde eu 
possa liberar algumas recordações colhidas ao 
longo de minha trajetória aqui percorrida desde 
1 943 e selecionadas pela magIa do tempo, que tem 
o poder de modificar as nossas lutas e dificuldades 
em bons momentos, deixando emergir do passado, 
somente as imagens belas, como figuras coloridas 
de um calidoscópio. 

Cumpre-me, 'porém, reiterar o que foi dito so
bre o engano de mterpretação e de transcrição do 
Decreto n!? 50. 

O texto do referido decreto, publicado no 
"Minas Gerais" de 1 5/05/35 ,  é o seguinte: 

"Decreto n!? 50" - Cria a Escola Agrícola 
"Cândido Tostes" no Município de Juiz de Fora. 
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O Governador do Estado de Minas Gerais 
usando de suas atribuições resolve: 

Criar no Município de Juiz de Fora, no distrito 
da cidade, em lugar oportunamente designado, 
uma Escola Profissional Agrícola que terá a de
nominação de Escola Agrícola "Cândido Tostes" . 

Palácio da Governadoria, 14 de maio de 1 935 
Benedito Valadares Ribeiro 
Israel Pinheiro da Silva. 
Naquela ocasião, os governos estavam inte

ressados na produção agrícola e, se analisarmos o 
"espírito da lei" do decreto, nos deixa claro que 
refere-se especificamente à agricultura. 

Mesmo com a inserção da palavra "indústria" , 
que aparece em algumas cópias do decreto, em na
da alterou a especificidade do Decreto 50, porque 
"agricultura" se entende arte de cultivar a terra, 
lavoura, cultura, portanto, nenhuma relação com 
laticínios, que é a indústria do leite. 

Na realidade, o citado decreto não foi pratica
do porque a comissão indicada pelo Governador e 
composta por técnicos do Ministério e da Secreta
ria da Agricultura, entre eles Dr. David Mourão, 
Df. José Januário Carneiro Filho, Dr. Te6filo 
Ferreira, Manuel Zenha Mesquita e outros, con
cluiram pela inviabilidade da instalação nesta re
gião de uma escola agrícola constatando, entre
tanto, ser este município promissor no setor de pe
cuária, com possibilidades de ser instalada aqui 
uma escola de laticínios, carnes e derivados. Pos
teriormente, foi descartada a inclusão de carnes no 
projeto, sendo determinada pelo Governo Esta
dual, a instalação da escola de laticínios, sendo 
iniciadas as obras de adaptação, em fins de 1 937, 
no prédio construído para uma Penitenciária-In
dustrial, concluidas e inauguradas em 03 de se
tembro de 1 940. 

Por outro lado, verificamos que alguns perió
dicos citando o Decreto-Lei n!? 983 , de 09/12/43, 
dizem" . . .  em 1 943 o Estabelecimento passou a 
denominar-se Fábrica-Escola de Laticínios "Cân
dido Tostes" . 

Na realidade, o citado Dec. Lei referia-se à or
ganização da Secretaria da Agricultura, Comércio 
e Trabalho, e vinculava a Fábrica-Escola de Lati
cínios "Cândido Tostes" Uá existente na época) ao 
Departamento de Fomento Industrial, da referida 
Secretaria. 

O nome Fábrica-Escola de Laticínios "Cândi
do Tostes" já existia em final de 1 940, tanto assim 
que figurava no timbre oficial dos diplomas con
feridos à primeira turma de formandos, em 1 94 1 .  

Desculpem-me se enveredei pelas formalida
des das leis, desviando-me do sentido coloquial 
proposto no início de minha fala, ocupando-me 
parte de meu tempo que pretendia dedicá-lo às 
lembranças mais agradáveis, mas se assim o fiz, 
foi com a intenção única de clarear algumas dúvi
das surgidas em razão de comemorações seme
lhantes precipitadas e antecipadas para o dia 14 de 
maio de 1985.  

Deixando o formalismo dos decretos, pois so
mos, antes de tudo testemunhas e personagens 
desta história, porque ainda jovens de 18 anos, fi
zemo-nos pioneiros nesta indústria. 

Era, naquela época, um novo horizonte onde 
amanhecia a escola de laticínios, com técnicas de 
fabricação de queijos ainda desconhecidas no 

Brasil e adaptadas e aplicadas ao nosso clima e que 
em breve se tornaria a "mais mineira das indús
trias" . 

Antes de nós, outros jovens, como fossem 
bandeirantes na procura de novos caminhos, aqui 
chegaram, procedentes todos, podemos dizer, da 
nossa Zona da Mata e que integraram a primeira 
turma de técnicos, entre eles, Aloisio de Aquino 
Andrade, Eolo Albino de Souza, Osmar Fernan
des Leitão, Paulo Vieira e Synésio de Queiroz Sil
va, constituindo-se nos primeiros professores e 
técnicos em laticínios do ILCT, ou melhor dizen
do, foram os primeiros técnicos em laticínios for
mados no Brasil. 

Nas turmas subsequentes, destacaram-se os 
técnicos Jonas Pereira B omtempo, Joaquim Rosa 
Soares, Carlos Alberto Lott, Luiz da Silva Santia
go, José Furtado Pereira, José Jorge de Araujo Al
ves e também nos incluindo, além de outros que 
me fogem à memória, iriam reforçar o quadro de 
professores e técnicos deste Instituto, substituindo 
os experientes professores dinamarqueses, res
ponsáveis pelo emprego de técnicas adaptadas de 
fabricação de produtos lácticos, Frode Madsen, 
B runo Werner Cristensen e Svend Sorensen. 

No meu acometimento nostálgico, vejo hoje, 
um passado ameno, belo talvez, porque guardo no 
inconsciente, fatos da minha juventude, onde se 
destaca a imagem brilhante do semeador de entu
siasmo, de idealismo, de solidariedade, daquele 
que incutiu em todos nós a filosofia do "espírito 
Felctiano" - Dr. Sebastião Senna Ferreira de An
drade. Com o passar do tempo, muitos, até nós 
mesmos, deixanlos perder o sentido de se sinteti
zar numa única palavra: - "ILCTIANO" - ou 
seja: ter orgulho de fazer o melhor, dentro de um 
clima de amizade e solidariedade. 

Muitos, hoje, conhece-o apenas como uma es
tátua no jardim ou através de fotografia amarele
cida pelo tempo, até omitem deliberadamente o 
seu nome, receiosos de que simples citação do tra
balho e do exemplo daquele homem, possa parecer 
um retorno ao passado e ser retrógrado. Engana
se, quem assim pensa, porque Dr. S ebastião sem
pre teve ampla visão futura. 

Nós, que tivemos o privilégio de conhecê-lo e 
conviver com ele, estamos conscientes que seu 
exemplo de persistência, seu espírito amigo e soli
dário, liberal mas enérgico e eficiente na organi
zação e direção dos trabalhos, foram os alicerces 
sobre os quais se elevou este Instituto emparelhan
do-se, hoje, entre os mais conceituados Centros de 
Estudo Técnico e Pesquisa do País. 

Os primeiros anos de existência, foram os mais 
difíceis e, o período, que podemos denominar a 
sua I!! etapa, consistiu na sua instalação e organi
zação, na década de 40. 

Seguiu-se a etapa de sua consolidação, do 
aprimoramento da produção, do ensino, de sua 
ampliação. 

Ao rememorar momentos dispersos, sem me 
preocupar com o encadeamento de palavras apro
priadas para um discurso administrativo, detive
me em saudosas lembranças guardadas desde os 
primeiros anos de existência desta Casa, assim 
como vêm as lembranças do pai, orgulhoso na 
comemoração de aniversário do filho, agora 
adulto, recorda fatos passados de quando esse filho 
ainda era uma criança . . .  
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Abrimos este intervalo, justamente para esque
cermos momentaneamente os afazeres diários com 
a responsabilidade de se dirigir o ILCT pelo longo 
caminho que ainda terá de percorrer, rumo à mo
dernidade, ao desenvolvimento e à eficiência, ne
cessários aos dias atuais. 

E, fmalizando, dentro do mesmo clima de mi
nhas palavras, prestaremos uma justa homenagem 
ao primeiro professor de tecnologia de laticínios 
formado no Brasil: Professor Eolo Albino de Sou
za; 
Ao mais antigo funcionário deste Instituto, já 
aposentado: Antônio Ferreira Filho e ao mais an
tigo funcionário deste Instituto, ainda em ativida
de: Milton de Castro Leal. 

Homenagearemos, também, ao ilustre jorna-

lista Humberto Pereira, Redator-Chefe do Globo 
Rural, (ou seu representante), pelos relevantes ser
viços prestados à EPAMIG - Instituto de Laticí
nios "Cândido Tostes" e à agropecuária do Bra-

il" s . 
Prof. Cid Maurício S tehling 

O Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" , 
para todos nós que de uma forma ou de outra con
vivemos com ele, seja como alunos, professores, 
funcionários, pesquisadores, amigos, etc. . .  é a 
continuação de nossa casa; se confunde com o 
nosso lar. Esta casa não é uma âncora, mas um 
mastro. Não guarda segredos e abriga nossa nos
talgia. E aproveito esta oportunidade, para pedir 
petmissão aos caros leitores e dedicar ao nosso 
homenageado algumas palavras: 

"CANDIDAMENTE PRESENTE" 

Em memória de teu ideal nos fazemos presentes 
Ao som das melodias que ainda ecoam 
pelos bancos dos jardins e pelas praças 
nos fazemos presentes. 
Em busca do espírito de amor e solidariedade 
que existe em teus filhos 
É que necessitamos estar presentes. 
Pelos frutos das sementes boas que plantastes 
e que hoje se espalham pelos quatro cantos do mundo 
É que se torna real e que se toma presente. 
Pelas vidas que são tijolos de tua construção 
unidas pelo mesmo sonho de realidade 
é que se ergue o presente. 
Pelo calor que emana de teus corações 
e que agasalham ideais de um novo tempo 
é que se constroi o presente. 
Pela esperança dos que aqui chegaram 
pela primeira vez sem nunca irem totalmente 
é que se consolida o presente. 
Por tantos sonhos acalentados 
pelas músicas entoadas ao luar 
é que se canta o presente. 
Por tantas mãos entrelaçadas a percorrerem 
estradas venturosas e desconhecidas 
é que se descobre e se conquista o presente. 
Por tantos momentos difíceis que são provas 
de teu ideal e de tua história 
é que se enfrenta o presente 
Por você, por nós, para nós todos 
pelo espírito felctianos que embala esta nossa emoção 
e ainda insiste a se tomar presente 
é que se evoca a memória do passado 
de sentimentos queridos e tão lembrados 
para que possamos, livremente 
viver inteiro e com esperança, este presente. L.C.A. 

