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EFEITOS DA PASTEURIZAÇÃO-HTST E DA 
FERVURA DOMÉSTICA SOBRE A PROTEíNA 

DO LEITE 
Effects of HTST-Pasteurization and Home-Milk-Boiling on 

Milk Protein 

Alan F. Wolfschoon-Pomboi 
Ricardo Mathiasi Fernandes� 
Gérson G.M. Granzinollia 

RESUMO - Os efeftos da pasteurização HTST e da fervura doméstica na distribuição do 
nftrogênio (M e na desnaturação da protelna do soro do leite foram estudados. Leite cru 
(LCI foi pasteurizado (LPI a 75-76°CI15" e fervido (LFI imitando o tratamento térmico 
doméstico dado ao leite no Brasil. O teor de.caselna-N do lefte aumentou de 78,3% no lefte 
cru a 80, 1% e 90, 5% no lefte pasteurizado e fervido respectivamente. Correspondente

mente diminuiu o teor do lefte em nitrogênio não caselnico; os valores para soroprotelna-N 
foram 16,2% (LCI, 14, 3% (LPI e 3, 9% (LFI. O teor em Beta-Iactoglobulina-N (P-Ig-N) 
contribuiu com 8, 4% do nitrogênio total no LC, 6, 9% no LP e 0, 2% no LF. O nitrogênio 
não protéico formou 5, 5% do N-total no lefte cru, e 5,6% no lefte pasteurizado e fervido. A 
desnaturãção térmica da protelna do soro atingiu 11, 1% no LP e 75, 1% no LF. As 
porcentagens determinadas para a desnaturação da l1-lg foram 17,3 (LP) e 98% (L FI. 

INTRODUÇÃO 

A temperatura a que o leite é subme
tido durante o processamento conduz a 
mudanças físico-químicas nas diferentes 
frações protéicas e, correspondentemente, 
na distribuição do nitrogênio das mesmas. 
Os efeitos da temperatura sobre o leite e 
seus componentes foram resumidos no 
trabalho de SAN JOSÉ (17). Numerosos 
estudos demonstraram que, das proteínas 
do leite, as proteínas do soro são as mais 
termolábeis, sendo a alfa-Iactalbumina a 
mais resistente e as imunoglobulinas as 
menos resistentes ao tratamento térmico 
(LARSON & ROLLERI, 1955; BLANC, 1980; 
PINTO, 1982). 

Vãrios estudos têm sido realizados so
bre o efeito da temperé\tura e tempo de 
aquecimento sobre a beta-Iactoglob.!,!lina 
(J3-Lg), demonstrando que essa soro pro
teína apresenta resistência intermediária 
ao calor (LARSON & ROLLERI, 1955; 
GOUGH & JENNES, 1962; MELACHOURIS 
& TUCKEY, 1966; BLANC, 1980; PINTO eí 
ali i, 1982). A ordem de instabilidade · tér
mica é: Imunoglobulinas<Albumfna_do so-, 
ro bovino( J3-Lactoglobulina( ol.. -Lactalbu-' 
mina. Outros trabalhos se referem às as-

sociações moleculares das proteínas devi
do ao calor, formação de complexos, es
pecialmente entre as soroproteínas (cL -La 
e J3-Lg) e estas com a kappa-caseína 
(KLOSTERMEYER, 1976; CARVALHO, 
1977; PEARCE, 1979; DOUGLAS et alii, 
1981). . 

BLANC (3) aponta que muitos dos tra
balhos publicados sobre o efeito do trata
mento térmico sobre as proteínas lácteas 
foram realizados em sistemas modelos de 
laboratório e/ou sob condições de aqueéi
mento que não represéntam o tratamento 
térmico industrial a que é subf!l etido o 
leite, e inclusive, muitos desses trabalhos 
não permitem fazer comparações das ca
racterísticas do leite tratado termicamente 
com as do leite cru. 

Recentemente, PÓVOA & MORAES
-SANTOS (15) realizaram um estudo sobre 
a composição química do leite aquecido, 
·especialmente da composição em aminoá
cidos, e a compararam com a do leite cru. 
Esses autores (15) inclui ram no trabalho a 
fervura doméstica do leite, fornecendo-nos 
um dado muito importante jà que a fer
vura é tradicional no Brasil. A composição 
em aminoácidos determinada para as 
amostras submetidas aos diversos trata-

1. Chefe do Laboratório de Pesquisas Fisico-Químicas do Leite e Derivados, do Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes, DPTA-EPAM IG. Caixa Postal 183 - 36.100 Juiz de Fora - MG. 

2. Estagiários no Laboratório. 
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mentos térmicos não diferiram entre si e 
variaram em torno de uma média compa
rável àquela do leite cru tomado como 
controle (15). Entretanto, esses autores 
(15) não forneceram informação do efeito 
dos tratamentos térmicos aplicados sobre 
a desnaturação das soroproteínas nem so
bre a distribuição do nitrogênio do leite, o 
que ampliaria mais o conhecimento das 
características físico-quí,micas do leite que 
bébe o consumidor brasileiro, 

O propósito do. presente trabalho é 
determinar o efeito da pasteurização in
dustrial (HTST) e da fervura doméstica so
bre a distribuição do nitrogênio do leite 
sobre a desnaturação das proteínas do 
soro, especialmente a betà-lél'Ctogtobulina. 

MATERIAL E M ÉTODOS 

A distribuição do nitrogênio (N) do 
leite (N-total, N-não caseínico, caseína-N, 
soroproteína-N e beta-Iactoglobulina-N) 
foi determinada segundo o procedimento 
de ASCHAFFENBURG & DREWRY (1); o 
nitrogênio não protéico (NPN) segundo 
WOLFSCHOON et alii (19). Foi utilizado o 
método semi-micro Kjeldahl. No total fo
ram realizados seis ensaios. Cada fração 
nitrogenada foi analisada em duplicata!. O 
experimento se realizou nos meses de 
agosto e setembro de 1982. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

FARAH (7) comprovou que as frações 
que contêm nitrogênio não caseínico 
(NCN) ej3-Lg-N + NPN obtidas segundo o 
procedimento de ASCHAFFENBURG & 
DREWRY (1) correspondem às mesmas 
frações separadas por electroforese des-

Leite cru integral (IV 1.000 ml) foi co- contínua em gel de poliacrilamida; por 
letado no tanque de eqjlilíbrio, leite pas- isto, o nitrogênio da soroproteína e da 
teurizado (..., 500 ml) na saída, do pasteu- beta-Iactoglobulina determinado pela par-
rizador APV da Seção Industrial do Institu- tição química (1) e obtido por diferença 
to de Laticínios Cândido Tostes. O proces- (NCN-NPN para a soroproteína; e j3-LlJ-N 
so de pasteurização aplicado ("high tem� - NPN para a J3-L'g-N) representa real-
perature short time") abrange temperatu- mente essas proteínas. O NPN abrange' o 
ras na faixa de 75-76°C durante aproxima- nitrogênio de substâncias do metabolismo 
damente 15 segundos. Uma porção do do nitrogênio no corpo das vacas, que 
leite cru (I'\J 500 ml) foi aquecida imitando . mesmo não formando proteína láctea, é 
a fervura doméstíca, isto é, aquecimento determinado com o método de Kjeldahl 
até o momento da "subida" do leite, sendo (WOLFSCHOON, 1982), e por isso deve 
então o bico de gás desligado. A tempe- ser descontado das frações nitrogenadas 
ratura atingida na fervJJra do leite foi de analisadas. 
102-104°C; esse leite demorava aproxima- A tabela 1 mostra a distribuição per-
damente 15 minutos para atingir 70°C (no centual do nitrogênio no leite cru, pasteu-
resfriamento), sendo depois resfriado para rizado e fervido, determinada nas amos-
20°C com água de torneira. tras analisadas. 
Tabela 1 - Distribuição do nitrogênio no leite cru, pasteurizado e fervido 

Fração 
N itrogenada Cru 

N-total 100,0 
N-caseína 78,3 ± 0,5 
NCN 21,7 t 0,5 
N-soroproteína 16,2 + 0,9 
N-B-Lg 8,4 ± 1,3 
NPN 5,5 + 0,7 

Observa-se na tabela 1 que o nitrogênio 
caseínico aumenta na ordem leite cru, pas
teurizado e fervido; correspondentemente 
há uma diminuiç&o do nitrogênio não ca
seínico (NCN). Também diminui com o 
aumento da temperatura (pasteurização, 

Distribuição Percentual 

Pasteurizado Fervido 

100,0 100,0 
80,1 + 0,6 90,5 t·1 ,9 
19,9 t 0,6 9,5 ± 1,9 
14,3 ± 0,9 3,9 ± 1,8 

6,9 ± 1,2 0,2 t 0,2 
5,6 t 0,6 5,6 ± 0,6 

fervura), o teor em nitrogênio da proteína 
do soro e da J3-lactoglopulina. O NPN 
aumentou em aproximadamente 0,1 %, ao 
se pasteurizar e ferver o leite. 

A somatória das porcentagens ultra
passa os 100% devido a que os parâme-

Revista do ILCT 

tros soro-proteina-N, I3-Lg-N e NPN são 
parte do NCN, porém estão expressados 
como porcentagens do nitrogênio total. 

Pãg. 5 

na realidade de um aumento aparente de
vido à formação de complexos entre as 
proteinas do soro e a caseína, induzi;Ja 
pela ,emperatura; KLOSTERMEYER (�) .10-

dica que especialmente a kappa-caselOa 
(k-cas) reage com grupamentos SH .da

l
s 

proteinas do soro desnaturadas, posslve 
mente da seguinte forma: 

O fato de que as cifras determinadas 
para caseina-N aumentam no leite pasteu
rizado para 80,1 % e no leite fervido p�ra 
90,5%, não signific8; que o teor verdadeiro 
de casei na nesses leites aumente. Trata-se 

Hs-fJ_L9J __ 0 2_�� [k-cas}-S-S-{):-L91 + H20 
[k:-cas}-SH + 

[k-cas}SH + SS= (�-La ]---p [k-cas }-S-S-{<>('-LaJ-SH 

Esses complexos são coprecip!tados j�nto 
com a casei na na determinaçao do OIt�O
gênio não caseinico, resultando o r:nalor 
teor em caseina-N nos leites pasteurizado 
e fervido. 

A diminuição no teor em soroproteí�� e 
especialmente em (:l-Lg como consequen
cia do tratamento térmico, é resultado das 
caracteristicas químicas e da e�trutura 
globular dessas proteínas. A� protel�as do 
soro ao contrário das caselOas, nao for
ma� micelas, encontrando-�e .m?lecular
mente dissolvidas e susceptlvels a desna
turação térmica. Essa termOI�?i 1 i?ade da� 
soroproteínas é uma consequencla da es 
tabilidade marginal da sua compacta es
trutura tridimensional (DE WIT, 1981). Par
ticularmente, j3-L!;J e a albu�ina do sor? 
bovino comandam a agregaçao de 'prot�l
nas através da iniciação de troca t l�l-dls
sulfeto e reações de oxidação-reduçao du
rante o tratamento térmico (DE WIT, 1981: 

KLOSTERM'EYER, 1976). O compo.rtamen
to, térmico das proteinas do soro � gover
nado principalmente pelas propriedades 
da j3-Lg, que por sua vez, são .afetad?S 
pelo pH do meio, lactose, NaCl, lons cal-
cio, etc. (DE WIT, 1981). . 

A desnaturação das protelOas do soro 
afeta as propriedades funcionais das mes
mas, ou 'seja, aquelas propriedades que 
determinam o comportamento geral da 
proteina durante a produção, o processa
mento armazenamento e consumo do pro
duto (BECH, 1981). Assim, é de es�erar-se 
um comportamento I igeiram�nte diferente 
da soroproteína do leite fervido, se com
parado com o pasteurizado, por exer:nplo, 
no relativo à capacidade de abs.orver.agua, 
de geleificar, emulsificar, na vISCOSidade, 
etc'

A tabela 2 mostra as porcentagens de 
desnaturação das proteínas d.o soro e es
pecialmente a j3-lactoglobullOa, em fun
ção dos tratamentos aplicados. 

Tabela 2 _ Desnaturação das soroproteínas com o tratamento térmico 

Fração 
Nitrogenada 

Soroorotelnêlsf 
j3-Lactoglobulina 

1 
1- (NCN - NPN) 

Cru 

o 
O 

% de desnaturação 

Pasteurizado 

11,1 t 4,8 
17,3 ± 8,2 

Fervido 

75,1 ± 10,4 
98,0 ± 2,5 
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A desnaturação deve ser considerada 
como um desdobramento da estrutura 
compacta da molécula de proteína para 
uma forma menos organizada. Nesse sen
tido ocorrem mudanças nas estruturas 
q�aternária, terciária e secundária da pro
tema, resultando na exposição de grupos 
funcion�is internos (KLOSTERMEYER, 
1976; TOPEL, 1977). A desnaturação, en
tretanto não diminui o valor nutritivo da 
proteína láctea, e hoje acredita-se que a 
p.r0teína desnaturada seja melhor digerida, 
Visto a melhor e maior exposição das ca
dei�s. peptíd!�as à ação das enzimas pro
teolltlcas (TOPEL,  1977; RENNER, 1979; 
BLANC, 1980). Nesse sentido, a proteína 
do leite fervido deveria ser mais facilmente 
digerida que a do leite pasteurizado ou cru; 
entretanto, essa hipótese só poderia ser 
demonstrada mediante testes bioquími
cos, foré! do alcance deste trabalho. 

O índice de desnaturação da proteína 
do soro, determinado para leite pasteuri
zado (o'V 11 %) está de acordo com dados 
da literatura (RENNER, 1979' PINTO et 
ali i ,  1982). A porcentagem d� desnatura
ção da soroproteína no leite fervido 
(AJ 75%) é maior que no leite UHT-pro
c�ssado di retamente, porém menor que no 
leite U HT-processado indiretamente e leite 
esterilizado, cujos valores são fornecidos 
por RENNER (16) como 50%, 90% e 
100%, respectivamente. 

A B-Lg foi desnaturada em 17% no trata
�ento HTST e em 98% na fervura domés
tica; isto se refletiu também no teor de 
caseína ?esses leites, segundo foi explica
do antenormente. A j3-Lg contribuiu com 
5�% do nitrogênio das soroproteínas no 
leite cru, com 48% no leite pasteurizado e 
com 3�o no leite fervido. As porcentagens 
determmadas para a participação do nitro
gênio no leite cru estão na faixa de va
riaç�o ?et�r�inada por MARIANI (12) para 
a dlstnbUlçao do nitrogênio no leite de 
vacas "Friesian", "Bruna Alpina", "Reggi
ana" e "Modenese", na Itália. 
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SUM MARY 
The heating effects of HTST-pasteuriza

tion and home-milk-boiling upon the nitrogen 
distribuition and on serum protein denatura
tion were investigated. Raw milk (RM) was 

HTST-paSteurized (PM) at 75-76õC/15" and 
also boiled (BMlsimulating heat treatment of 
milk carried out at Brazilian-homes. Casein-ni
trogen increased from 78.3% (RM) to 80.1% 
(PMI reaching 90.5% in boiled milk. Corres
pondingly, non-casein-nitrogen decreased, as 
we/l as serum protein-nitrogen from 16.2% 
(RMI to 14.3% (PMI and up to 3.9% in boiled 
milk. Beta-Iactoglobulin-nitrogen amounted 
8.4% of total nitrogen in RM, 6.9% in PM and 
only 0.2% in BM. Non-protein-nitrogen chan
ged slightly from 5.5% in raw milk to 5.6% in 
pasteurized and boiled milks. vvhey protein 
nitrogen analysis showed 11.1% and 75.1% 
protein denaturation for pasteurized and boi
led milks, respectively. Results indicated also 
that boiling of milk resulted in 98% B-Iacto
globulin denaturation compared to only 
17.3% in HTST pasteurized milk. 
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DETERMINAÇÃO DE METIL-CETONAS EM 
QUEIJO CAMEMBERTj POR CROMATOGRAFIA 

A GÁS, 11 - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA* 

Determination of Methyl Ketones in Camembert Cheese by 
Gas Chromatographic Analysis. 11. Quantitative Evaluation 

INTRODUçAO 

A quantidade de metil-cetonas em quei
jos, de modo geral é pequena, o que torna 
dificil a identificação e análise. A diversidade 
de métodos utilizados na sua determinação, 
variáveis na eficácia e na maneira de se ex
pressar (ppm, micromolesl grama -:- de maté
ria graxa, etc.), torna dificil a comparação dos 
resultados. 

Iniciamos, por meio de cromatografia em 
fase gasosa, a identificação das metil-ceto
nas de peso molecular mais elevado que a 
acetona, e expressamos os resultados em 
porcentagem de área, dos picos encontrados 
nos cromatogramas. Este estudo tem por 
objetivo ampliar e continuar trabalho ante
rior (1) procédendo-se a uma avaliação quan
titativa, expressando-se.os resultados ponde
rais em miligrama por quilo de queijo. 

MATERIAIS E MÊTODOS 

Foram utilizados queijos Camembert fa
bricados com leite cru, adquiridos em "crea
meries" de Paris, às quais foi solicitado o 
fornecimento de produtos de bóa qualidade. 
Os queiros foram inicialmente submetidos à 
avaliação organoléptica sendo considerados 
bons, embora com diferença individual. A 
seguir procedeu-se a determinaçãp do extrato 
seco, segundo as normas ·da F .I.L. (3). 

A metodologia empregada para a separa
ção e Identificação das metil-cetonas encon-

Ismael Antonio Bonassl" 
Simone Kuzdzal - Savoi'e'" 

tra-se descrita em trabalho anterior (1). Para a 
determinação quantitativa dos componentes 
empregou-se a padronização Interna (4) uti
lizando-se .Iniclalmente a hexanona e poste
riormente a trldecanona como padrão Interno, 
incorporadas ao queijo antes da destilação. 

RESULTADOS E DISCUssAo 

Para a análise quantitativa, efetuou-se a. 
adição de um padrão interno (4). Iniciou-se 
pela incorporação de hexanona, pois sua pre
sença em queijos é observada somente em 
quantidades - traços (2). Entretanto, nas 
condições da análise fixada, a hexanona apre
sentou o mesmo tempo de retenção da hep
tanona, dificultando.sua determinação. Diver
sas tentativas foram efetuadas, variando-se 
as quantidades incorporadas e as cO[1dições 
de análise sem conseguir obter separação 
hexanonal heptanona. Na Figura 1, pode ser 
observado uma cromatoplaca de 0,25 mm de 
material obtido de Camembert adicionado de 
hexanona, mostrando uma região mais escura 
à altura da estria 1116. Na cromatoplaca ob
serva-se três bandas distintas: uma inferior· 
convencionada de I (de cor alaranjada), uma 
intermediária pouco abaixo da butanona (11 -
também alaranjadq), e uma terceira superior
mente (111 - de coloração amarela), constitui
da de três estrias A, B e C. 

Na figura 2 é mostrada uma análise por 
cromatografia gasosa de derivado dinitrofe
nil-hidrazona (DNF-Hona) de queijo Camem-

Pesquisa realizada através de bolsa de estudo outorgada pela Coordenação do Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nivel Superior (CAPES) do Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

Professor do Departamento de "Tecnologia dos Produtos Agropecu1.rios da Faculdade de Ciéncias 
Agronômicas do "Campus" de Botucatu - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" 
_ Botucatu, S.P. - Brasil. 

Mailre de Recherches à l'lnstituie National de la Recherche Agronomlque - Laboratoire de Biochlmle 
et Technologie Laitieres - Section Lipides - Jouy en Josas - França. 
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bert incorporado de hexanona, podendo-se 
observar que a hexanona e a heptanona apre
sentaram os mesmos tempos de retençãô. 

Ir 

FIGURA 1 

Cromatoplaca de derivado dinitrofenilhidrazo
na (DNF-Hona) obtido de Camembert incor
porado de hexanona, sendo: I, 11, 111 (A, EI, C) 

= bandas do material extraído; IV = derivado 
DNF-Hona de heptanona; V = derivado DNF
-Hona de butanona. 

Assim sendo, optou-se pela tridecanona 
como padrão interno, pois, conforme trabalho 
anterior (1) sua proporção é relativamente 
baixa nos queijos Camembert. Os resultados 
obtidos em mg por 100 9 de queijo integral, 
ut i l izando-se tridecanona como padrão inter-

FIGURA 2 

Cromatograma obtido na analise de detlvado 
�MF-Hona de metil-cetonas por cromatografia em fase gasosa, em queijo Camembert 
incorporado de hexanona: 1 = acetona; 2 = 
pentanona; 3 = hexanona + heptanona; 4 = 
traços de octanona; 5 = nonanona; 6 = un
decanoria;.7 = tridecanona. 

no são 'apresentados no Quadro 1; no Quadro 
2 são apresentados os valores calculados na 
matéria seca. Na Figura 3 é mostrada uma 
análise POr. cromatografia gasosa de derivado 
DN F-Hona de queijo Camembert sem e com 
incorporação de tridecanona ao queijo antes 
da dest i lação. 

Quadro 1 - Valores de melil-cetonas encontrados para o Camembert (mg/kg de queIjo integral). 

Melil-cetona mg de melil-cetona/kg de queijo integral Matéria 
seca 

Amostra Pentanona Heptanona Nonanona Undecanona 
g/100g. 

1 3,32 7,48 5,48 1,84 49,3 2 5,76 13,76 11,28 6,20 47,8 3 6,96 18,96 22,24 6,04 49,1 

Quadro 2 - Valores de melil-cetonas encontrados para o Camembert, expresso em relação 
à matéria seca (mg/kg de matéria seca). 

Melil-cetona mg de melil-cetona/kg de matéria seca 

Amostra Penlanona Heplanona Nonanona Undecanona 

1 6,73 15,17 11,12 3,73 2 12,05 :!S,78 23,60 12,98 3 14,18 38,62 45,30 12,30 

, 
1 ; 
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B 

FIGURA 3 

Cromatograma obtido na análise de metil-ce

tonas por cromatografía em fase .g�sosa e� 
queijo Camemberl s:m. e com adlçao de tr�: 
decanona como padrao mterno. A = sem adl 

ção; B = com adição; 1 = pentanona; � =. 

heptanona;3 = nonanona;4 = undecanona, 

5 = tridecanona. 

Através do Quadro 1 observa-se que no 
Camembert integral os valores encontrad�s 
para as meti l-cetonas, em. mg I kg de queiJo 
variaram de: pentanona - 3,32 a 6,96; hepta
nona - 7,48 a 18,96; nonanona � 5,48 a 
22,24; undecanona - 1,84 a 6,04. Os valo�e�, 
em mg/KG de queijo calculados na materla 
seca (Quadro 2) foram: pentanona - 6,73 a 
14,18; heptanona - 15,17 a 38,62; nonanona 
::.... 11 12 a 45,30; undecanona - 3,73 a 12,30. 
Em r�lação aos valores quantitativos encon
trados neste trabalho não se dispõe de dados 
de outros autores para comparação. Entretan
to fazendo-se conversão dos dados obtidos 
p�r SCHWARTZ & PARKS (5) através dO,

s 

pesos moleculares constata-se que foram SI
m ilares para undecanona e nonanona. Os 
valores de pentanona e heptanona no entanto,

. foram superiores aos de SCHWARTZ & 
PARKS (5). 