A seguir, algumas fotos que eternizam este momento: 
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Hasteamento das Bandeiras 

Mesa de trabalhos: Da esquerda para a direita, Prof. Ota�n�o Lopes V arg�, Coorde�ador de pesqui� do 

CEPE/ILCT; Profê Regina Célia Mancini, Secretária MunICipal de Educaçao, Prof. Cid MauríCiO Stehhng. 

g��i�:e� ���t�:kepresentante do Secre�o de Agricultura; I?r. Sebastião Gonçalves de Oliveira, Re

presentante do Presidente da EPAMIG; Dr. Gilberto Moura Valle Filho 
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Presenças no. almoço de .confrate�zação� Ora. Pautilha Guimarães, Sra. Maria Braida Caldas, Sra. Diva Novaes Stehhng, Prof. CId MaurícIO Stehhng e S r. Fernando Rubem Dutra Caldas. 

Funcionários do CEPE/ILCT/EPAMIG 
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PURIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO (*) 

Lactic acid purification 

Accácia Júlia Guimarães Pereira (**) 

RESUMO 

O ácido lático apresenta múltiplas aplicações nas indústrias de alimentos, farmacêutica e 
quínúca. As aplicações, como matéria prima, têm crescido no campo das resinas acrílicas e 
dos plásticos biodegradáveis. Uma diferença marcante do ácido lático é o seu alto custo quan
do comparado aos açúcares utilizados em sua produção por fermentação. Este custo elevado é 
devido às dificuldades na purificação do ácido lático. Os dados de equilíbrio para o sistema 
ternário de ácido lático, água e solvente foram discutidos para os solventes álcool isoamílico e 
1- hexanol; e os problemas relacionados com a purificação do ácido lático obtido por fer

mentação foram delineados. Estes dados são importantes para o desenvolvimento de um mé
todo de purificação por extração do ácido lático produzido biotecnologicamente. 

I NTRODU ÇÃO 

O ácido lático é produzido industrialmente 
pela fermentação de carboidratos contidos em 
subprodutos como melaço, soro de queijo, água de 
maceração de milho, licores sulfíticos, etc. ou 
sinteticamente a partir da hidr6lise da lactonitrila 
(Processo Monsanto) . As soluções aquosas do áci
do lático obtidas como resultado dessas fernlenta
ções e operações de separação subsequentes con
tém várias impurezas orgânicas e inorgânicas, tais 
como sulfatos de s6dio e cálcio, açúcares não fer
mentados, pigmentos diversos bem como pequena 
quantidade de material nitrogenado. O ácido lático 
cru pode ser usado em algumas aplicações indus
triais como na tintura' de tecidos e curtimento de 
couros, porém é inadequado para a maioria das 
aplicações industriais, como, por exemplo, para 
aditivo em alimentos. A maioria das aplicações 
para o ácido lático exige um elevado grau de 
pureza como nas indústrias farmacêuticas e de 
alimentos, na fabricação de resinas acrílicas, em 
plastificantes e como catalisador na fundição de 
resinas fenol-aldeido, que exigem um material de 
boa qualidade, praticamente isento de metais pe
sados, sulfatos e cloretos, bem como de odores 
desagradáveis. Para o grau alimentar não existem 
outras especificações além das exigidas para ali
mentos, ou seja não deve conter componentes t6-
xicos em quantidade prejudicial à saúde. Como 
regra geral, cada consumidor coloca os seus pr6-
prios padrões para o produto, dependendo da utili
zação pretendida. Esses padrões são usualmente 
baseados na cor, odor e sabor. No caso de ácido 
lático utilizado na fabricação de resinas fen6licas 
transparentes as especificações são muito rígidas. 

A purificação do ácido lático objetiva remover 
todos os ingredientes que constituem impurezas, e 
que incluem açúcares não fermentados, substân
cias nitrogenadas, material colorido, sulfato de 
cálcio ou s6dio e outros sais, material colorido, 

sulfato de cálcio ou s6dio e outros sais, sendo co
mumente usados os seguintes processos: 

1 .0 Recristalização do lactato de cálcio. O sal de 
cálcio que precipita dos mostos fermentados é {e
cristalizado, dissol vidoe subseguentemente acidifi
cado com ácido sulfúrico de acordo com o pro
cesso descrito por Olive ( 1936) e B urton ( 1937). 
Por este processo pode ser obtido o ácido lático 
alimentar, analítico e o adequado para a fabricação 
de resinas fen61icas coloridas. 

�.o Recristalização do lactato de zinco e cádmio. 
Acido lático quimicamente puro pode ser obtido 
pela conversão do lactato de cálcio em lactato de 
zinco pelo uso de carbonato ou sulfato de zinco. O 
lactato de zinco é recristalizado e dissolvido em 
água. O zinco é posteriormente precipitado pelo 
sulfeto de hidrogênio. A solução é clarificada com 
carvão animal, filtrada, e o filtrado evaporado à 
vácuo. (Braun, 1 936). O sal de zinco é mais ade
quado para esta operação porque cristaliza melhor 
do que qualquer outro lactato. Landolt ( 1 864) pre
parou ácido lático puro à partir de lactato de cád
mio por precipitação com sul feto de hidrogênio, 
sendo o ácido resultante evaporado e concentrado 
até densidade constante, 1 ,2405 glml a 20°C . 
3 .0 S eparação e hidr6lise de ésteres láticos. 
Lactatos de meti la, etila, propila, ou isopropila são 
facilmente saponificados com vapor ou com água 
quente à pressão atmosférica. Pela remoção e con
centração do resíduo à vácuo pode-se obter ácido 
lático quimicamente puro que satisfaz as especi fi
cações de todos os graus. S mith & Clabom ( 1 939) 
efetuaram di versas pesquisas sobre a esteri ficação 
do ácido lático e consequente hidr6lise. Relatam 
que começando com o lactato de cálcio ou de s6-
dio seco, adicionando-se um álcool e aquecendo 
na presença de um excesso de ácido sulfúrico, ob 
ti veram um rendimento de éster lático no intervalo 

( *) Trabalho realizado no Departamento de Engenharia Qu(mica da Escola de E ngenharia da UFMG. (**) Eng. Qu(mica, Professora da Escola de E ngenharia da UFMG, Rua Esprrito Santo, 35 - 69 andar - 301 60 - Belo Hori
zonte - MG. (Composto e impresso em 01 107/9 1 )  

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 83-87, 1990 Pág. 84 

de 70 a 90 por cento do te6rico e um custo relati
vamente baixo. 

4.0 Oxidação de impurezas orgânicas. Uma pu
rificação parcial do ácido lático pode ser obtida 
submetendo-se os lactatos ou o ácido livre a uma 
oxidação suave (Haag, 1 938) .  Soluções de hipo
clorito de cálcio ou de s6dio, cromato de potássio 
ou permanganato de potássio, per6xido de hidro
gênio, ácido nítrico, cloro gasoso 0).1 ozônio foram 
usados como agentes oxidantes. Acido lático de 
grau alimentar foi produzido por este processo.  

5 .0  A dsorção. A purificação do ácido lático cru 
pelo uso de materiais adsortidos adequados, capa
zes de remover impurezas sem perda apreciável do 
ácido lático, foi sugerida por diversos pesquisa
dores. Neste caso, a adsorção das impurezas deve 
ser maior do que a do ácido lático. Carvão ativo e 
algumas resinas de troca iônica foram examinados. 
Pigmentos coloridos e impurezas nitrogenadas 
foram removidas parcialmente ao passo que não se 
obteve efeito apreciável no conteúdo de cinzas, 
portanto, a aplicação apenas da adsorção era insu
ficiente, exceto quando combinada com outros 
métodos de purificação, como por exemplo extra
ção por solventes. (Dyr & Krumphanzl, 1 962). 
O tratamento era mais efetivo quando efetuado 
antes da extração por solventes. O uso de carvão 
ativo foi pesquisado em conexão com a purifica
ção por recristalização do lactato de cálcio (Krum
phannzl & Dyr, 1 958) .  

6 .0  Destilação fracionada. O ácido lático, aque
cido na presença de suas impurezas naturais, tende 
a decompor-se, em consequência não pode ser 
purificado pelos processos norn1ais de destilação. 
V árias modificações, tais como a introdução de 
vapor superaquecido, ar quente, e gases inertes na 
destilação à vácuo têm sido tentadas (Haag, 1 935).  
Nenhum destes processos foi adotado industrial
mente. 

7 .0 Remoção do ácido lático do meio de fer
mentação por eletr61ise ou eletrodiálise. Embora o 
consumo de energia seja potencialmente baixo, 
estes processos são de difícil aplicação devido à 
decomposição do ácido lático por eletr6lise, à re
moção seletiva de outros ions e os custos das 
membranas e equipamentos, bem como de efeitos 
osm6ticos. (Ahlgren, 1 972) . 