CONCLUSÃO 

O m étodo desenvolvido neste trabalho, 
mostrou-se perfeitamente viável para anÍll ise 
ponderai de meti l-cetonas. em queijos. Torna
-se entretanto, necessário pesquisar outro 
produto como padrão interno, para permitir 
cálculo quantitativo de tridecanona existente 
no q ueijo. O perf i l  ideal de metil-cetonas nó 
Camembert entretanto, somente poderá ser 
estabelecido com anál ise de maior número de 
amostras. 

REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. B O N ASSI, I.A,; KUZDZAL-SAVOIE, S. De
terminação de meti l-cetonas em queijo 
Camembert , por cromatografia a gás. Re
vista do I LCT 37(222) 15-21(1982) 

2. DIMECO , M.M. Contribution á I'étude de 
certains composés l i po-solubles formés 
au cours de I'aftinage des fromages. Pa
r is ,  1978, 61 p.  (Université Paris XI 
Centre d'Orsay). 

3. FEDERATION INTERNATIONALE DE LAI
TI !ORE. Determination de la matiére seche 
du fromage et du fromage fondu. FIL
-IOF . 4,1958. 

4. McN AIR, H.M,& BONELlI, E.J. Quanti tati-
ve analysis. In: ___ . Basic gas chro-
matÇlgraphy. Berr<eley, Consolitated Prin
ters, 1968. p.137-87. 

5. SCHWARTZ, D.P. ;  PARKS, O.w. Methyl 
ketones in  Camembert cheese. J. Dairy 
Sci, 46:1136, 1963. 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estabelecer' 
condições par aaval iação quantitativa, por 
cromatografia em fase gasosa, de metil-ceto
nas em queijo Camembert. 

Para a anál ise quantitativa adicionou-se a 
tridecanona como padrão interno. Os valores 
encontrados em mg/kg de queijo in tegral 
t iveram a seguinte variação: pentanona -
3,32 a 6,96; heptanona 7,48 a 18,96; nona
nona - 5,48 a 22,24; undecanona 1,84 a 
6,04. Nos cálculos efetuados em relação á 
matéria seca (mg/kg), a variação foi:  penta
nona - 6,73 a 14,18; heptanona - 15,17 a 
38,62; nonanona - 11,12 a 45,30; undecano
na - 3,73 a 12,30. Torna-se necessário en
tretanto, pesquisar outro produto,' como pa
drão interno, para permitir cálculo quantitati
vo de tridecanona existente no queijo. 

(Cont. na pág. 35) 
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dúslrias, um 
bombas centrifugas tipo ALC 
plenamente as diversas 
cada consumidof, em termos de"llclenci" 
economia e flexibilidade. 
A principal caracteristica das bombas 
é sua alta eficiência, com con.seqüente 
nomia de energia. A base disso 
dO'rotor em forma de voluta e o 
duplamente curvo. Seu desenho 

perdas por fricção e 
lência, dando uma m 
Ihor capacidade de sus 

ção, ao mesmo tempo ql� 
o produto é bombeado slf; 

vemente e com eficiência. '4 
A vedação do eixo é feita IX, 
selo mecânico balanceado, i: 

total segurança contra vai: 
mentos, tanto na produção qua'" 
to na limpeza quimica em circe: 

to fechado (CIP). 
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A flexibilidade das bombas ce: 
trifugas ALC da Alfa-La>" 
está no fato de que, a Paní 
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-ALC I, ALC 2 e ALC 3, n,; 
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uma bomba centrífuga capaz de atenei;; 
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pressão, temperatura, volume, etc. f�' 
Além disso, o uso de aço AISl316, à prOl:; 
de ácidos, nas panes que entram em cont� 
to com o líquido permite o tratamento I, 
produtos corrosivos. Utilizando pouco i; 
paço, as bombas centrifugas ALC daAlf.; 
lavai são facilmente desmontáveis e têr" 
baixo custo operacional e de manutençãt, 
Consulte os técnicos da Alfa-lavai par't 
maiores esclarecimentos e in formações se' 
bre as bombas centrífugas ALC. " 
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ANÁLISES DE ALGUNS PRODUTOS 
APRESENTADOS NO VII CONGRESSO 

NACIONAL DE LATiCíNIOS 
Analysis of some Products from the VII National Daii}' 

Congress " 

Alan Frederick Wolfschoon-Pombo ( * 
José Mauro de Moraes ( * * ) 
Achson de Lima ( * ) 
João Pedro Magalhães Lourenço ( * 
Homero de Resende Casagrande ( * 

RESUMO - O trabalho apresenta os resultados de análises físico-químicas, microbioló
gicas e sensoriais de alguns dos produtos apresentados no XI Concurso Nacional de 
Produtos Lácteos realizado em Juiz de Fora, em 1982. 9 amostras de requeijão cremoso, 
10,de doce de leite e 11 de queijo Prato, de diferentes marcas comerciais foram analisadas. 
Os seguintes parâmetros físico-químicos foram determinados: extrato seco, umidade, 
gordura, GES, lactose, sacarose, proteína verdadeira, proteína solúvel, nitrogênio não 
protéico, c/ore to de sódio, sal na umidade, umidade na massa desengordurada do queijo, 
atividade da água, acidez, pH e viscosidade. As amostras de requeijão cremoso e doce de 
leite foram analisadas microbiologicamente para verificar presença de coliformes, esporu
lados anaeróbios, mofos e leveduras. Somente as amostras de doce de leite foram 
examinadas sensorialmente procurando-se discutir características composicionais em 
relação à aceitação do doce pelo consumidor. 

1. INTRODUÇÃO' 

Em 1980, ROGICK (9) fez uma análise 
estatística dos resultados do julgamento 
do V I I I  Concurso Nacional de Produtos 
Lácteos, e apontou a inexistência de dife
renças significativas entre os resultados 
do julgamento das amostras dos tipos de 
queijo e dos doces d!,! leite apresentados. 
Em 1982 realizou-se durante o V I I  Congres
so Nacional de Laticínios no Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes-DPTA�EPAMIG 
o X I  Concurso Nacional de Produtos Lác
teos. Na presente comunicação serão 
apresentados dados comparativos da com
posição físico-quimica e da flora bacterio
lógica de produtos apresentados no últim? 
concurso realizado. A bibliografia ç1e lat.l
cinios no Brasii aparentemente não apre
senta dados de composição para 'O requei
jâo cremoso. raZão porque se fizeram 
esforços para realizar análises completas 
desse produto. Da mesma forma, foraf!1 
determinados novos parâmetros composl
cionais como viscosidade e nitrogênio não 

protéico nas amostras de doce de leite 
analisadas. Nosso trabalho compreende 
três produtos: o requeijão cremoso�, o 
doce de leite pastoso e o queijo Prato. 
Remete-se o leitor aos trabalhos similares 
realizados por FURTADO & LOURENÇO (3) 
em Minas Gerais, e por SCHIFTAN & KO
MATSU (10) em São Paulo. 

2. MATERIAL E M ÉTODOS 

Amostras de Requeijão cremoso, doce 
de leite pastoso e queijo Prato foram obti
das de membros da cQmissão de julga
mento do XI Concurso Nacional de Produ
tos Lácteos. As amostras foram codific.a
das, aleatoriamente, com números arábi-' 
coso Antes de realizar as análises físico
-químicas e sensoriais reti rou-se uma por
ção para os testes bacteriológicos. 
2.1. Análises Microbiológicas 

Para as análises microbiológicás 
amostras de requeijão cremoso e doce de 
leite, 11 g do produto, assepticamente 

( *) Laboratório de Pesquisas Fisico-Quimicas do Ins!. La!. Cândido Tostes - DPTAI EPAMIG 
(o'rLaboratório de M icrobiologia do Ins!. de La!. Cândido Tostes - DPTA/ EPAMIG 

Caixa Postal 183 - 36.100 - Juiz de Fora - MG. 
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homogeneizado, foram transteridas para 
um frasco de diluição contendo 99 ml de 
solução tampão fosfato (2) de modo a 
obter diluição 1:10. As seguintes análises 
foram efetuadas, sendo que para docE;! de 
leite, somente mofos e leveduras foram 
determiAad"os. 

a) Mofos e Leveduras - Contagem por meio de placas utilizando-se agar batata dextrose (6) acidificado com ácido tartárico para pH 3,5 após esterilização. As olacas foram incubadas a 21 + 10C/5 jias. -

b) Esporulados anaeróbios - Utilizou
-se o método da WEINZIRL (14). Colocou-
-se 1 ml da diluição 1:10 por tubo, em 
cinco tubos de �nsaio contendo 10 ml de 
leite esterilizado + 2 ml de VASPAR (Va
selina Parafina 1 + 1). Os tubos conten
do a amostra foram aquecidos a 800C/10 
min, resfriados a 32°C e incubados a esta 
temperatura por 72h. Utilizou-se tabela de 
número mais provável (1) para estimar-se' 
quantitativamente os esporulados anaeró
bios produtores de gás. 

c) Coliformes, - Utilizou-se o método de número mais provável (NMP) (1) para centrifugação de coliformes. O meio líquido utilizado foi o caldo Ia:ctose verde brilhante bilis a 2%. 

Coliforme fecal - Não ocorreu nenhu-' 
ma amostra positiva no teste de colifor
mes, logo, não foi necessária a continua
ção do teste para coliforme fecal. 

2.2. Análises Físico-Químicas 

Extrato Seco - O extrato' seco dos 
produtos em questão foi determinado me
diante pesagem, até peso constante após 
secagem a 1030 ± 1 °C de uma mistura do 
produto com areia. 

Umidade - Calculada como 100 - EX
trató Seco. 

Gordura - Gordura nos queijos segun
do processo de"Van Gulik modificádo (15) 
e no doce de leite segundo o procedimento 
GerbE:lr (13). 

Nitrogênio total, solúvel e não protéico - segundo descrito por GRIPONJ et a1ii(4) para queijo, sendo modificado õ procedimento para o doce de leite. 
Lactose e Sacarose - Segundo a técnica descrita por WOLFSCHOON & CASAGRANDE. (16) para doce de leit\:!. 

Cloretos de Sódio - Segundo a técni-, ca DIN 10328 e FIL 17 descrita por KIER-: MEIER & LECHNER (5). 

Cinzas - mediante pesagem do residuo mineral após incineração da amostra a 550°C. 

Atividade da água (Aw) - Calculada indiretamente com base no teor em cloreto de sódio, a mo ralidade e a fórmula de MARCOS et alii (7). 

Viscosidade: Utilizando viscosinietro Brokfield M0gelo RVT. 

Acidez - Expressada como percenta
gem de ácido latico, após neutralização de 
porção alíquota com hidróxido de sódio 
0,10 N. 

pH - UJilizando eletrodos próprios pa
ra queijo, e potenciômetro Radio-meter 
modelo 26. 

Teste de Preferência - As 10 amostras 
de doce de leite testadas foram submeti
das a um painel de julgamento composto 
de 26 pessoas, selecionadas aleatoriamen
te. O método de avaliação sensorial dos 
produtos foi baseado na escala hedônica 
de preferência (8) composta de nove itens 
e variando a pontuação de 1 a 9. ° resul
tado apresentado por produto constitui a 
média aritmética das 26 análises senso
riais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Requeijão Cremoso 

A tabela 1 mostra os resultados das 
determinações analíticas fisico-químicas 
em 9 amostras de requeijão cremoso pro
cedente de laticinios diferentes. 

, 
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Tabela 1 .  Composição de requeijão cremoso (g/1 00g)' 

Amostra N.o 
Párâmetros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Extrato Seco 35,9 47,2 41,7 43,6 42,0 42,5 40,0 49,2 39,8 
Umidade 64,1 52,8 58,3 56,4 58,0 57,5 60,0 50,8 60,2 

, Gord�ra! 20,0 31,5 27,5 30,0 28,8 29,0 28,0 34,5 27,2 
'Protema 11,2 11,8 12,0 9,4 8,7 10,9 11,3 12,0 9,4 
Prol. Solúvel 0,54 1,54 0,93 0,78 0,81 0,41 0,51 0,68 0,36 
NPN-"Proteína" 0,39 0,64 0,47 0,37 0,43 0,25 0,31 0,37 0,27 
ESD 15,90 15,70 14,20 13,60 13,20 13,50 12,00 14,70 12,6C 
Caseínas 98,7 92,4 96,2 95,7 95,6 98,5 98,2 97,4 99,1 
Lactose3 1,63 0,79 1,40 1,61 2,20 1,35 0,78 2,31 1,06 
Cinzas� 2,54 2,90 1,59 2,54 1,74 1,82 1,79 1,44 1,34 
NaCI 1,14 0,97 1,11 0,94 1,15 1,14 1,11 1,17 1,14 
NaCI/H2;0 1,8 1,8 2,0 1,7 2,0 2,0 1,8 2,3 1,9 
�ES5 55,7 66,,7 65,9 68,8 68,9 68,2 70,0 70,1 68,3 
Hz.0/MDQ' 80,1 77,1 80,4 80,6 81,5 81,0 83,3 77,6 82,7 
ACidezl 0,86 0,81 0,86 0,93 0,57 0,54 0,79 '0,61 0,61 
pH' 5,95 5,70 5,72 5,81 5,93 5,97 5,80 5,63 5,70 
A.J3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
ViscosidadelO 18800 69900 28400 27300 12500 34500 31600 56000 )2800 

1 - (N total - NPN) . 6,�8; 2 - % relativo de caseína (NCI NT); 3 - Glicídios redutores em lactose; 4 - inclui % .NaCI; 5 - gordura no extrato seco; 6 - umidade na massa desengordura-da do. queijo (H"O x 100/100 - gordura); 7 - em % de ácido lático; 8 - unidades de pH; 9 - atividade da água; 10 - Centipoise a 25°C. 
A Tabela 2 apresenta os valores mé- faixa de variação dos parâmetros físico-

dios determinados, o desvio padrão e a -químicos. 
Tabela 2 -' Valores médios, desvio padrão e faixa de variação 

Psrâmetros 

. Extrato Seco (%) 
'Umidade (%) 
Gordura (%) 
Proteínai (%) 
Proteína Solúvel (%) 
NPN - Proteíná (%) 
Caseína2 (%) 
Lactose' (%) 
Cinzas.y (%) 
ESDj%) 
NaCI (%) 
NaCIIHt.0 '(%) 
G E.s�í %) _ 

H�O/MDQ (%) 
AcidezJ(%) 
DH '8 
A.,,�. o Viscosidade· (CPs) 

Média Desvio padrão 

42,4 4,0 
57,6 4,0 
28,5 3,9 
10,8 1,2 
0,73 0,36 
0,39 0,12 
96,9 2,1 
1,46 0,55 
1,97 0,55 
13,9 1,3 
1,10 0,08 
1,!:lg 0,18 
6 6 , 9  4,4 
80,5 2,1 
0,73 0,15 
5,80 0,12 
0,99 0,001 
29.475* '18.322* 
88.422* *  177.700* *  

1. Veja as explicações indicada.s no rodapé da Tabela 1 
* Excluindo amostra n. ° 8; * *  Incluindo amostra n. ° 8. 

CV 

9,4 
6,9:� 
13,7 
11,0 
49,2 
30,4 
2,2 
37,6 
28,1 
9,5 
7,6 
9,3 
6,6 
2,6 
20,2 
2,1 
0,1 
62,2* 
200,9* *  

(Requeijão Cremoso) 

Variação 

35,9-49,2 
50,8-64,1 
20,0-34,5 
8,72-12,0 
0,36-1,54 
0,25-0,64 
94,2-99,1 
0,78-2,31 
1,34-2,90 
12,0-15,9 
0,94-1,17 
1,7 -2,3 
55,7-70;1 
77,1-88,3 
0,54-0,93 
5,63-5,97 
0,989-0,994 
12.500-69.900* 
12.500-560.000* * 
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Dos resultados apresentados nas Tabe
las 1 e 2 deduz-se que dos macrocom
ponentes do requeijão cremoso, a umida
de apresentou a menoe variabilidade (CV 

6,9%) enquanto que a proteína solúvel 
(isto é, o nitrogênio solúvel a pH 4,6) 
mostrou a maior variação (CV = 49,2%). O 
alto teor relativo de caseína indica que os 
queijos analisados eram relativamente no
vos, com pouca exterisão 'e profundidade 
dG rrntp.ólise (17), como indicam também 
os baixos teorés de 'p'roteina solúvel e ni
trogênio não protéico determinados. O 
teor de cloreto de sódio variou pouco entre 
as amostras analisadas, o que, junto á 
variabilidade determinada para a umidade 
faz com que o teor de sal na umidade dõ 
queijo igual a 1,92% seja também pratica
mente constante. Essa pouca variabilidade' 
do teor de sal na umidade do queijo faz 
com que a moJalidade varie também pou
co, com que resulta praticamente a mesma 
afTVídade- de á�fua (Aw) para tOclas as 
amostras analisadas (CV = 0,1). O valor 
do pH variou relativamente pouco (CV = 

2,1 %) entre 5,63 e 5,97. Somente uma' das 
amostras analisadas apresentou uma vis
cosidade (560.000 cPs) completamente fo
ra da faixa de variação 'determinada nas 
amostras (12.500 a 69.000 cPs) razão por 
que foram calculadas duas médias de vis
cosidade na Tabela 2; a introdução desse 
alto valor na média das outras amostras 
(29.475 cPs) faz,com que o desvio padrão e 
por conseqüência, o coeficiente de varia
ção aumente de 62,2% para 200,9%. A 
amostra que apresentou essa alta viscos i-

dade apresentou também o maior teor de 
extrato seco, gordura, proteina, lactose e 
cloretos, por um lado, e o menor teor de 
umidade por O.l:ltrcl. 

Os resultados das análises microbioló
gicas dos requeijões cremosos (Tabela 3). 
mostram que, de um modo geral, o produ
to oferecido ao consumidor apresenta um 
nivel de contaminação reduzido. Assim, 
não foi observada presença de coliformes 
em nenhuma das amostrâs. Em adição, 
esporulados anaeróbios também não fo
ram detectados. Por outro lado, contami
nação por mofos e leveduras ocorreu em 
algumas das amostras. Embora não haja 
um padrão microbiológico estabelecido 
para o requeijão cremoso, podemos con
siderar que devido ao tratamento térmico 
recebido pelo produto, ás condições de 
embalagem e armazenamento moderna
mente existentes, um nível máximo de 20 
mofos e leveduras por gramâ de produto 
seria justificável. A ausência de coliforines 
é outro padrão a ser busGado pela indús
tria. 

É importante observar que fatores co
mo atividade de água, pH, nutrientes dis
poníveis, e certamente o potencial de oxi?_o-redução e pressão osmótica do requei
Jao cremoso, não são de modo algum 
capazes de inibir o desenvolvimento de 
mofos e leveduras no produto. Portanto, 
especial cuidado deve ser tomado 'durante 
o processamento, embalagem e armazena
mento, de modo a evitar contaminação por 
estes microrganismos. , 

TalJela 3 - Análise micr()biológica do reque!jão cremoso 

Contagem microbiológica 

Coliformes Coliformes fecal Esp. Anaeróbios Mofos e leveduras. AMOSTRA em 0,5 g em 0,5 g em 0,5 9 por grama 

1 negativo negativo negativo 330 
2 negativo negativo negativo 650 
3 negativo negativo negativo ::>30.000 
4 negativo negativo negativo n'egativo 
5 negativo negativo negativo negativo 
6 negativo negativo negativo negativo 
7 negativo negativo negativo 10 
8 negativo negativo negativo 1.000 
9 negativo negativo negativo negativo 
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3.2. Doce de Leite 

Os resultados das análises realizadas em 10 amostras de doce de leite pastoso de 
diferentes laticínios, são apresentadas nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 4 - Composição do Doce de Leite (g/1 00g) 
Amostra N.o 

Parâmetros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Extrato seco (%) 70,0 62,2 61,8 63,5 70,2 78,0 59,2 67,4 69,2 63,6 

Umidade (%) 30,0 37,8 38,2 36,5 29,8 22,0 40,8 32,6 30,8 36,4 

Lactose (%) 10,4 11,3 10,4 14,1 9,8 14,6 9,5 13,5 10,7 11,1 

Sacarose (%) 40,0 31,9 35,9 28,0 41,7 �6,5 31,1 33,9 36,0 31,3 

Açúcares Totais (%) 50,8 43,2 46,3 42,1 51,5 51,1 40,6 47,4 46,7 42,4 

5,5 6,0 3,0 7,5 6,5 4,0 6,5 5,5 7,5 7,0 Gordura (%) 
7,3 8,0 7,8 6,3 7,4 6,2 7,1 7,8 8,3 8,3 Proteinai( %) 

NPN-"Proteina" (0/0) 0,46 0,40 0,46 0,39 0,44 0,32 0,52 0,44 0,51 0,53 

Cinzas (%) 1,56 1,84 1,77 1,42 1,77 1,48 1,68 1,84 1,77 1,62 

Acidez� (%) 0,29 0,34 0,25 0,30 0,43 0,30 0,29 0,25 0,32 0,38 

6,23 6,37 6,34 6,05 6,07 6,15 6,34 6,44 6,21 5,90 pH 
Viscosidade) (cPs) 104.400 36.800 29.200 32.800 93.600 82.800 19.600 35.200 74.800 70.800 

1. (N total - NPNl x 6,38; 2 - em % de ácido lático; 3 - Centipoise a 25°C 

Tabela 5 - Valor médio, desvio padrão e faixa de variação da composição do doce de leite 

Parâmetro média desvio padrão CV faixa de variação 

Extrato seco % 
Umidade % 
Lactose % 
Sacarose % 
Açúcares Totais % 
Gordura % 
Proteínai % 
NPN - "Proteína" % 
Cinzas % 
Acidez� % 
pH � Viscosidade (cPs) 

66,5 
33,5 
11,5 
34,7 
46,2 
5,9 
7,5 
0,45 
1,68 
0,31 
6,21 

58.000 

5,6 8,3 
5,6 16,6 
1,8 16,0 
4,3 12,4 
4,0 8,7 
1,5 24,9 
0,7 10,0 
0.07 14,6 
0,15 8,9 
0,04 13,3 
0,17 2,7 

30.530 52,6 

59,2 - 78,0 
22,0 - 37,8 
9,5 -14,6 
28,0 - 41,7 
40,6 - 50,S 

3,0 - 7,5 
6,2 - 8,3 

0,32 - 0,53 
1,42 - 1,84 
0,35 - 0,38 
5,90 - 6,44 
19.600 - 104.400 

1 - (N total - NPN) - 6,3�; 2 - % ácida láctico; 3 -centi poise a 25°C. 

Observando-se os -dados da Tabela 5, 
verificou-se que o valor médio determina
do para umidade do doce de leite (33,5%) 
encontra-se fora do padrão da legislação 
(30%); isto se deve a que 70% das amos
tras (Tabela 4) apresentavam valores supe
riores ao 'padrão. Entretanto, os dados das 
Tabelas 4 e 5 indicam que todas as amos
tras cumpriram com os padrões para gor
dura (mínimo 2%), proteínas (mínimo 
6%), resíduo mineral (cinzas) (máximo 
2%); os glicídios totais (46,2%) compos
tos por lactose (11 ,5%) e sacarose (34,7%) 
formaram aproximadamente 70% do extra
to seco total. O teor em sacarose não ul-

trapassou o limite legal em nenhuma das 
amostras. 