8 .0  Extração líquido-líquido durante a fermen
tação. As tentativas até agora efetuadas não foram 
bem sucedidas, porque os solventes que poderiam 
remover efetivamente o ácido lático inibem a fer
mentação. Para a extração do ácido lático direto 
do mosto de fermentação uma revisão crítica da 
literatura indica que os sistemas de extração con
vencional usando água - álcoois - cetonas ou éte
res imiscíveis com ;; água, são relativamente inefi
cientes para a recuperação do ácido a partir de so
luções aquosas ácidas diluidas encontradas na 
maioria dos mostos de fermentação. Portanto um 
ponto inicial para desenvolver novos processos de 
extração para ácidos carboxílicos fracos do seu 
meio de extração é a identificação de novos extra
tantes, tais como compostos organofosforados e 
aminas ali fáticas. Estes ex tratantes apresentam 

grande potencial para a recuperação de ácidos or
gânicos de mostos de fermentação e águas resi
duais. O comportamento específico dos vários ti
pos de extratantes fosforados e aminas, sua com
patibilidade com os diluentes comuns, e a química 
básica envolvida no processo de extração de ácidos 
foi revista por Lo et alii ( 1 984) . 

9.0 Extração por solvente do ácido lático de uma 
solução aquosa. Extração líquido-líquido ou ex
tração por solvente é o processo de separção dos 
componentes de uma solução baseado na distribui
ção desigual do soluto entre dois líquidos imiscf
veis ou parcialmente misdveis. Para a seleção de 
solventes apropriados para a extração, Weiser & 
Geankoplis ( 1 955), Leonard et alii ( 1 948) determi
naram um grande número de coeficientes de dis
tribuição entre água, ácido lático e solventes orgâ
nicos. Os maiores coeficientes de distribuição fo
ram encontrados com álcoois, cetonas e ésteres, e 
os menores com éteres, aminas e nitrometano. O 
coeficiente de distribuição com hidrocarbonetos, 
compostos halogenados e outros compostos ni
trosos é tão desvantajoso que a extração com tais 
solventes é inviável para situações práticas. Em 
uma série de solventes hom610gos, os coeficientes 
de distribuição geralmente decrescem com o au
mento do peso molecular. A miscibilidade com 
água é maior para solventes de baixo peso mole
cular, inviabilizando seu uso no processo de extra
ção. Resulta então que os solventes de peso mole
cular intermediário são geralmente os mais conve
nientes. 

Os principais problemas concernentes à purifi
cação do ácido lático por extração são a influência 
de impurezas sobre os coeficientes de distribuição 
e a migração das impurezas com os solventes. Os 
solventes que deixam a maior parte das impurezas 
em solução, aquosa são os mais adequados para a 
extração. Alcool isoamílico (3-metil- l -butanol) 
(Weiser et alii 1 95 5) e éter isopropílico (Jenemann, 
1 933) foram recomendados por estas razões. 

Os dados termodinâmicos para o equilíbrio de 
fases líquido-líquido com solubilidade mútua, 
coeficientes de distribuição, concentrações de 
equilfbrio, coeficientes de atividades, são impres
cindíveis para o desenvolvimento do processo e 
projeto de equipamentos para a extração líquido
líquido, tendo sido determinados para os solventes 
álcool isoamílico e hexanol. 

MA TERIA L E MÉTODOS 

Os dados de equilíbrio para o sistema ternario 
ácido - água solvente foram estudados a 25°C 
para os solventes álcool isoamílico (3 -metil - 1 -
butanol), álcool isobutflico ( 2  -metil- l -propanol), 
l -hexanol e furfural (2-furaldeido). Todos os rea
gentes (ácido lático, solventes, ácidos e sais) usa
dos para a determinação das condições de equilí
brio foram de grau analítico. 

1 .0 Curva de solubilidade 

A curva de solubilidade foi determinada por 
titulação com o soluto (ácido lático) até desapare
cimento da turbidez. Uma mistura de água e sol
vente, (em proporções tais de modo a formar duas 
fases) de composição conhecida, contidas em um 
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balão volumétrico, foram colocados em um banho 
a 25°C, e tituladas em ácido lático puro até desa
parecimento da turbidez (Loncin, 1 969; Othmer et 
aW, 1 94 1 ) ,  o qual foi usado com ponto final, me
dindo-se então o índice de refração e densidade da 
mistura. Uma curva de calibração com o índice de 
refração foi usada para posterior determinação das 
linhas de amarração ("tie line").  Esta curva de ca
libração é construída pela medida do índice de re
fração ao longo da curva de solubilidade para 
misturas ternarias (ácido lático -- água solvente) 
de composição conhecida. 

2.0 Composições de equilíbrio 

Para a determinação das composições em 
equilíbrio, as quais determinam as linhas de 
amarração ("tie-lines"),  iguais volumes de sol
vente e água (cerca de 20 ml) e volumes crescentes 
de ácido lático foram colocados em um funil t>';' 
parador, agitados vigorosamente e colocados em 
um banho a 25 °C durante 12  horas para que o 
equil íbrio fosse atingido. (Othmer, 1 <)4 1 ;  Treybal, 
1 963) . As duas fases são então separadas e o índice 
de refração é medido. A determinação do índice 

Á g u a  
Figura 1 

Á c i  d o  

20 40 

Curvas Binodais para os sistemas ternários 
Água - Ácido Lático - Solvente a 25 °G 

de refração de cada fase e a combinação deste com 
o índice de refração medido ao longo da curva de 
so!ubilidad� (curva de. calibração para o equilí
bno) permIte a detennmação das linhas de amar
ração correspondentes. 

Para teste da precisão das medidas, o ponto re
presentado a mistura inicial foi ligado aos pontos 
exn:emo.s da linha de amarração (composições em 
eqUllíbno). Todos os três pontos deveriam estar 
�o?�e a mesma linha reta e as distâncias do ponto 
lruCl� aos extremos opostos da linha de amarração 
precl� estar na razão inversa aos pesos das fases 
respectIvas (Sattler, 1977) . 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas de solubilidade mútua ou binodais 
foram determinadas para quatro sistemas ternários 
(á�lla - ácido lático - l -hexanol), (água - ácido 
látlCO - álcool isóamílico), (água - ácido lático 
álcool isobutílico) e (água - ácido lático - furfu
ral), sendo os resultados para esses sistemas mos
trados na figura 1 .  
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Considerando os resultados obtidos por Pereira et ai (1985), que mostraram que álcool isoanúlico e hexan<:l são o� mel pores solventes seletivos para a ex traça0 líquIdo-lIquido do ácido lático as linhas de amarração representativas foram d�termi-

.' Üia�as apenas para os dois sistemas (água - ácido 
i 

tIco -: hexanol) e (água - ácido lático - álcool SOanúlICO) . Esses resultados são apresentados nas tabelas 1 e 2. 

TABELA 1 Dado� de eqli!Hbrio a 25,oC para o sistema ternário Agua - Acido Lático - Hexanol 

Tie !ines experimentais em moles PCT 
Exp. Água Ácido Lático tie line Fase 1 Fase 2 Hexanol número Fase 1 Fase 2 Fase 1 

1 99.0 140 33.8590 0.8750 2 97.5570 36.8870 2.3080 
1 .3870 0. 1 f I O 

3 96. 8390 37.3740 3.0220 
3 .4540 0. 1 350 

4 95.7330 39.9 100 4. 1020 
4.6730 0. 1 390 

5 95.4020 40.8840 4.4 1 00 
6. 10 10 0. 1 650 

6 94.0860 43.4040 6.5430 0. 1 880 
7 91 .9580 46.9670 

5.6960 8.3240 0.2 1 80 7.8080 10.8930 8 9 1 .7470 47.7620 8.0 1 80 0 .2340 
9 90.8400 49.8370 1 1 .3040 0.2350 

10 90.3080 50.0090 
8.8940 12.7060 0.2660 9.4220 12.9920 1 1 89.7230 52.3190 9.9780 0.2700 12  88.7910 53.3 100 1 0.8260 

13.9760 0.2990 
13 88.6250 53.7970 10.9640 

14.7330 0.3830 1 5.0420 0.41 10 

TABELA 2 Dado§ de equUíbrio a 25°C para o sistema ternário Agua - Acido Lático - Álcool Isoamílico 

Exp. 
tie line 
número 

Água 
Fase 1 Fase 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

99.4780 
96.8930 
95.4730 
93.6220 
9 1 .2060 
87.4330 

Fase 1: refinado 
Fase 2: extrato 

33.9280 
40.3670 
43.5640 
48.744{) 
55. 1 060 
62. 1 600 

Tie !ines experimentais em moles PCT 
Ácido Lático 

Fase 1 Fase 2 

0.0000 0.0000 
2.4550 4.1430 
3.7770 
5 .4610 

6.2440 
9.6220 

7.4540 1 1 .2100 
9 . 1750 12.4320 

Alc. Isoamílito 
Fase 1 

0.5220 
0.6520 
0.7500 
0.9 170 
1 .3400 
3.3920 

y = 5.6462 * lÕ3 + 1 .3833 * X 

Fase 2 

64.7540 
59.6590 
57.9530 
53.9890 
52.5730 
48.2720 
42. 1 400 
40. 9340 
37 .4570 
36.9990 
33 .7050 
3 1 .9570 
3 1 . 1 6 1 0  

Fase 2 

66.0720 
55 .4900 
50. 1920 
41 .6340 
33.6840 
25.4080 

Este desemp:nho . do equilíbrio de extração conduz <l; expressoe� SImples e evita a complicação matemática envolvIdas nas relações não lineares em modelos baseados na Termodinâmica Molecular como o ��TL, UNIQUAC, LEMP e outros. �a etapa prel�mmar de 'projeto o uso de relações lineares . permIte a obtenção de respostas rápidas e ec�no
d
1IllZ

ta1
a
h 

tempo computacional para cálculos 

Onde y = fração molar do ácido lático na fase extrato 

maIS e ados. 

b 
Para o sistema �água - ácido lático - hexanol) o teve: se. o um ajuste linear representado pela Equaç�o I e p:rra o si�tema (água - ácido lático á!!�I Isoamíhco), o ajuste linear dado pela Equaçao ll. . , 

y = 4.9249 * lÕ3 + 1 .3403 * X 

x = fra�ão molar do ácido lático na fase refmado 

CONCLUSÃO 
Foram. de.ternlinados os dados de equilíbrio para os dOIS SIstemas temários (água _ ácido lático - hexanol) e (água - ácido lático - álcool isoamflico). Os dados �oram correlacionados tendo-se encon�ad? um ajuste linear para as composições em equIlíbno em ambos os sistemas, o que simplifica 
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o projeto e simulação do equipamento para extra
ção. Estes dados são essenciais para o desenvolvi
mento de um método de purificação do ácido láti
co produzido biotecnologicamente. 

SUMMARY 

Lactic acid has many uses in the food, 
pharmaceutical and chemical industries. It 
application as raw material is growing in the field 
of acrylic resins and biodegradable plastics. One 
marked feature of lactic acid is its high cost whenn 
compared with the sugars used in the production 
by fermentation. This elevated cost is due to the 
difficulties of lactic acid purification. Equilibrium 
data for the ternary system lactic acid - water -
solvent were discussed for the solvents 
isoamylalcohol and l -hexanol, and the problems 
involved in the purification of fermentation lactic 
acid are outlined. These data are important for the 
development of a purification method by 
extraction for biotechnologically produced acid 
lactic . 
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ISOLAMENTO DE CAMPYWBACTER JEJUNI EM LEITE CRU 
E ÁGUA DE PROPRIEDADES RURAIS 

DA BACIA LEITEIRA DE JUIZ DE FORA-MG, 1985 

Campylobacter jejuni isolation from raw milk and water from milk producers 
installations in rural areas of Juiz de Fora-MO, 1985 

Márcia Cristina de Sena Oliveira (*) 
Edson Clemente dos Santos (**) 

RESUMO 

Com o objetivo de se verificar a prevalência de Campylobacter jejum, foram analisados 
83 amostras de água de abastecimento e bebedouro de animais, 169 amostras de água residual 
de latões e 1 92 amostras de leite cru, provenientes de propriedades rurais da bacia leiteira de 
Juiz de Fora-MG, no período de agosto a dezembro de 1985. Nenhuma das amostras de água 
?e �bastecimento e de água residual de latões se apresentou positiva para o Campylobacter je
JU'!l' Som�nte 2 entre 83 amostras de água de bebe�ouro de animais foram positivas para esse 
IIllcrorgarusmo, representando 2,40% do total analIsado. Entre as 192 amostras de leite cru 
apenas uma estava positiva (0,52% do total) . 

' 

INTRODUÇÃO 

O Compylobacter jejuni é um bacilo em forma 
de "s" ou vírgula encontrado comumente como 
comensal ou patogênico em bovinos, aves e outros 
animais domésticos e selvagens (Blaser, 1980; 
Kinjo et alii, 1983) que atuam Como reservat6rios 
para a infecção humana. V ários surtos de diarréia 
devido a esse agente têm sido associados ao con
sumo de leite cru ou indevidamente pasteurizado 
(Blaser et aüi, 1979; Robinson et atüi, 1979; Ta
ylor et alii, 1979; Porter & Reid, 1980; Jones et 
alii, · 1 98 1 ;  Skirrow, 1982; Blaser et aüi, 1983; 
Potter et a/ü, 1983; Wright, et ali;, 1983; Hut
chinson et ali;, 1985; Warner et alii, 1986; Franco, 
1988) e água (Blaser et aüi, 1982; Vogt et 
a/ü, 1982; Taylor et alií, 1983). A epidemiologia 
da campylobacteriose humana ainda é pouco co
nhecida (Warner et alii, 1986) tornando-se neces
sários estudos criteriosos a fim de se elucidar as 
vias de contaminação. 

O isolamento do Campylobacter jejum em leite 
cru não tem ocorrido com freqüência (Jones et alií, 
198 1 ;  Christopher et alii, 1982) fato atribuído à 
alta, porém breve contaminação do leite durante 
os surtos (Waterman, 1982), diluição e competição 
com a flora normal desse alimento (W arn�r et alii, 
1986). 

O presente trabalho foi desenvolvido com a fi
nalidade de se avaliar a contaminação do leite bo
vino e água em algumas propriedades rurais da ba
cia leiteira de Juiz de Fora-MG pelorCampylo-
bacter jejum. . 

MA TERIAL E MÉTODOS 

Foram feitas 83 visitas a 62 propriedades ru
rais de acordo com a conveniência do serviço de 

assistência técnica aos 420 produtores do 
CEPE/ILCT-EPAMIG em Juiz de Fora - MG, 
no período entre agosto e dezembro de 1985. Para 
cada propriedade leiteira foram colhidas amostras 
de água de abastecimento e bebedouro de animais, 
água residual de latões e leite cru, no mesmo dia, 
sendo que as duas últimas eram colhidas a nível de 
plataforma de recepção. As amostras de leite cru 
foram colhidas nos latões em frascos (de vidro) 
estéreis, com volume de 99- 100 mI. As amostras 
de água residual de latões foram obtidas por lava
gem desses com 99- 100 ml de solução salina fi
siol6gica estéril. As amostras de água de abasteci
mento e bebedouro de animais foram colhidas nos 
reservat6rios originais no mesmo volume das de
mais amostras. Todas as amostras foram homoge
neizada no pr6prio frasco da colheita e semeado 
em meio semi-s6lido para pré-enriquecimento 
(B laser et alii, 1979), por 24 horas em estufa a 42-
43!?C e atmosfera com 109é de gás carbônico, 5% 
de oxigênio e 859é de nitrogênio aproximada
mente. Ap6s esse período as amostras eram se
meadas em ágar-sangue seletivo (Patton et 
alii, 1 98 1) com o auxílio da alça de platina e incu
badas nas mesmas condições descritas acima por 
período de 72 horas com leituras intermediárias 
em 24 e 48 horas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre as 83 amostrds tomadas de água de bebe
douro de animais 2 (2,40%) foram positivas para o 
Campylobacter jejum e nenhuma entre as 83  
amostras tomadas de água de  abastecimento se 
apresentou positiva, conforme o quadro 1 .  

( *) Mêdlca Veterinária, bolsista da CAPES, EV-UFMG, 30.000 Belo Horizonte 
(*' Prof. Titular, EV-UFMG, 30.000 Belo Horizonte (Composto e impresso em 01107/91) 
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QUADRO 1 Isolamento Campylobacter jejum em amostras de água de propriedades rurais da bacia leiteira 
de Juiz de Fora-MG, 1 985.  

Tipo de amostra 

l}gua de bebedouro de animais 
Agua de abastecimento 

Negativo 

8 1  
83  

Não foi isolado o Campylobacter jejuni em ne
nhuma das 1 69 amostras de água residual de latões 
pesquisados, S omente uma amostra de leite cru se 

Positivo % 

02 2,4 
00 

Total 

83 
83  

apresentou positiva para o Campylobacter jeju
m, representando 0,52% do total analisado (Qua
dro 2). 

QUADRO 2 Isolamento de Campylobacter jejuni em amostras colhidas a nível de plataforma de recepção 
de leite do CEPE/ILCT - EPAMIG em Juiz de Fora-MG, agosto a dezembro de 1 985.  

Tipo de amostra 

Leite cru 
Água residual de latão 

Negativo 

1 9 1  
169 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

De 83 amostras de água de abastecimento das 
propriedades leiteiras, nenhuma se apresentou po
sitiva. Vários autores têm associado o consumo de 
água a surtos de gastrenterite humana (Vogt et ali;, 
1982; Taylor et alii, 1983) e têm também encon
trado amostras positivas principalmente em se 
tratando de águas superficiais que sofreram con
taminação fecal de aves e outros animais selvagens 
(Vogt et alií, 1982; Kinjo et alii, 1 983). A causa do 
resultado negativo no nosso trabalho pode ser atri
buído à natureza das fontes de água, na sua maio
ria de origem subterrânea, estando expostas por 
pouco tempo à contaminação. As amostras de água 
de bebedouros de animais se apresentaram positi
vos em 2,40% do total analisado, o que era espera
do devido ao estreito contato com as fezes dos bo
vinos freqüentemente contaminados pelo Camp
ylobacter jejum (Blaser et aüi, 1979).  Essas amos
tras positivas foram originárias de duas proprieda
des onde as condições higiênicas eram bastante' 
precárias. Apenas uma amostra de leite cru se 
apresentou positiva, representando 0,52% do total. 
Esta amostra se originou de uma propriedade lei
teira com água de bebedo.llfo de animais também 
positiva e com baixo padrão de higiene, o que evi
denciou a eliminação fecal do Campylobacter jeju
m deste rebanho, estando de acordo com os acha
dos de vários autores (Hutchinson et alií, 1985; 
Warner et alii, 1986; Franco, 1988) .  As amostras 
de água residual de latões não se apresentaram po
sitivas, devido provavelmente ao fato de os latões 
em análise apresentarem altos teores de cloro e 
detergentes usados na sua sanitização. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos no presente trabalho não 
nos permite estabelecer uma associação direta en
tre a contaminação da água e do leite pelo Camp
ylobacter jejum na fonte de produção e o seu papel 
na epidemiologia da diarréia humana. Pode-se 
afirmar no entanto que a contaminação do leite 

Positivo % 

0 1  0,52% 

Total 

192 
169 

por esse microrganismo na bacia leiteira estudada 
foi esporádica, sendo que a água de bebedouros de 
animais pode ser uma fonte indireta para contami
nação do leite cru, principalmente quando más 
condições de higiene de ordenha estão presentes. 
Por outro lado, a água residual de latões não foi 
encontrada como possível fonte de desenvolvi
mento do Campylobacter jejuni, devido sobretudo 
à lavagem e desinfecção a que são rotineiramente 
submetidos na plataforma de recepção de leite. 

SUMMARY 

This paper deals with Campylobacter jejum 
contamination and its prevalence in 83 samples of 
water suppliers, 1 69 samples of residual water ín 
the milk cans, after cleaning in wash machine and 
1 92 samples of raw milk, originated from milk 
producer installations in rural areas in Juiz de Fora 
country, MG, during August - December, 1985. 
None of 83  samples of water suppliers and 1 69 
samples of residual water in the milk cans was 
positive for Campylobacter jejum, while only two 
among 83 samples of water from animal water 
suppliers was Campylobacter jejum positive, 
equivalent to 2,40% of the total. Among 1 92 
samples of raw milk analyzed only one was 
positive (0,52 % of the total). 