Chama-se a atenção ao fato de que os 
valores determinados para proteína nos 
doces analisados, correspondem a teores 
de proteína verdadeira, isto é, substâncias 
nitrogenadas não protéicas (NPN) ficam 
excluídas desses valores. A legislação em 
vigor não especifica o que se deve enten
der por "mínimo 6% proteínas". 

Transformando-se às valores de acidez 
(% ácido lático) determinados (Tabelas 4 e 
5) em mililitros de solução alcalina normal 
gastos para neutralizar os ácidos em 100 
gramas do produto, obter-se-ão valores 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 1 8  SETEMBRO-OUTUBRO DE 1982 Revlsta.do ILCT 

dentro do padrão (máximo 5 ml) para todas 
as amostras. 

O parâmetro que apresentou a maior 
variabil idade foi a viscosidade, segundo 
indica o alto cpeficiente de variação 
(52,6%) determinado (Tabela 5). No Brasil 
não existe um padrão de viscosidade para 
o doce de leite e a grande variação encon
trada nas amostras sugere que é necessá
rio estabelecê-lo para melhorar a qualida
de dos produtos oferecidos ao consumi
dor. 

A análise microbiológica dos doces de 
leite testados em relação à presença de 
mofos e leveduras no produto, demons
trou que contaminação pós-processamen
to ocorreu em 40% das amostras (n. o 1, 2, 
7 e 8) conforme Tabela 6. Esta contamina
ção pode decorrer de fatores ambientais 
como o próprio ar do ambiente, operários e 
eventualmente da própria embalagem, que 

Tabela 6 - Determinação de Mofos e le
veduras por gramas' do produ
to em 1 0  amostras ,comerciais 
de doce de leite pastoso. 

AMOSTRA Mofos e leveduras 
por grama dQ produto 

1 10 
2 1.200 
3 Negativo 
4 Negativo 
5 Negativo 
6 Negativo 
7 10 
8 10 
9 Negativo 
10 Negativo 

A avaliação sensorial das amostras de 
doce de leite (Tabela 7) indica que a amos� 
tra 3 recebeu a melhor aceitação por parte 
dos 26 consumidores que julgaram o pro
duto, seguida pelas amostras 8 e 4. Pode
-se verificar, pela Tabela 3, que o teor de 
umidade da amostra 3 é o segundo mais 
alto dos 10 produtos anal isados. Isto pa
rece mostrar que um alto teor de extrato 
seco não é condição necessária para acei
tação do produto. Logicamente, é possível 
fabricar-se um produto bem aceito pelo 
consumidor e a um custo industrial mais 
baixo. Outro importante aspecto econômi
co a ser considerado é que alta porcenta
gem de gordura no produto não parece 
estar relacionada com aceitação pelo con-

no caso das amostras testadas, foram 
latas e copos plásticos. Embora uma alta 
contagem relativa de mofo e leveduras 
tenha sido observada na amostra 2, não 
foi verificada nenhuma alteração no produ
to que pudesse ser atribuída ao cresci
mento de microrganismos. Por outro lado, 
a presença de mofos e leveduras em doce 
de leite somente é adversa na medida que 
são criadas condições para desenvolvi
mento destes microrganismos. Entretan
to, face ao ambiente anaeróbio e à eleva
da pressão osmótica do produto, o cres
cimento de mofos e leveduras em doce de 
leite devidamente embalado não é muito 
provável. 

Embora não tenham sido ainda esta
belecidos no Brasil padrões para mofos e 
leveduras para doce de leite pode-se suge
rir 20/ g  como um padrão máximo aceitá
vel. 

Tabela 7 - Resultado da avaliação senso
rial das amostras do doce de 
leite .pastoso 

AMOSTRA Número de pontos 
obtidos (x) 

1 4,92 
2 4,84 
3 6,24 
4 6,00 
5 5,73 
6 5,56 
7 5,75 
8 6,15 
9 4,77 
10 5,75 

sumidor. Assim, a amostra 3, que apre
sentou a menor porcentagem de gordura 
de todas as amostras, foi a que melhor 
aceitação recebeu por parte dos consumi-
dores. Deve-se ainda resS"altar que 4 entre 
5 das amostras classificadas nos 5 primei
ros lugares, no teste de preferência, apre
sentava baixa viscosidade (amostras 3, 4, 
7 e 8), o que parece demonstrar que o 
consumidor tem preferência por um doce 
de leite menos consistente. Com relação à 
porcentagem de sacarose no doce de leite, 
a tendência de aceitação é em relação a um 
produto com teor de sacarose entre 28 _ 

36%, se considerarmos as amostras mais 
aceitas. 
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3.3. Queijo Prato percentual de 11 amostras de queijo Prato, 
A Tabela 8 apresenta a composição todas de marcas comerciais diferentes. 

Tabela 8 - Composição do queijo Prato (g/1 00g) 

Parâmetro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

Extrato seco 61,5 59,7 61,8 65,8 58,5 59,8 60,5 61,2 59,7 61,3 58,6 
Umidade 38,5 40,3 38,2 34,2 41,5 40,2 39,5 38,8 40,3 38,7 41,4 
Gordura 35,0 31,8 33,5 29,5 30,5 30,0 35,0 32,0 32,0 34,5 30,0 
ESDi 26,5 27,9 28,3 36,3 28,0 29,8 25,5 29,2 27,7 26,8 28,6 
Proteína� 22,4 22,6 24,6 28,8 ?4,6 24,6 22,9 26,1 24,7 22,9 25,5 
Prot. Solúvel � 3,29 3,29 2,84 3,46 2,21 3,41 3,19 4,05 3,02 3,56 2,94 
NPN - "Proteína " 2,12 2,12 2,16 1,94 1 ; 51 2,51 2,33 2,84 2,08 2,86 2,00 
Caseína'l 86,6 86,7 89,4 88,8 91,5 87,4 87,4 86,0 88,7 86,2 89,3 
Cinzas 3,65 3,82 4,02 3,98 · 3,45 3,91 3,05 4,18 4,06 3,90 4,11 
NaC I 0,94 0,99 1,05 0,82 0,82 1,14 1,05 1,20 1,26 1,11 1,46 
NaC I / H�O 2,44 2,46 2,75 2,40 1,98 2,84 2,66 3,09 3,13 2,87 3,53 
GESS , 56,9 53,3 54,2 44,8 52,1 50,1 57,8 52,3 53,6 56,3 51,2 
HjlO/ MDO 59,2 59,1 57,4 48,5 59,7 57,4 60,8 57,1 59,3 59,1 59,1 
Acidez" 0,47 0,43 0,54 0,79 0,43 0,47 0,47 0,47 0,50 0,68 0,72 
pH 5,52 5,63 5,40 5,60 5,54 5,57 5,46 5,64 5,54 5,52 5,32 

1 - Extrato Seco desengordurado; 2 - (N total - NPN) x 6,38; 3 - NPN x 6,38; 4 �.teor rela-
tivo %; 5 - gordura no extrato seco; 6 - umidade na massa desengordurada do queiJo; 7 - ex-
pressada em % de ácido lático. 

A Tabela 9 fornece informação sobre os valores ��dios deterr:'in�dos para os. parâ-

metros estudados, bem como o desvio padrão, coeficiente de vanaçao (CV) e faixa de 

variação. 

Tabela 9 - Composição média do queijo Prato (n = 11) 

p'arâmetro Valor Médio desvio eadrão CV Varia2ão 

Extrato seco 60,8 2,0 3,3 58,5 -- 65,8 
Umidade 39,2 2,0 5,1 34,2 - 41,5 
Gordura 32,2 2,1 6,4 29,5 - 35,0 
ESD� 28,6 2,8 9,9 25,5. - 36,3 
ProteíriéIL 24,5 1,9 7,7 22,4 - 28,8 
Proteína Solúvel 3 3,21 0,47 14,6 2,21 - 4,05 
NPN - "Proteína" 2,22 0,39 1 7,6 1.51 - 2,86 
Caseínai 88,0 1 ,7 1 ,9 86,0 - 91,5 
Cinzas 3,83 0,33 8,6 3,05 - 4,18 
NaC l 1,08 0,19 17,6 0,82 - 1,46 
NaC I/ H 2,O 2,74 0,42 15,3 1,98 - 3,53 
GES:r 53,0 3,6 6,8 44,8 - 57,8 
H2O/ MDO' 

57,9 3,3 5,7 48,5 - 60,8 
Acidez� 0,54 0,13 24,1 0,43 - 0,72 
pH 5,52 0,10 1,8 5,46 - 5,64 

Veja as explicações no rodapé da tabela n. o 8 

A Tabela 9 indica que a composição 
média do' queijo Prato, determinada para 
as 11 amostras, é simi la( àquelas apre
sentadas por outros· autores (3, 10). A 
variabil idade na composição, medida atra-

vés do coeficiente de variação, mostra qu� 
os principais macrocomponentes do .quel
jo (gordura, proteína, u�idade) va�lara,!TI 
pouco, isto é, a tecnologia de fa.bncaçao 
uti l izada foi muito similar nos diferentes 
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laticínios. Entretanto, o teor de sal e, cor
respondentemente, sal na umidade do 
queijo, mostraram certa variabilidade 
(1 7,6% e 1 5,3%) indicando assim diferen
ças no processo de salga utilizado (por ex. 
olferentes tempos de salmoura, ou de con
centração de sal na salmoura, etc.). O alto 
coeficiente de variação determinado para a 
,proteína solúvel é uma indicação de dife
í renças, sejam estas ria qualidade, tipo e )qUantidade de coalho utilizado, ou nas 
I condições de maturação de queijos, e/ou \na idade das amostras. O teor de NPN é 
uma indicação da atividade proteolít ica do 
fermentQ lático utilizado, e se esta fosse 
medida através do coeficiente de variação, 
poder-se-ia dizer que foi muito diferente 
(CV = 1 7,6%) nos queijos analisados. O 
teor relativo de caseína (88%) determinado 
é superior ao de um queijo Gouda com 1 -2 
meses de idade'{ 1 1 )  indiqando isto que os 
queijos analisados eram -relativamente no
vos. Isto também é evidenciado pela exten
são da matu'ração, que pode ser calcula
da do teor de proteína solúvel em relação 
ao teor de proteína total (1 7). O alto teor de 
gordura no extrato seco (53%) classifica 
os queijos pesquisados como particular
mente gordos, indicando isto padroniza
ção incorreta de gordura na fabricação; 
esta última consideração pode ser geral 
para os laticínios onde foram fabricados 
os queijos, como indica o baixo CV deter
minado para o GES. Na Tabela 8 observa
-se que unicamente à amostra 4 apresen
tou GES-45%.  

O teor de água na  massa desengordu
rada do queijo é um parâmetro de quali
dade pouco conhecido e/ou utilizado no 
Brasil; esse parâmetro influencia não so
mente a qualidade do queijo, mas também 
o aspecto econômico da produção quei
jeira (1 2). O valor determ inado para o quei
jo Prato foi similar ao do queijo Gouda e 
Edam descrito na I IterahJra (1 2). 