BIBLIOGRAFIA 

B laser M .J.  Campylobacter fetus subesp. jejuni: the 
need for surveillance. J. Infect. D/s., Chicago, 
14 1(5): 670- 1 , 1980 

Blaser, M .J.; Cravens, J . ;  Powers, B. W.;  Laforce, 
M.F.; Wang, W.L.L. Campylobacter enteritis 
associated with unpasteurized milk. Am. J. 
Med. , New York, 67: 7 15-8, 1979. 

B laser, M.J., Taylor, D.N.; Feldman, R.A. 
Epidemiology of Campylobacter jejuni 
infections. Epidemiol. Rev., Baltimore, 
5: 1 57-75 ,  1983. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 8 8-90, 1990 Pág. 90 

Christop�er, 
.
F.M.; Smith, G.G.;  Vanderzant, C.  

Exammauon of poultry giblets raw milk and 
meat for Campy/obacter tetus subesp. jejuni. J. 
Food. Prot., Ames, 45(3): 260-2, 1982 

Franco, D .A. Campy/obacter sper;�s: Considerations 
for controlling a food-borne pathogen. J. Food 
Prot., Ames, 5 1 (2): 145-53, 1988.  

Hutchinson, D.N.;  Bolton, F.J.;  Hinchliffe 
P.M.;I. Dawkins, H.C. Evidence of udde; 
ex

.creuon of Campy/obacter jejuni as cause of 
mllk-borne Campy/obacter outbreak. J. Hyg. 
London, 94:205 , 1 5, 1985. ' 

Jones,
. P.H., Willis, A .T. ;  Robinson, D .A.;  

Skirrow, M.B.;  Josephs, D.S. Campy/obacter 
enter/tls associated with the consumption of 
free school milk. J. Hun. London 87' 1 55-62 
198 1 .  

J", ., 

Kinjo, T.; Morishige, M.;  Minamoto N ·  fukushi, �.; Prevalence of Campy/obacte; jeju�i m feral plgeons. Japan J. Veto Sei. Tokyo 
46(6) :  833-5, 1 983.  " 

Patton, C.M.; Mitchell, S .W.; Potter, M .E.;  
Kau�mann, � .F. Comparison of selective 
medIa for pnmary isolation of Campy/obaeter 
tetus jejunl. J. Cllr. Mlcrobio/. Washington 13(2) ' 326-30, 198 1 .  

' , . 

Porter, LA. & Reid, T.M.S. A milk-bome 
outbreak of Campy/obacter infection. J. Hyg. 
London, 84:41 5-9, 1980. 

Potter, M .E.;  Blaser, M.J.;  Keithsikes, R. ;  
Kaufmann, A.F. ;  Wells, J .G. Human 
Camf!y/obaeter . infection associated with 
certlfied raw milk. Am. J. Epldemiol., Baltimore, 

1 1 7(4): 475-83, 1983. 
Robinson, D.A.;  Edgar, W.J.;  Gibson, G .L.; Mat��ett, A.A: . ;  Robe�tson, L.  Campy/obacter 

ententls assoclated Wlth consumption of unpasteurized milk. Br. Med. J., London 
1 : 1 1 71-3, 1979. ' 

Skirrow, M.B. Campylobacter enteritis: the first five years. J. Hyg., London, 89: 175-84, 1 982. 
Taylor, D.N.; McDennott, K .T. ;  Little, J.R.; Wells, J.G. ;  B laser, �.J. Campylobacter enteritls from untreated water m the rocky mountains 

Ann. Intern. Med., Philadelphia, 99: 38-40 1983� 
Taylor, P .R.;  Weins,tein, 

.
W.� . ;  Bryner: J.H.; 

Campy'lo�acter f�tus mfectlOn m human subjects: assoclatlOn wlth raw milk. Am. J. Med. New York, 66: 779-83, 1 979. ' 
Vogt, R.L.; �ou!8, H.E.; Barret, T.;  Feldman, R.A.; Dlckmson, R.J.; Witherel, L.  

Campyloi?acter enteritis associated with 
co�tamined water. Ann. Intern. Med. Philadelphia, 96(3): 292-6, 1 982. 

' 
Warne!, J? P.;

. 
Bryner, J.H.; B eran, G.W. EpldemlOloglC study of campylobacteriosis in Iowa catt�e and po.ssible role of unpasteurized as a vehlche of lnfection. Am. J. Veto Res. Schaumburg, 47(2): 254-8, 1 986. 

' 
Watennan, S .C. ,  The heat-sensitivity of 

Campy/obaeter jejunl in milk. J. Hyg. London 88:529-33, 1 982. ' 
Wright, E.P.;  Tillett, H.E.;  Hague, J.T.; Clegg, 

F.�.; Darnell, R.; Culshaw, J.A.; Sorrel, J .A .  
Mllk-bome Campylobacter enteritls i n  a rural 
area. J. Hyg. London, 91 (2): 227-33 , 1 983.  

eco 2/4 9000 l/h 

a arte de 
embalar 

l íqu idos 
a l imentares 

automaticamente 

. pale do I,.a/il 
IIHCI!qulncu autoMátlcal de embalageM Itda 
av� octalles marcond�s ferreira. 338 • jurubatuba • santo amaro · são paulo . telex (01 1 ]  32499 . 10·1 b en ereço telegrafoco plasticfoil " .  cep 04696 . c . g . c .  62. 846. 928/0001.49 inscr estadual 108 355 8

'

0 1  

r 

t I I b . . . . e e one pa x 246·2044 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272) :  9 1 - 95, 1990 Pág. 91 

ÁCIDO LÁTICO: UMA ALTERNATIVA VIÁVEL 
PARA O APROVEITAMENTO DO SORO DE QUEIJO (*) 

Lactic acid: and alternative for the industrial 
cheese whey utilization 

Accácia Júlia Guimarães Pereira (**) 

RESUMO 

O soro de queijo contém aproximadamente 5 %  de lactose, 1.% de proteínas, 0,45 % de 
sais minerais. Os únicos componentes que apresentam valores econômico e nutricional são as 
proteínas que podem ser removidas por ultrafiltração. Devido ao baixo emprego de lactose em 
outros processos industriais, o penneado da ultrafiltração do soro apresenta baixo valor co
mercial, visto que, o preço do produto final seco ou cristalizado iguala aos custos obrigat6rios 
da concentração. A utilização deste subproduto para a produção de ácido lático é uma alterna
tiva econômica e interessante . O preço do ácido lático tem se mantido estável durante as últi
mas décadas e existe uma crescente tendência de utilizá-lo como matéria prima para produção 
de resinas acrílicas, plásticos biodegradáveis, agentes anti-congelantes. Neste trabalho, novas 
tecnologias e aplicações para o ácido lático foram discutidos. 

INTRODUÇÃO 

U ma área que tem recebido pouca atenção dos 
pesquisadores brasileiros é a produção de matérias 
primas químicas a partir de subprodutos de laticí
nios. De elevado poder poluente, o soro de queijo 
representa uma demanda bioquímica de oxigênio 
de 30.000 a 50.000 ppm (Anônimo, 1 975) . Como 
o combate à poluição tende a se intensificar cada 
vez mais, todas as maneiras possíveis de saná-la 
devem ser avaliadas. 

A produção de ácido lático, do ponto de vista 
econômico, como utilização de um subproduto de 
baixo valor, pode constituir-se em uma grande 
fonte de rendimentos para a indústria de laticínios, 
além de contribuir decisivamente para o controle 
da poluição . 

Existem diversas alternativas para o aprovei
tamento do soro. O uso do soro como substrato 
para fennentações de produtos que podem ser fa
bricados e comercializados de modo lucrativo já 
foi bem discutido (Marth, 1 970) . Para avaliar a 
viabilidade do soro como meio de cultura ou 
substrato para fennentação, deve-se primeiro 
considerar sua composição média, a qual segundo 
van Slyke & Price ( 1952) é 93 , 1  % de água, 0,3% 
gordura, 0,9% proteína, 4,9% de lactose e 0,6% de 
cinzas, além das vitaminas hidrossolúveis B l ' 
B 2 (riboflavina) e vitamina C . 

A partir da década de 70, com o aumento 
acentuado do custo do petr6leo, o interesse na 
produção de matérias primas a partir da fennenta
ção tem apresentado um crescimento apreciável. O 
impacto econômico que esses produtos de fer
mentação poderiam ter é limitado em parte devido 
às dificuldades para a recuperação do produto, 
sendo necessários melhoramentos substanciais na 

tecnologia para sua recuperação. O ácido lático 
possui uma ampla gama de utilização nas indús
trias de alimentos, farmacêutica e química, for
mando o núcleo de um sistema que converte uma 
grande variedade de matérias primas em diversos 
produtos finais. 

Os únicos componentes do soro de real inte
resse econômico e nutricional são as proteínas que 
podem ser recuperadas por ultrafiltração ou por 
algum processo de precipitação. Como não existe 
uma utilização em grande escala para a lactose , 
o soro residual da recuperação de proteínas ou 
permeato, pode ser considerado sem valor, sendo 
os custos de concentração, secagem e cristalização 
da mesma ordem de grandeza que o valor do pro
duto final . 

Com um consumo anual de cerca de 10 a 15 kg 
de queijo por capita em países industrializados, a 
produção da lactose a partir do soro de queijo é da 
ordem de 4 a 7 kg/ano/habitante e o problema da 
utilização desta imensa quantidade de lactose ain
da não foi resolvida, Por outro lado, os preços 
para o ácido lático tem permanecido notavelmente 
estáveis durante as últimas décadas, atualmente 
cerca de 1 a 2 USSlkg de acordo com a qualidade 
(Loncin, 1984). Nos Estados Unidos o ácido lático 
é produzido principalmente por síntese enquanto 
que no Brasil e Europa, a fermentação é o pro
cesso de obtenção mais empregado.  

O uso do ácido lático como acidulante de ali 
mentos é limitado . Porém s e  o preço para o pro
duto razoavelmente puro puder ser reduzido abai
xo de US$ l/kg, o ácido lático seria uma matéria 
prima conveniente para a produção do ácido acrí
lico. O lactato de s6dio também pode ser usado 
como agente anticongelante, uma vez que decresce 
o ponto de congelamento da água de maneira mais 

( *) Trabalho realizado no Departamento de Engenharia Ourmica da Escola de Engenharia da UFMG 
(*') Eng . O u rmica, Professora da Escola de Engenha· ia da UFMG , Rua Espí ito Santo. 35 - 62 andar - 30 . 1 60 - Belo Hori

zonte - MG (Composto e impresso em 0 1 107/9 1 )  
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eficiente que o etileno glicol à mesma concentra
ção e também não se cristaliza. 

1 .0 h.�. 'o lático 

1 . 1  Ácido lático 

o ácido lático ou ácido 2-hidroxipropiônico é 
o mais simples ácido hidroxilado tendo um carb�
no assimétrico e portanto exibe atividade ótica 
existindo em uma forma racêmica e em duas for� 
mas �ticame!1te ativas com rotações opostas de luz 
polanzada. E encontrado comumente na natureza 
tanto na forma racêmica como na forma otica
mente ativa. 

Os principais problemas encontrados no estudo 
do ácido lático são as dificuldades relacionadas 
com sua diferenciação de outros ácidos solúveis 
particularmente ácido acético, e as de se obter um 
material suficientemente puro para os experi
mentos. 

O ácido lático é muito solúvel em água, e está 
sujeito a auto esterificação mesmo em soluções 
aqu?sas. Quando uma solução é aquecida, ocorre 
deSIdratação entre um grupo ex-hidroxila de uma 
molécula e o grupo carboxila de outra formando 
uma série de ácidos politactídeos que incluem: 

1 . 1 . 1  ácido lactillático 
CH3 CH(OH) COOCH(CH3)COOH 

1 .  1 .  2 o trímero linear 
CH 3CH(OH)COOCH(CH3)COOCH(CH3)COOH 

1 . 1 .3 polímeros maiores 

Esses produtos de condensação ocorrem em 
todas as soluções contendo mais do que 18Ck de 
ácido lático. A hidr6lise a ácido monomérico 
ocorre, entretanto, ap6s diluição com água. As 
quantidades relativas das di ferehtes moléculas é 
uma função da temperatura. A condensação tam
bém pode ocorrer intramolecularmente para for
mar dilactona cíclica, lactídeo: 

1 .2 Usos 

E mbora o ácido lático seja disponível comer
cialmente há cerca de 1 00 anos apenas nas últimas 
décadas é que novas utilizações resultaram em um 
$rande . aum�nto da demanda. O seu primeiro uso 
mdustnal fOi como tanante de couro. Na época da 
2;! guerra os lactatos de s6dio e potássio foram 
usados como refrigerantes para tanques. Ap6s a 
guerra a demanda caiu aos níveis anteriores a 1 945 
e permaneceu mais ou menos constante até 1 964. 
Nessa época o uso de um aditivo de pão o estearil-
2 - lactato de cálcio passou a ser largamente empre
gado (Tsen, 1 970) . Esse aditivo emulsificante, que 
contém 40t;'c de ácido lático oferecia vantaoens 
marcantes para a produção de pão e foi respo�sá
�el pelo aumento de 50Si da produção de ácido lá
tlC? de 1 963 a 1 964.  Também nessa época o ácido 
látIco passou a ser utilizado para substituir a fer
mentação natural na produção de queijo e outros 

produtos lácteos. 
O ácido lático é usado na indústria de alimen_ 

tos principalmente como acidificante, a qual é res
ponsável por cerca de 3/4 de sua demanda. A se
gunda grande área é o uso na área de plastificantes 
onde. é usado como. matéria prima na fabricação d� 
plastIficantes e resmas, e também, em menor es
cala, como catalisador (Watson, 1 948) . Na indús
tria química os ésteres como o lactato de butila e 
d� etila são utilizados como solventes de certas 
pm!Uras. Na M��lurgia, é utilizado para a prepa
raçao de superfIcIes sendo também adicionado aos 
banhos de galvanoplastia. 

O ácido lático tem também aplicações na in
dús�a farmacêutica e alguns usos menores como 
polIdor de chão ou como agentes de limpeza ou 
re�ovedor de ferrugem. Embora o mercado para 
alImentos pareça saturado, as outras aplicações 
mantém um crescimento de cerca de 3 a 5% (Li
pinsk & Sinclair, 1 986). 

�m virtude de seus dois grupos funcionais (hi
droxIla e carboxila), o ácido lático entra em muitas 
reações e pode ser usado como intermediário em 
muit?s P!oduto� . . � existência desses dois grupos 
fun�lOn�s pOSSIbIlIta que o ácido lático seja con
vertIdo dire�meI!-te em p�liésteres. A desidratação 
do grupo hIdroxlla gera msaturação que é conju
gada com o grupo carboxila. 

O ,ácido látie:o pode ser �ado na fabricação de 
copolImeros, cUJa taxa de blOdegradação pode ser 
controlada e que competem vantajosamente com 
os termoplásticos usados atualmente em alguns ti
pos de embalagens. (Lipinsky & S inclair, 1986). �pesar .de s� v�ntagens é surpreendente que 
? áCId� látIco nao seja usado como matéria prima 
mdustnal, sendo apenas usado como aditivo ven
dido aproxima�amente a US$ 2,2Ikg em um� base 
de 1 00%, movlffientando um mercado de 25 mil 
toneladas por ano nos EUA .  Essa disparidade en
tre o potencial e seu uso prendem-se a alguns pro
ble�as que impedem seu emprego tecnol6gico 
maIS amplo como a) - os grupos hidroxila e car
boxila não são primários. b) - o grupo hidroxila é 
difíSil. de ser conv�rtido em seu grupo funcional 
o!eflfuco . .  c� -: o áC.ldo lático obtido por fermenta
çao é de dlfIcll punfic::tção. 

1 . 3 Fabricação do ácido lático . 

A tualmente o ácido lático é produzido princi
p�lme�1te por fermentação (Nomura et al., 1 987, 
K lsaallta el ai 1 987) , sendo usadas bactérias ho
moláticas como Lactobacillus delbruckü, Lactoba
cílhlS bulfaricus e Lactobacillus leiclunannii. As 
matérias primas mais comumente usadas como 
substrato são as fornecedoras de hexoses como 
produ.tos contendo amido (milho, batatas, arroz, 
ma��lOca, etc), soro prove'niente da fabricação de 
ttUeIJ O ,  cana de açúcar, beterraba ou melaço e li
cores sul fíticos Os sais de amônio servem como 
f<?nte . de nitrogênio, sendo os requerimentos de 
vltamlllas e fatores de crescimento fornecidos por 
extratos de leveduras. Uma grande quantidade de 
i�óculo deve ser adicionada para que a fernlenta
çao p o�sa ser �únduzida segura e rapidamente em 
esc�la lildustnal. A fermentação descontínua de 
amido ou de material contendo gliocose ocorre em 
�l1ques metálicos fechados com capacidade para 
vlllte a cem mil litros. A inoculação do mosto é 
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feita pela adição de cerca de 1 % do inóculo ou, ao 
final da fermentação, uma certa quantidade da 
mistura já fermentada é retida para ser misturada 
com o substrato novo a ser fermentado A fer
mentação dura de dois a oito dias. Durante este 
período a pureza da bactéria, o valor do pH e a 
concentração de açúcar são constantemente con
trolados . A temperatura é mantida a cerca de 
50°C. Lactobacillus delbruckü, especialmente to
lera altas temperaturas ótimas de crescimento, su
primindo assim infecções de bactérias contami
nantes, especialmente as do ácido butírico. O áci
do lático formado durante a fermentação é conti
nuamente neutralizado pela adição de carbonato 
de cálcio ao mosto de fermentação para evitar que 
as bactérias sejam inibidas pela acidez elevada. 
A respiração oxidativa do substrato 6 eliminada, 
em grande extensão, evitando-se a presença de ar 
durante a fermentação. Em uma fermentação bem 
conduzida o rendimento em ácido pode cheg� até 
a 95% dos carboidratos fermentescíveis . Acido 
acético e ácido propiônico são os principais s.ub
produtos formados, chegando a cerca de 2%. Aci
dos fórmico e pirúvico são produzidos em meno
res proporções. Para recuperar o ácido lático, adi
ciona-se ácido sulfúrico à mistura de incubação, 
decompondo o lactato de cálcio e liberando o áci
do lático. Em seguida, o sulfato de cálcio é filtra
do, e o ácido lático livre é ligeiramente concentra
do e purificado com carvão ativo 

As etapas posteriores à separação, usadas na 
purificação, podem ser extração por solvente, 
cromatografia de troca iônica, tratamento com 
permanganato ou peróxido de hidrogênio, destila
ção com vapor e alto vácuo, preparo e destilação 
do lactato de metila ou etila seguida por hidró1ise. 
O ácido lático de maior grau de pureza é obtido 
pelo emprego sucessivo de vários processos de 
purificação. 

Para a separação do ácido lático, o método con
vencional consiste em neutralizar o meio inocula
do com lactobacilos pela adição de hidróxido de 
cálcio A solução é concentrada e decomposta com 
ácido sulfúrico, e o sulfato de cálcio é separado, 
efetuando-se então a purificação do ácido lático 
bruto. Outras possibilidades são: a) - Remoção do 
ácido lático do meio de fermentação por eletrólise 
ou eietrodiálise. Embora o consumo de energia 
seja potencialmente baixo, estes processos são de 
difícil aplicação devido à decomposição do ácido 
lático por eletr6lise, à remoção seletiv� de outros 
ions e os custos das membranas e eqUIpamentos, 
bem como de efeitos osmóticos. b) - Recuperação 
do soro através de resinas de troca iônica. Este 
processo implica no uso de um equivalente de ál
cali e um equivalente de ácido por equivalente de 
ácido lático. Isto não resolve os problemas de con
centração de soluções diluidas e de baixas concen
trações de efluentes. c) - Extração líquido-líquido 
durante a fermentação é impossível; os solventes 
que poderiam remover efetivamente o ácido lático 
inibem a fermentação. Embora a extração líquido
líquido tenha sido sugerida como meio de purifi
cação do ácido lático bruto (Leonard et ai, 1 948; 
Smith & Claborn, 1 939; Weiser & Geankoplis, 

1 955), a mesma nunca foi integrada a um processo 
de produção. 