Surpreendentemente, o pH dos queijos 
foi relativamente alto e igual a 5,52. 
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SUMMARY - Results of phy� ico-c.hem.ical bacteriological and sensonal analysls  
car�ied out on 9 sampl,es of  "Requeijão
cremoso" cheese, 1 0  samples of. . . . .  Doce 
de leite" i":milksweet) and 1 1  samples of 
"Prato" - cheese are reported. Ali sam
pies were taken from products displayed 
during the XI National Dairy Products Con-

test held in Juiz de Fora, Brazil. The fol
lowing parameters were determined or cal
culated: dry matter, fat, lactose, sucrose, 
true protein, soluble protei." non-protein 
nitrogen, salt, water activity, fat .in dry 
matter, salt in moisture, moisture In non 
fatty substance of cheese, acidity, pH and 
viscosity. "Requeijão cremoso" and "Doce 
de leite" samples were bacteriologically 
examinated to verify the presence of coli
bacteria anaerciÍJe-sporulates, molds and 
yeasts. Only "Doce de Leite" samples were 
sensorially evaluated looking for correla
tions between compositional characteris
tics and consumer's preference. 
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Rua Francisco Valadaras, 108 - Telelones: 212-1790 - 21 1-9878 
EndereÇ{) Telegráfico "IRFAN" - Juiz de Fora - Minas Gerais 

N.O 222 (julho-agosto/1982): ERRATA 

Capa: Legenda da fotog·rafia. Onde está 
página 20. leia-se página 30. 

Página 1 (índicé): 
No título em inglêS do artigo (4). 
Onde está Crómatografy, leia-se 

Chromatography. Bonassi ,  I.A. & 
Savoie, S.K. 

Página 4: Última linha, substituir pela fór
mula: 

Bml Branco - ml B) x 5 - (ml Bmnco - ml A)) x f x 0,00685 x 0.995 x 1Q.Q x 1 00 

Página 6: em "DISCUSSÃO", linhas 2 e 3: 
leia-se como segue: 

"copiranosa" e sacarose (j3-D-fructofuranosil
�-D-glucopiranocidio) são os principais dis-" 

flágina 15: No t.itulo em inglês, onde está 
"Methilketones" leia-se "Me-

9 
thylketones" e onde está Chro
matografy, leia-se Chromato
graphy. 

No sobrenome do primeiro au
tor: onde está Bonassy, leia-sI'! 
Bonassi. 
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Um bom leite 
não ende apenas de 

uma boa vaca. 

A boa qualidade de um leite depende da vaca e de'muitas outras coisas. 
E, certamente, o equipamento de pasteurização é 

uma das mais importantes. 
A Inoxil pode falar desse assunto porque há 22 anos que ela 

fabrica pasteurizadores a placas da maior qualidade. Feitos de puro 
aço inoxidável, eles são resistentes, competentes e muito econômicos. 

Tão econômicos que .você vai poder aumentar o leitinho das crianças. 
Para maiores esclarecimentos, entre em contato conosco. 

Um dos nossos engenheiros terá prazer em assessorá·lo 
naquilo que você precisar. 

Uma empresa com a força do aço. 
iNDÚSTRIA MECÂNICA INDXIL LIDA. 

Rua f>Jary leite. 615 Vila Maria · C.P. 14308 CEP 02123 · Tels.: 291·9644 • 292·8914 Em!. Telesr. INOXILA Tel",: 11 23988 · IMlr BR SÃo PAULO · BRASIL 
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XI CONCURSO NACIONAL DE PRODUTOS 
LÁCTEOS: ANÁLISES ESTATíSTICAS 

"XI National Contest of Dairy Products: Statistical 
Analysis " 

F. Amaral RogIElk* 

RESU MO 
Procuramos, neste trabalho, fazer a análise estatística dos resultados do XI 
Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado no Instituto de Laticf
nios Cândido Tostes, Juiz de Fora, MG. 

INTRODUÇÃO 

Pela quarta vez, tentamos fazer um 
ensaio de análise estatistica, . no sentido 
de visualizar os resultados de um julga
mento de produtos lácteos. Não é fácil 
traduzir e interpretar, em números, as de
cisões pessoais dos provadores, obtidas 
através de seus órgãos sensoriais. 

O presente trabalho foi conseqüência 
das deliberações dos juízes do XI Concur
so Nacional de Produtos Lácteos, realiza
do no Instituto de Laticínios Când ido Tos
tes, em julho de 1982, em Juiz de Fora, 
MG. Os provadores foram também julga
dos, dentro do maior anonimato; não con
sideramos nominalmente os juízes, e sim 
J1, J2, J3, J4 e J5. 

REVISÃO DA LITERATURA 

Salvo as pesquisas de ROGICK, 1980 e 
1981, não tivemos oportunidade de encon
trar trabalho nacional de análise estatís
tica de amostras de 'queijos e doces de 
leite, apresentadas em concurso e apre
ciadas pela comissão julgadora competen
te. Recentemente, SOUSA et ali i ,  1982, e 
MARGAS et ali i ,  1982, estudando a tecno
logia do doce de leite, usaram uma escala 
hedônica, os primeiros, e propuseram um 
modelo estatístico, os segundos, para a 
avaliação desse laticínio. Trabalhando 
com outros alimentos, TOSELLO, 1980, 
usou as técnicas da análise estatística em 
seus estudos, e fez provas de correlação 
entre os provadores. 

A legislação brasileira vigente, sobre a 
tecnologia e julgamento dos laticínios, 
está contida nas NTERAB,  1978, NTA 11 e 
NTA 56, nas NHSTLPL, 1967, e no RI IS
POA, 1952 e 1962. O primeiro dispositivo 

legal é de caráter estadual de São Paulo, 
os outros dois são de âmbito nacional. 

MATERIAL E MÉTODO 

Cópias xerográficas dos resultados do 
julgamento, gentilmente fornecidas, sob 
anonímia em relação aos juízes, pelo CO
ORDENADOR, 1982, da Comissão Organi
zadora do Concurso, constituiram o mate
rial de trabalho. Foram catalogadas 25 
fichas, referentes a 5 produtos e a 5 juizes: 
Doce de Leite Pastoso . queiios Estepe, . 
Prato Lanche 2 kg, Reino e Requeijão 
Cremoso; e juízes J1 , J2, J3, J4 e J5. Isso 
porque um 5.0 lugar foi dado ao queijo 
Reino, de acordo com a técnica da parcela 
perdida; e um juiz foi excluído, por sorteio. 
Esse artifício, sem nenhum prejuízo para a 
análise, permitiu a aplicação do quadrado 
latino 5 X 5. 

O critério de julgamento para os quei
jos seguiu a escala de pontos, Art. 602 e' 
Art. 603, do RI ISPOA, 1952 e 1962, e NTA 
11 das NTERAB, 19i8. Para o doce de leite 
o item paladar recebeu 40 pontos e o refe
rente à cor, 20, RXICNPL, 1982; os demais 
itens foram iguais aos do queijo. A nota 
máxima regulamentar -é 100. O resultado 
final foi apurado pelo somatório dos pon
tos, de acordo com o RXICN PL, 1982, e 
regido pela Subsecretaria' da S IPÀ. Õs: 
valores, ora apresentados, nada têm a ver' 
com a classificação oficial já conhecida. 
Os queijos, Parmesão e Minas Padroniza
do, não entraram neste estudo: o primeiro, 
pelo número insuficiente de amostra!!;; o. 
segundo,  por não preencher os requisitos 
tecnológicos de seu tipo. 

Quanto aos provadores, o princípio 
adotado foi colocar as notas de cada um 
dos cinco juízes em cinco classificações 

• Pesquisador Científico, Seco Agr., São Paulo; D.M.V. ,  M .S. 
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dif�r.e�tes, segundo cada um dos cinco 
latl�lnlo� �estados , usando-se para tal fim 
a dlsposlçao <;10 quadrãelo latino. O estudo 
da correlação, também foi feito, calculan�o:se 

,
r, PEAFjSON, e depois a sua signi

flcancla pelo teste t. Foram analisados 
separadamente, quatro par�s de variáveis: 
correspondentes ás notas dos juízes, J4 e 

�evi�o ao p.equeno número de amoslréis. 
Isto e, no maximo 50s. lugares;' Os dados 
mostram as notas encontradas nas fichas 
e traduzem os pontos atribuídos ao's res:' 
�ecti�os )aticínios e os lugares de classi-

' 

�Icaçao. Obvio, não é nota obtida pelo juiz; 
e nota dad;i por ele ao produto julgaélo. 

J1 '. �2. e J4, J2 e J1, J5 e ;.13; dadas aos As técnicas matemáticas foram realiza-: latlclnlos doce de leite e queijp Lanche das obedecendo às normas recomendadas ,dos 1°s. aos 90s. lu'gares. Os outros pro: por PIMENTEL GOMES, 1981 , e AZEVEDO' dutos não, entraram nesta fase do estudo, e CAMPOS, 1978 

Apresentação dts dados e análise estatística 

I - LATICIN IOS 

I. 1. Doce de Leite 

Quadro I 

Laticínio: lugares conseguidos e somatório dos pontos obtidos 

Doce de 
Leite 

Pastoso 

I. 1.1 -
I. 1.2 -

I. 1.3 -
I. 1.4 -

Desvio padrão 12,19 

Çla,ssificação: lugares e pontos 
1 ° 2. ° 3. ° 4. ° 5. ° 

477 468 457 452 447 

Média do somatório das notíils atribuídas pelos 5 juízes e erro padrão da média 
460,20 ± 5,45 ' Coeficiente de variação 2,65% 
Qualidade, média- geral 92,04 pontos; variando de 89,40 a 95,40 pontos. 

I. 2. Queijo 
Quadro 11 

Laticínio : lugares conseguidos e somatório dos pontos obtidos. 

Ciassificação: lugares e pontos 
Queijo 1 . ° 2. ° 3. ° 4. °' !? ° 

Estepe 478 470 455 446 435 

Lanche 465 458 448 440 430 

Reino 438 408 388 355 346 

Requeijão 448 434 428 412 404 

FV 

Tratamentos 
Blocos 
Resíduos 

EPAMIG - CEPE - i L C T  
B!Bí�!OTECA 
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G L  

4 
3 

12 

Quadro 111 
Análise da variância 

QM 

1.866,05 
4.865,93 

125,68 

s 

11,21 

F 

14,85**  
38,72- -

.. Significante a 1 % de probabilidade, p <:  0,01 

1.2.2 
1.2.2.1 

Análise das médias dos somatórios das notas atribuídas pelos 5 juízes. 
Médias e erro padrão das médias dos tratamentos ou lugares obtidos pelos 
queijos 

Quadro IV 

Lugares conseguidos pelos queijOS: médias e erro padrão dessas médias 

1.2.2.2 

Lugares 

1. ° 457,25 ± 5,61 
2. ° 442,50 :t 5,61 
3. ° 429,75 ± 5,61 
4. ° 413,25 ± 5,61 
5. ° 403,75 ± 5,61 

Médias e 'erro padrão das médias dos blocos ou variedades de queijos. 

Quadro V 
Variedades dos queijOS, médias e erro padrão dessas médias 

Queijos Y ± S-y 

Estepe 456,80 ± 5,01 
Lanche 448,20 ± 5,01 
Reino 387,00 ± 5,0'" 
Requeijão 425,20 t 5,01 

1.2.2.3 _ Comparação entre as médias dos tratamentos ou lugares obtidos pelos 
queijos, 
Pelo teste de Tukey, verificamos que, ao nível de 1 % de probabilidade, 

p.c: 0,01, houve diferença significativa entre as médias 457,25 e 413,25 (1. ° e 4. ° lugares), 
,457,25 e 403,75 (1.° e 5.0 lugares), 442,50 e 403,75 (2.° e 5.° lugares), ao nível de 5% , 
p..:: 0,05, houve diferença significativa entre as médias 457,25 e 429,75 (1. ° e 3. ° lugares) , 
442,50 e 413,25 (2. ° e 4. ° lugar�s), 429,75 e 403,75 (3. ° e 5. ° lugares). Não houve diferença 
significativa a 5% de probabilidade, P � 0 ,05, entre os demais contrastes. 