2.0 Produção de ácido lático a partir do soro 

Pereira et ai. sugerem um método que permite 
a produção de ácido lático a partir do soro de 
queijo evitando a incoveniência dos métodos tra
dicionais. O processo consiste na neutralização 
com hidróxido de cálcio durante a fermentação, 
uma acidificação com ácido clorídrico, concentra
ção e extração com álcool isoamílico. O processo 
pode ser representado no fluxograma 1 

Pelas razões anteriormente explicadas, a remo
ção do ácido lático do meio de fermentação por 
eletr6lise, eletrodiálise, troca iônica ou extração 
líquido-líquido direta não são economicamente 
viáveis. Por outro lado, o Lactobacülus bulgaricus 
que é capaz de converter lactose em ácido lático 
é inibido pelo pH entre 5,0 e 4,5.  Isto implica na 
necessidade de neutralizar o mosto pelo uso de hi
dróxido de sódio, ou hidróxido de cálcio. Os deri
vados de s6dio tem a vantagem de formarem sais 
solúveis, porém são mais caros do que o hidr6xido 
de cálcio. Por razões econômicas a solução prefe
rida deveria ser neutralizar com hidr6xido de cál
cio e liberar o ácido lático com ácido clorídrico no 
final da fermentação . 

Para cada 1 000 kg de ácido lático, o consumo 
de produtos químicos seria de 300 kg de óxido de 
cálcio (CaO) e 400 kg de ácido clorídrico (HCI). 
Usando uma recompressão moderna de vapor, 
1 m3 de água pode ser evaporada com menos do 
que 10 kWh Isto corresponde ao consumo de 200 
kWh para a remoção de 20.000 kg de água que 
acompanham os 1000 kg de ácido lático 

A concentração poderia ser efetuada antes ou 
após fermentação, antes da acidificação. Esta tem 
a desvantagem da possível precipitação do lactato 
de cálcio. 

Alguns problemas de otimização que precisam 
ser resolvidos são: a) - em que etapa a evaporação 
deve ser efetuada? b) - qual o material mais ade
quado para a construção do evaporador? c) - o 
ácido lático purificado deveria ser recuperado por 
evaporação do solvente, reextração com água ou 
pela combinação de ambos os processos? 

CONCLUSÃO 

A produção de ácido lático a partir do soro 
oriundo da fabricação de queijos é uma alternativa 
técnica e economicamente viável para o seu apro
veitamento deste subproduto altamente poluente o 
ácido lático apresenta uma gama muito ampla de 
utilizações nas indústrias de alimentos, farmacêuti
ca e química. O impacto econômico que esse 
aproveitamento poderia ter é limitado, em parte, 
devido às dificuldades para a recuperação e purifi
cação do produto, sendo necessários melhora
mentos substanciais na tecnologia para sua separa
ção. 
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SUMMARY 

Cheese whey contains approximately 5% 
lactose, 1 %  proteins, 0,45 % mineral salts . The 
only components of actual economic and 
nutritional interest are the proteins which can be 
recovered by ultrafiltration. Due to the fact that 
exists no large scale utilization for lactose, 
permeate can be considered as worthless; as the 
costs of concentration, drying and crystallization 
beeing of the saroe order as the value of the 
finished product. The utilization of this byproduct 
for lactic. acid production is an economical and 
interesting altemative. Prices for lactic acid has 
remained remarkably stable during the last 
<iecades and there is a growing tendency to use 
it as raw material for the production of acrylic 
resins, biodegradable plastics, and antifreeze 
agent. In this work new technologies and 
applications for lactic add were discussed. 
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XXXI SEMANA DO LATICINISTA 

3 1th National Dairy Meeting 

. Sob a coordenação do Centro de Ensino e Pes
qUIsa - Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" 
da E�pres� de Pesquisa Agropecuária de Minas 
GeraIs, realIzou-se, de 1 1  a 13 de Julho deste ano 
a XXXI Semana do Laticinista. 

' 
A programação constou das seguintes pales

tras: 

Dia 1 1/07/90 
Quarta-feira - 8:00 horas: 
Missa no Anfiteatro do CEPE/ILCT e hastea
mento de bandeira. 

9:00 horas: 
Inscrições na Secretaria de Ensino do CEPE/ 
ILCT. 

10:00 horas: 
Inauguração da EXPOLAC/90. 
Inauguração da EXPOMAQ/90. 

1 1 :30 horas: 
Intervalo para ahnoço 

1 3:00 horas: 
Abertura dos Trabalhos 
Anfiteatro do CEPE/ILCT 

1 3:30 horas: 
O perfil do Consumidor de Queijos na cidade de 
J.Fora. 
Valter Esteves Júnior 
CEPE/ILCT/EPAMIG 

14:30 horas: 
Sorvete: Tecnologia e novas Perspectivas. 
Ronaldo G. Lombardi 
Gerente de Pesquisa da Kibon 

15:30 horas: 
Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial na 
Indús�� de Laticínios: Um prot6tipo de Sistema 
ESpecIalISta . para a Recomendação de Procedi
mentos de Llffipeza e Sanificação. 
Carlos A.B. da Silva 
Depto. de Tecnologia de Alimentos 
Universidade Federal de Viçosa 

16: 30 horas: 
Avalia�ã.? da Eficácia do Processo de Filagem na 
DestrUIçao de Staphylococcus aureus em Queijo 
Mussarela. 
Rosana Cristina Minussi 
Depto. de Tecnologia de Alimentos 
Universidade Federal de Viçosa 

Luiza Carvalhaes de Albuquerque(*) 

1 7:30 horas: 
Homenagem P6stuma ao Prof Homero Duarte Corrêa Barbosa 

. 

2 1 :00 horas: 
Noite de Queijos e Vinhos 
(convite na AEAlILCT) 

Dia 1 2/07/90 
Quinta-feira - 8:00 horas 

Cursos: 
1. FeI"I?en�s Látic�s: Evolução, Controles e 

Aphcaçao na Fabncação de Queijos 
Prof. Múcio M. Furtado 

. 

HA-LA do Brasil Ltda. 

2. Fundamentos das Análises Físico-Químicas 
de Leite e Derivados. 

Prof. Paulo H.F. da Silva 
Prof. André Luiz P. da Silva 
Prof. Mario C.L. Carvalho 

CEPE/ILCT IEP AMIG 

12:00 horas: 
Intervalo para ahnoço 

1 3:30 horas: 
A �nál.ise Sensorial no Controle de Qualidade de 
Laticínios. 
José Benício Paes Chaves 
Depto. �e Tecnologia de Alimentos 
UruversIdade Federal de Viçosa 

14:30 horas: 
Contaminação Ambiental e Segurança Biol6gica na Indústria de Laticínios 
Celso Simões Alexandre 
Dir. Superintendente da TROX DO BRASIL. 

1 5:30 horas: 
Produçã<;> �e Manteiga Tradicional e Espalhável: 
Uma revIsao 
Antonio Carlos Ferreira 
IFF Essências e Fragrâncias 

16:30 horas: 
Qu,antificação. do Soro de Queijo adicionado ao 
LeIte PasteUflzado através da Detenninação do 
Número de Caserna. 
Marco Antonio Moreira Furtado 
Fa�. de �armácia e Bioquímica 
UruversIdade Federal de Juiz de Fora 

(*) Técnica em iaticfnios e responsável pela Área de Difusão de Tecnologia do CEPEJILCT/EPAMIG (Composto e impresso em 01 107/9 1 )  
• 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 45(267-272): 96- 100, 1990 Pág. 97 

17:30 horas: 
A AEA/ILCT e os Cursos Especiais de Queijo. 
Pautilha Guimarães - AEA/ILCT 

1 8:00 horas: 
Assembléia Geral da AEA/ILCT 

21 :00 horas: 
Noite da Saudade (convites na AEA/ILCT) 

Na "Noite da Saudade", realizada pela Asso
ciação dos Ex-Alunos do Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes, foram homenageados os ex-alu
nos que completam 35 anos de formados (Jubileu 
de Coral) e 25 anos (Jubileu de Prata), aos quais 
foram oferecidos, certificados e brindes gentil
mente ofertadas pela Nestlê e IFF Essências e 
Fragâncias. Foi também homenageado o ex-alu
no Sebastião de Andrade Drumond, formado em 
1 950 pelos grandes serviços prestados à indústria 
laticinista. 

JUBILEU DE CORAL - Turma de 1955 

· Aldo Batista Godoy 
· Ary A velino de Castro 
· Frederico de Almeida Lage 
· Gabriel Antonio Junqueira Reis 
· Jacob Frackein de Oliveira 
· Jésus da Silva Brandão 
· José Domingos de Rezende 
· José Marcelo de Araújo 
· José Roberto Junqueira 
· Ordelino Motta 
· Renato Lucas Teixeira Vieira 
· Roberto da Fonseca 
· Seigi Assahara 
· S érgio de Faria Ferreira Leite 
· Wantuil de Paula Coelho 

JUBILEU DE PRATA - Turma de 1 965 

· Aloísio Machado Cordeiro 
· Carlos Amoldo Barz 
· Eduardo Lima Silveira 
· Eugênio Lemke 
· Genevaldo de Souza 
· Hans Wemer PauIs 
· Helio Alves Nogueira 
· Jésus de Souza Coelho 
· José Domingos de Melo Filho 
· João Pessoa 
· José Maria Campos Pinto Coelho 
· Mariléa Gonzaga B arros (falecida) 
· Otavio A velino de Castro 
· Lívio Cabral 
· Paulo Cesar de Oliveira Souza 
· Roberto Egídio B alestra 
· Paulo Roberto Pagano Frossard (falecido) 
· Valter Ferreira da Silva . .  

Dia 1 3/07/90 
Sexta-feira - 8:00 horas: 

Cursos: 
1 .  Continuação 
2. Continuação 

12:00 horas: 
Intervalo para almoço 

1 3:30 horas: 
Qualidade e Tratamento da Água na Indústria de 
Laticínios. 
Nélio José de Andrade 
Depto. de Tecnologia de Alimentos 
Universidade Federal de Viçosa 

14:30 horas: 
Uso Racional de Energia no Setor de Laticínios. 
Ricardo Cerqueira Moura 
Divisão de Utilização de Energia 
Cia. Energética de Minas Gerais - CEMIG 

15:30 horas: 
Queijo M orbier: Adaptação da Tecnologia de Fa
bricação. 
João Pedro de M .L.  Neto 
CEPE/ILCT - EP AMIG 

16:30 horas: 
Avaliação do Processo Peroxi Catalase e do Teste 
Vaspar no Tratamento do Leite para fabricação de 
Queijo tipo Suisso. 
Maurício B oniolo 
Depto. de Tecnologia de Alimentos 
Universidade Federal de Viçosa 

1 7:30 horas: 
Encerramento e Entrega dos Prêmios do Décimo 
Sétimo Concurso Nacional de Produtos Lácteos. 

PRODUTOS A S EREM JULGADOS E 
S UAS CARACTERíSTICAS 

Queijo Minas: 
Formato: cilíndrico,faces planas e bordos retos, 
formando ângulo vivo. 
Peso: de 900 (novecentos) a 1200 (mil e duzentos) 
gramas. 
Crosta: fina, amarelada. 
Consistência: semi-dura, tendente a macia, de 
untura manteigosa. 
Textura: aberta, com olhos mecânicos, pouco nu
merosos e em cabeça de alfinete. 
Cor: branco-creme, homogênea 
Odor e sabor: pr6prios ácidos, agradáveis e não 
picantes. 

Queijo Prato: 
Formato: paralelepipedal, de bordos e ângulos li
geiramente arredondados. 
Peso: de 1000 (mil) e 2000 (dois mil) gramas. 
Crosta: lisa, fina, bem formada e de cor amarela
da. 
ConsistênCia: compacta, semi-dura, elástica e de 
untura manteigosa. 
Textura: olhos redondos, lisos e brilhantes, regu
larmente distribuidos, pouco numerosos e com 3 a 
5 milímetros de diâmetro. 
Cor: amarelo-palha, homogênea ·� .translúcida. 
Odor e sabor: pr6prios, suaves, não picânte.S: 

Queijo Estepe: 
Formafo: retangular, com ângulos ligeiramente 
arredondados. 
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Peso: de 3500 (três mil e quinhentos) a 6500 (seis 
mil e quinhentos) gramas. 
Crosta: grossa, bem formada, lisa e amarela. 
Consistência: compacta, semi-dura, elástica e de 
untura manteigosa. 
Textura: olhos redondos, lisos e brilhantes, regu
larmente distribuidos, pouco numerosos e com 3 a 
5 milímetros de diâmetro. 
Cor: amarelo-palha, homogênea e translúcida. 
Odor e sabor: pr6prios, suaves, não picantes. 

Queijo Parmesão: 
Formato: cilíndrico com faces planas e bordos re
tos, formando ângulo vivo . 
Peso: de 5000 (cinco mil) a 6500 (seis mil e qui
nhentos) gramas. 
Crosta: firme, lisa, não pegajosa, untada com 6leo 
secativo ou verniz pr6prio, de preferência de cor 
preta. 
ConsistênCia: dura, compacta, de untura seca. 
Textura: fechada, com poucos olhos mecânicos ou 
em formato de cabeça de alfinete e com superfície 
de fratura granulosa. 
Cor: amarelo-palha, homogênea. 
Odor e sabor: pr6prios, picantes e fortes. 

Queijo Provolone Curado (defumado): 
Formato: cilíndrico alongado. 
Peso: de 1000 (mil) e 3000 (três mil) gramas. 
Crosta: firme, lisa, resistente, cor castanho-ama
relada. 
Consistência: semi -dura. 
Textura: fechada. 
Cor: amarelho-palha, homogênea. 
Odor e sabor: fortes e picantes 

Requeijão Cremoso: 
Formato: variável 
Peso: variável 
Consistência: mole, homogênea, de untura man
teigosa (cremosa) . 
Textura: fechada, lisa, com ausência total de gru
mos. 
Cor: branca, homogenêa 
Odor e Sabor: pr6prios, levemente ácido e salga
dos. 

Nota: 
Para o julgamento do produto "Requeijão 

Cremoso" os critérios que caracterizam o produto 
foram determinados pela Comissão Organizadora 
do presente Concurso, uma vez que o Regula
mento da Secretaria de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal - SIPA, não apresenta em sua:; 
normas de caracterização o produto em pauta. 

Doce de Leite (em pasta): 
1. Apresentar características normais ao produto, 
2. Apresentar, no máximo, 30% (trinta por cento) 

de água e 55% (cinquenta e cinco por cento) de 
açúcar, excluida a lactose, e, no mínimo 6% 
(seis por cento) de proteína, 

3. Apresentar, no máximo, acidez igual a 5 mI. 
(cinco mililitros) de soluto alcalino por cento, 

4. Apresentar, no máximo, 2% (dois por cento) de 
resíduo mineral fixo, 

5 .  Apresentar, no mínimo, 2% (dois por cento) de 
gordura, 

6. Apresentar, cor homogênea variando do mar
rom claro ao escuro, 

7. Apresentar, consistência pastosa, 
8 .  Apresentar, textura lisa, sem grumos. 

Notas: 
- A comissão de julgamento do Concurso será 

composta por sete juízes convidados pela Co
missão Organizadora, 

- Será admitido como observador do Concurso, 
sem direito a voto, um representante da Indús
tria de Laticínios, que não seja participante, 

- Os casos omissos neste regulamento serão re
solvidos pela Comissão Organizadora do Con
curso Nacional de Produtos Lacteos. 

Informações: 
Outras informações poderão ser obtidas junto ao 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes, rua Ten. 
Luiz Freitas, 1 1 6  - 36.045 - Juiz de Fora - MG 
Telefone: (032) 2 12-2655 - Telex: (32) 2101 -
Contato: Prof! Heloiza Ma..""Ía de Souza 

XXXI!! SEMANA DO LA TICINIST A 

CONCURSO NACIONAL DE PRODUTOS 
LÁCTEOS 

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO 

Queijo Provolone: 
lÇ! Lugar - CADACAAN 
2Ç! Lugar - CA TIV A 
3Ç! Lugar - LACESA 

Queijo Estepe: 
1 Ç! Lugar - RADIANTE 
2Ç! LugarO- CA TIV A 
3Ç! Lugar - LACES A 

Queijo Prato: 
IÇ! Lugar - RADIANTE 
2Ç! Lugar - CATIV A 
3Ç! Lugar - SUPREMO 

Queijo Parmesão: 
lÇ! Lugar - CA TIV A 
2Ç! Lugar - DOLLAR 
3Ç! Lugar - LACES A 

Requeijão: 
1Ç! Lugar - CATIVA 
2Ç! Lugar - COONAI 
3Ç! Lugar - LACES A 

Doce de Leite: 
1Ç!  Lugar ..... CAPIAU 
2Ç! Lugar:.... CADACAAN 
3Ç! Lugar- CLAC 
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A funcionária do 
CEPE/ILCT IEPAMI� 
Raquel Maria de Almelda 

na EXPOLAC/90 

EXPOMAQ - 90 
Stand da 
Minas Forja 
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Festa de 
Queijos e Vinhos 

o funcionário do CEPE/ILCT José Lourenço Pereira Russi 
. contemplado com um rádlO-gravad.or que a Pluron gentilmente sorteou entre os Participantes 

da Semana. 

A A.E.A. do I.L.C T home ' 
. . 

R 
nagela o ex-aluno oberto da Fonseca por seu Jubileu de Coral 

Pág. 100 

Qualidade nas instalações da BATAVO. 

QUALID 
A REGINOX é especialista nisso. 
A qualidade começa no desenvolvimento do projeto, passa pela fabricação 

I do equipamento, chegando até sua instalação nas indústrias alimentícias. 
Em condições absolutamente sanitárias. 
Por trás de cada conexão, válvula, bomba ou tubulação que você vê nesta foto, 
tem a marca de qualidade REGINOX. 

� O �-, (f��mfi X � 
INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA Rua Hum, 690 - Centro Industrial de Guarulhos C 

• 

Tel . :  (01 1 )  912 1 400 _ R . l i  91
E
2

P 07250 - Guarulhos - São Paulo . ax. .5606 - Telex: 1 1  661 38 RIML BR 
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Aproveite a experiência 
de quem atua em mais ·de . 

50 países 
HIGIENE PROGRAMADA NA INDÚSTRIA ALIMENTíCIA ' 

PRESENÇA DA LEVER INDUSTRIAL NO MUNDO. 

A. base dos prpgramas . 
de 6JM2a � ·fiig� ... e .

' -'" t:"\.- k 

A Lever Industrial  põe à sua disposição toda 'a experiência adquirida em mais 
de 50 países, com o objetivo de aumentar seus recursos , e,. principalmente, 
possibi l itar maior segurança. para a sua indústria, nas áreas de l impeza e 
higienização. 

Aproveite tudo isto: 
• Uma linha de produtos de qualidade. 
• Sistemas programados de limpeza' e 

desinfecção, que combinam produtos 
com equipamentos. 

• Treinamento programado da 
; '  mão-de-obra. 

'-

• Assistência de nossos departam�ntos de 
apoio. 

• Visitas programadas de pós-vendas. 
• Uma equipe dirigida e treinada para 

estudar e recomendar os sistemas mais 
econômicos e funcionais. 

Lever Industrial 
Sistemas para a higiene 

Divisão de Higiene Profissional das Indústrias Gessy Lever Ltda. 
Av. de Pinedo, 401 • Socorro - Sto. Amaro · São Paulo · SP · Tel. :  (011 )  548-4322. 
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