1.2.2.4 _ Comparação entre as médias dos blocos ou tipos de queijOS. 
Pelo teste de Tukey, verificamos que, ao nível de 1 % de probabilidade, 

P '"  0,01, houve diferença significativa entre as médias 456,80 e 387,00 (queijos Estepe 
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e Reino), 456,80 e 425,20 (Estepe e Requeijão) 448 20 e 387 00 (L h R ' ) 425,20 (Reino e Requeijão)' ao n ivel de 501c p" , anc e e e l O O , 387,00 e 
as médias 448 20 e 425 20 (Lan �he e Req ? c. )<: NC?'O� houv� diferença sign ificativa entre 
probabi l idade

' 
P ::> O 05 entre �s médl'as

u
d
eljao . . �o 

E
ouve diferença significativa a 5% de , " os queiJos stepe e Lanche. 

1.2.3 - Coeficiente de variação 2,61 % .  

1.2.4 - Qual idade, média geral 85,86 pontos; variando de 77,40 a 91,36 pOntos. 

1/ - JUiZES 

Quadro VI 

Pontos Individuais atribuídos aos laticínios pelos Juizes: J1 J2 J3 J4 _ , , _ ' ' _ ' ; e J5. 

Laticínio 

Doce de Leite 

o Estepe 

<Il Lanche 
::I 

O Reino 

Requeijão 

11.1 

FV 

Linhas 
Colunas 

Classificação: lugares e pontos 
1 ° 2. ° 3 . ° 4. ° 

J2 J5 J4 J1 
95 97 92 90 

J3 J1 J2 J4 
94 93 88 92 

J4 J2 J3 J5 
92 95 89 88 

J1 J3 J5 J2 
89 92 67 70 

J5 J4 J1 J3 
83 83 88 86 

.cuadro VI/ 

Análise da variância 

GL 

4 
4 

QM 

201.,04 
99,24 

s F 

5:° 

J3 
87 

J5 
88 

J1 
85 

J4 
67 

J2 
79 

Tratamentos 4 27,54 1 ;06 NS 
Resíduo 12 25,94 5,09 

NS Não significante a 5% de probabi l idade, p .,.  0,05 

11.2 - Anál ise das médias 
1 1 .2.1 -

I
M

t
�d�a� e erro

l 
pa�r�o das médias dos tratamentos ou dos pontos atribuídos aos 

a I C I O I O S ,  pe os JUizes. 
' 
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Quadro VIII 

Médias dos pontos atribuidos, aos laticinios, pelos Juízes: J1 , J2, J3, J4 e J5. 

Juizes x ± Sx 

J1 89,00 ± 2,28 
J2 85,40 ± 2,28 
J3 89,60 ± 2,28 
J4 85,20 ± 2,28 
J5 84,60 ± 2,28, 

1 1.2.2 _ Comparação entre as médias dos pontos atribuídos, aos laticíflios, pelos juízes. 

Pelo teste de Tukey, verificamos que não houve diferença significativa a 5%, 

p :>  0,05, entre os contrastes. 

1 1.3 Coeficiente de variação 5,87%. 

1 1.4 Média geral dos 5 juízes 86,76 pontos; variando de 84,60 a 89,00 pontos. 

1 1.5  Estudo da moda (Mo, PEARSON), mediana (Md) e média geral (iii ) dos pontos 

atribuídos, aos laticín ios, pelos juízes. 

1 1 .-6 Estudo da correlação entre os juízes. 

Quadro IX 

Classificação dos laticínios Doce de leite (O) e queijo Lanche (L) ,  e, pontos atribuídos pelos 
juizes J1 , J2, J3, J4 e J5. 

Lati-
cinios ' 1 .° 2.° 3 . ° 

Juízes O L O 

J4 94 91 92 

J1 98 89 91 

J2 95 95 89 

J4 94 91 92 

J2 95 95 89 

J1 98 89 91 

J5 98 92 96 

J3 92 91 89 

--Nomes, lugares e pontos 

4 .° 5 . ° 6 .° 7.° 8.° 

L O L O L 

88 90 86 88 83 

87 89 81 87 77 

89 87 86 84 84 

88 90 86 88 83 

89 87 86 84 84 

87 89 81 87 77 

88 94 82 92 77 

88 87 86 85 84 

9.° 
P< 

O 

81 
0,92 0,001 

81 

75 
0,88 0,01 

81 

75 
0 ,72 _ 0,05 

81 ---
87 

0,50 NS 
76 
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- LATiCíNIOS 

DISCUSSÃO 

LATiCíNIOS 

1 .1  - Doce de Leite 

Somente uma variedade de coce de 
leite, nove amostras, foi apresentada a 

. ju lgamento: doce de leite em pasta (RI IS
POA, 1 952 e 1 962), classificado também 
doce de leite cremoso ou em pasta ( NTE
RAB, 1 978); chamado ainda pastoso. 

LU , 1 . 1 .2, 1 . 1 .3 e 1 .1 .4  

Mostra a análise estatística dos resul
tados, que houve, em pontos, diferença 
entre as colocações dos doces de leite, 
especialmente os 1 .  ° e 5. ° l ugares, quadro 
I. No entanto, todas as amostras foram de 
ótima qualidade quanto às características 
gerais,  tecnológicas e organolépticas. 

O baixo coeficiente de variação, 
2,65 % ,  demonstra a precisão do trabalho e 
do julgamento; o desvio padrão foi 1 2, 1 9. 
A média do somatório dos pontos dados 
pelos 5 juízes, 460,20 ± 5,45, e,  a média 
geral 92,04, variando de 89,40 a 95,40 
pontos, quadro I, mostram a alta qual ida
de dos doces de leite apresentados aos 
provadores - extra 90 pontos e 1 .  a qual i
dade 85 pontos; 04 do RXICNPL, 1 982. 

1 .2  - Queijo 

Quatro variedades ou tipos ( NTERAB , 
1 978 e RI ISPOA, 1 952 e 1 962) ..,.. vinte 
amostras - foram estudadas: Estepe, Pra
to Lanche de 2 Kg , Reino ("Edam" ou 
Reno, Art. 61 7,  RI ISPOA, 1 952 e 1 962; NTA 
1 1 ,  NTERAB, 1 978). Não cabe aqui  discu
tir a propriedade e o caráter tecnológico ou 
vernacul ista das expressões "variedade" e 
"tipo": ambos os disposit ivos regulamen
tares usam esses termos. 

1.2 e 1 .2.1 - Mostram os dados do quadro 
11 e a análise da variância, quadro 1 1 1  que, 
segundo teste F,  houve diferença sign ifi
cativa, ao nível de 1 % de probabil idade, 
p.:: 0,01 , entre os tratamentos ( lugares), e, 
entre os blocos (tipos de queijos). Isso é 
expl icável pela relativa dispersão de valo
res: 478, 1 .  ° l ugar do Estepe e 346, 5. ° 
l ugar do Reino. 

1 .2.2 - A análise das médias mostra os 
pontos obtidos na classificação dos quei-

jos e em relação aos diversos ti pos, qua-
dros IV e V. . 

1 .2.2.3 - Pelo teste de Tukey, hou.ve dife
rença significativa a i  % de probabi l idade, 
p,:: 0,01 , entre os 1 .  ° e 4. 0, 1 .  ° e 5. 0, 2. ° e 

.5 .  ° l ugares; houve diferença significativa a 
5� de probabil idade, P.:: 0,05, entre os 1 .  ° 
e 3 . ° ,  2 .°  e 4. ° ,  3 .°  e- 5 . °  l ugares. Não 
ho'uve díferença significativa, P-:>O,Õs, en
tre os 1 . ° e 2. 0 ,  2. ° e 3. 0, 3. ° e 4. 0, 4. ° e 
5. ° lugares. 

1 .2.2.4 - Com parando-se as diversas va
riedades de queijos, observamos, pelo tes
te de Tukey, que houve diferença signifi
cativa a 1 % de probabil idade, P� 0,01 , .  
entre as médias dos queijos Estepe e 
Reino, Estepe e Requeijão, Lanche e Rei-. 
no, Reino e Requeijão; diferença signifi
cativa a 5 % ,  p..:: 0,05, entre Lanche e Re
queijão. Não houve diferençá significativa 
a 5% de probabilidade, P :>- 0,05, entre 
Estepe e Lanche. 

Estes valores estão de acordo com o 
observado durante o julgamento dos referi
.dos laticínios: o melhor queijo apresenta
do foi o Estepe; o Lancne e o Requeijão, 
bons; inferior na classificação foi o Reino; 
quadros 11 e V. 

1 .2.3 - O coeficiente de variação, 2,61 % ,  
mostra que o trabalho foi bem preciso. 

1 .2.4 - A média geral dos somatórios foi 
429,30 ± 5,01 ; e a média geral dos pontos, 
em relação aos 5 juízes, foi 85,86 pontos, 
variando de 77,40 a 91 ,36, quadro V. Tais 
resultados espelham ·a relativa qual idade 
apresentada pelos queijos - extra 90 pon
tos, 1 .  a qual idade 85 pontos e segunda 
qualidade 80 pontos; Art. 602 § 1 .  ° - 5, § 
2 . °  - 3 e § 3.° . _ 3, do RI ISPOA, 1 952 e. 
1 962, e,  3. classificação, NTA 1 1 ,  do 
NTERAB , 1 978. . 

11 - J UíZES 

1 1 . 1  - Mostra a análise da variância que, 
seg undo teste ·F, não houve diferença sig.,i 
nificativa a 5% de probabil idade, P> O,05, 
entre os tratamentos, isto é, entre os pon
tos atribuídos individualmente pelos juízes 
a cada um dos laticínios, quadros VI e VI I .  
A nota maior, 97, foi dada pelo J 5  ao 2 .  o· 
l ugar do doce de leite; a menor, 67, pelo J5 
ao 3. ° l ugar do queijo Reino e pelo J4, ao 
5. ° l ugar do queijo Reino. Houve uma certa 
dispersão de valores entre os diversos juí
zes e os vários produtos, visto as notas 
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dependerem do tipo e do l ugar do derivado 
lácteo. 

1 1 .2  - A análise das médias, quadro VI I I ,  
:estuda as notas atribuídas, aos laticínios, 
pelos juízes. Pelo teste de Tukey, verifi
camos que não houve diferença significa
tiva a 5% de probabil idade, P > O,05, entre 
as médias das notas atribuídas pelos j uí

·zes. Isso vem demonstrar que houve coe
.rência e critério uniforme de pontuação en
tre os provadores e, que de maneira geral, 
eles se portaram com harmonia e lógica 
nos seus trabalhos. 

11.3 - O coeficiente de variação, 5,87 % ,  
revela a precisão d o  estudo. 

1 1 .4  - A média geral dos juízes, 86,76 
pontos, variando de 84,60 a 89,00, mostra 
o aspecto genérico do julgamento. 

11.5 - Os g ráfiCOS 1 e 2, mostrando a curva 
assimétrica positiva, com a moda, media
na e média geral, respectivamente 82,68, 
85,40 e 86,76, visual izam e sintetizam o 
comportamento dos juízes. 

1 1 .6 - O quadro IX mostra os r de quatro 
pares de juizes e as respectivas P. Houve 
correlação positiva significativa entre J4 e 
J1 , J2 e J4, J2 e J1 ; não houve correlação 
significativa entre J5 e J3. É certo, a corre
lação deve existir, uma vez que o jUlga
mento dos juízes se prende ás qual idades 
dos produtos. Mas, a sua significância 
nem sem pre é presente. Os gráficos 3, 4, 5 
e 6 retratam a situação . .  

x 
x x 

As médias gerais dos pontos dos do
ces de leite, dos queijos e dos juízes, 
respectivamente 92,04, 85,86 e 86,76 cola
boram para evidenciar a uniformidade do 
critério dos provadores e' a precisão e rigor 
da análise estatística. 

Os membros da Comissão, embora 
agissem com exatidão, acerto , un iformi
dade e harmonia, devem l imar algumas 
arestas. Antes do início dos trabalhos de 
jUlgamento deve ser feita uma reunião 
onde serão discutidas as diversas facetas 
do concurso: critério de julgamento, tex
tura dos laticínios, apresentação dos pro-
dutos de acordo com as indicações ofi
ciais, rigor e benevolência das notas, e 
sobretudo, a nova tecnologia com que vêm 
se apresentando os queijos Prato e Minas 
Padronizado. 

O primeiro está tendendo a uma textura 
mais com pacta, com poucos "olhos re
dondos ou ovalares, regularmente distri-'. 
buídos, pouco numerosos, bem formados, 
de contorno nítido de 3 a 5 mm de diâme
tro, de fundo raso e brilhante." (Art. 61 5-5 
do RI ISPOA, 1 952 e 1 962). O segundo está, 
nitidamente, caminhando para um queijo 
de massa semi-cozida. Segundo os fabri
c'antes, é a exigência do mercado consu
midor que está fazendo os produtos fugi
rem das normas tecnológicas regulamen
tares vigentes. 

CONCLUSÃO 

I - LATiCíNIOS 

A - Doce de Leite 

1 - Houve diferença entre os resultados 
da qual ict.ade e dos l ugares obtidos 
pelas amostras. 

2 - Os produtos foram de qualidade ex- . 
tra, média 92,04 pontos, quanto às 
suas características tecnológ icas e 
organolépticas; a média dos somató
rios das notas atribuídas pelos 5 juí
zes foi 46�,20_ ;!: 5,�5 . .  
B - Queijo 

3 H o uve d i ferença s i g n i f i cat iva, 
Pc:: 0,01 , entre os resultados dos l u
gares 'de classificação e entre os' 
t ipos de laticínios. 

4 - Os produtos foram de 1 .  a qual idade, 
média 85,86 pontos, quanto às suas 
características tecnológicas e orga
nolépticas; a média dos somatórios 
das notas atribuídas pelos ' 5 juízes 
foi 429,30 ± 5,01 . 

5 - A melhor variedade foi o Estepe, mé
d ia 456,-80 + 5,01 , bons foram o Lan
che, médiã 448,20 ± 5,01 e o Re
queijão Cremoso, média 425,20 ± 
5,01 ; inferior foi o Reino, média 
387,00 + 5,01 ; valores respectivos 
dos som-atórios das notas dos 5 juí
zes. 

11 - JUíZES 

6 Os Membros da Comissão .Ju lgadora 
fizeram um bom trabalho. 

7 Não houve diferença significativa, 
P>O,05 entre as notas atri buídas pe
los 5 juízes, aos laticínios; média 
86,76 pontos. 
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111 - COMISSÃO COORDENADORA 

9 - A Com issão Coordenadora do Con
curso ag i u  m uito bem, promovendo, 
antes do início das provas, uma 'reu
n ião para debate e discussão das 
normas e dos critérios de ju lgamen
to. É preciso evitar a extrema bene
volência e o extremo rigor das notas 
atribuídas, às vezes, por algu.ns .juí
zes. 

SUMMARY 

We have tried to show in this paper the 
results of the statistical analysis of the XI 
Dairy Products National Contest, held of 
the Dairy Institute Cândido Tostes, Juiz de 
Fora, MG. 
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following:  pentanone - 3,32 to 6,96: hepta
none - 7,48 to 1 8,96; nonanone - · 5,48 -to 
22,24; undecanone - 1 ,84 to 6,04. M ethyl 
ketones expressed in terms of mg / kg of 
che�se dry matter was: pentanone - 6,73 to 
1 4,18 ;  heptanone - 1 5, 1 7  to 38,62; nonanone 
- 1 1 , 1 2  to 45,30 and undecanone - 3 , 73 to 
1 2,30. The quantitative eval uation of trideca
none in the cheese was not possible, since 
another internai standard must be f irstly de-
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A INF LUÊNCIA DA TÉCNICA E DO TRA.BALHO 
, DE OR DENHA SOBR E A SAÚ DE DO ÚBER E  E O 
CONTEÚ DO D E  CÉLU LAS SOMÁTICAS DO, 

LEITE ( 1 ) 
The Influence of Milking Technique and Premilking Udder. 

Treatment on Udder Health and Somatic Cell Counts of Milk 
K. Guthy(2) 

INTRODUÇÃO 

O sistema tradicional de pagamento do 
leite ut i l izado na República Federal da Ale-

, manha foi modificado. A nova regulamenta
ção prevê, a partir de 1 de janeiro de 1 981 o 
pagamento do leite baseado nos seguintes 
parâmetros: teor de gordura e proteína, esta
do bacteriológico e teor em células somáti
cas. 

Em comparação á portarias válidas até 
então, o teor�e células somáticas foi intro
duzido como novo critério de qual idade no 

las ' somáticas do' leite, as 'célu las do próprio 
corpo que têm sua origem nos s itios de for
mação do leite no úbere (células epiteliais) ou 
principalmente que provêm do '  sangue ( leu
cócitos) e que são descarregadas no leite. 
Devido á lesões e / ou doenças no úbere, o 
teor de células somáticas no leite é aumenta
do. 

A nova legislação alemã prevê, no total, 4 ,  
, níveis de classificação para o teor em células 
somáti�s do leite; o quadro I indica estes 
niveis e! também a frequência encontrada no 
Estado da Baviera. 

Se se constata em duas a'eterminaçoes' 
'sucessivas, que o teor em células somá�ica�, 
ultrapassa 750,000 cel / m l ,  o preço do leite e 
reduzido em, no min i  mo, 2 j'ifeninge/ K.g na 
segunda verificação; na Baviera foram mul ta
dos por isso cerca de 5% dos produtores em 
1 979. Que cônseqüências ' resultam destas. 
observações para os produtores, de um lado, 
e ·para os latic inios, de outro? Para os ' pro
dutores signif ica conhecer quantos quartos 
individuais do úbere das suas vacas, no re
banho, estão doentes (Gráfico 1 ) . 

NÇ> gráfico l' está claro que, para um teor 
médio de 350.000 cel / ml  no leite fornecido, 
25% dos quartos do ,úbere do rebanho apre-' 

sentam problemas de secreção; as porcen
tageh respectivamente são de 36% para con
tagens médias de 750.000ml e de 50% para o '  
leite contendo mais d e  1 mi lhãos d e  células 
por m i l il itro. Na prática isto s ignif ica q ue, 
para um teor acima de 350.000/ m l  no leite de 
m istura, existe um sério perigo para a saúde 
dos animais do rebanho e que se deve chamar 
o serviço de saúde ani mal .  

O segundo ponto de v ista essencial para o 
produtos de leite consiste'no fato de que um 
elevado teor de célu las ,' somáticas no leite 
está relacionado a umà d iminuição de produ
ção láctea das vacas que apresentam conta
gem elevada. Pesquisas relativas a este ponto 
têm demonstrado que a produção láctea por 
quartos doentes do úbere cai entre 1 0% e 
40% conforme seja o teor de células, e, 
conseqüentemente, a intensidade da doença. 
Se, além d isto, se consideram os custos do 
tratamento médico-veterinário, etc. , fica claro 
que uma elevada contagem celular do le i te 
fornecido afeta o aspecto enonômico da pro
dução do leite. 

A nivel de laticin ios deve.se considerar 
dois pontos de vista: primeiro, que leite com 
alta contagem celular apresenta composição 
quimica diferente com teor de gordura e lac
tose reduzido, e teor em soro-proteiná 'eléita" 
do. Segundo, isto traria conseqüências nega
tivas ao processamento tecnológico desse 
leite. Por exemplo, tempo de coagulação 
mais demorado, f irmeza d iferente .da coalha
da, reduzida expulsão do soro, etc, e os 
efeitos não desprezivei s  sobre o extrato seco 
e peso dos queijos. 

Dos motivos acima citados fica claro que, 
tanto os produtores como a indústria lalici" 
n ista, deveriam ter o maior i nteresse em man
ter o teor de células somáticas no leite a '  
niveis os mais baixos possiveis; a pergunta ,é 
como is.to pode ser alcançado. Com relação a 
esse objetivo, serão discutidas neste trabalho 
a inf luência da técnica e do trabalho da or-

(1 ) Traduzido do original alemão encaminhado a Comissão Editorial da REVISTA DO ILeT. Responsâvel� 
pela tradução: Dr. Alan Wollschoon-Pombo - Revisão do Prol. Hobbes Albuquerque. 

(2) Lehrstuhl fÜr Mllchwlssenschaft, TU MOnchen 
8050 Frelsing-Weihenstephan - Alemanha - RF 
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denha sobre a saúde do úbere. Primeiramen
te. vamos classi f icar a l iteratura vasta sobre o 
tema em três grupos: ao primeiro pertencem 
os trabalhos cientif icos realizados sob con
d ições reprod ut iveis em animais testes ("co
baias") e no estábulo; a vantagem desse t ipo 
de trabalho está na exatidão cientif ica e na 
boa avaliação de dados ind ividuais; a des
vantagem é a transferência dos resultados 
alcançados ás condIÇões na prática. No se
gundo grupo, classif icam-se os trabalhos de 
avaliação realizados no campo, na prática, 
sob direção cientif ica, que têm a desvanta· 
gem da repetibi l idade de medidas de compo
nentes individuais. Ao terceiro grupo perten
cem os trabalhos de autores que nunca real i
zaram pesquisas sobre o assunto, mas q ue 
gostam de escrever·a respeito, demonstrando 
conhecimento e mantendo opiniões. Este úl
timo grupo não nos interessa. 

1 1  - TÉCNICA DA ORDENHA E SAÚDE 
DO ÚBERE 

E ntende-se por  técnica de ordenha em 
relação a saúde do úbere, as forças físicas 
atuantes no úbere d urante a ordenha. Entré 
estas temos, em primeiro lugar, o vácuo 
apl icado durante a ordenha; pesquisas em 
mais de .1 .000 animais têm demonstrado q ue 
a saúde do úbere, determinada como a por
centagem de q uartos sadios, d iminui  na me- · 
dida q u e  aumenta a força do vácuo (Gráfico 
2). A in f l uência do vácuo não deve ser iso
lada ou considerada por si só, visto que o 
vácuo está i nterrelacionado com outras forças 
f isicas que atuam sobre o úbere, como as 
pulsações na ordenha mecânica. 

. 

No nosso Instituto estamos procurando 
saber se um vácuo de 48 kPa sempre e em 
todos os casos conduz a detrimento da saúde 
do úbere. 

Verificamos que isto é válido quando se 
ordenha com pulSOS de sucção acima de 
70% ;  porém, entre 60% e 70% também de
term inamos danos no úbere; entretanto, para 
pulSOS de sucção de 60% ou menos se obser
vam melhoras na saúde do úbere. Como con
seqüência. o efeito do vácuo elevado sobre o 
úbere depende de como os outros parâmetros 
da ordenhadeira mecánica serão ajustados: 
alto vácuo e elevada porcentagem de pulsos 
de sucção têm em todos os casos um efeito 
negativo. Mudanças no vácuo durante a or
denha, produzidas por deficiente capacidade 
da bomba de vácuo prejudicam também o 
úbere. 

O segu ndo parâmetro que pode medir-se 
exatamente na ordenhadeira mecãnica é a 
velocidade de pulsação, isto é, o número de 
pulsações duplas com que o úbere é ordenha
do. A in f luência deste parãmetro sobre a 

saúde do úbere foi medida em 30 vacas da 
raça Braunvieh da Estação Experimental Veit
shof em Weihenstephan. As vacas foram or
den�adas com diferentes velocidades de pu 1-
saçao. demorando cada experiéncia duas se
manas:. uma semana servia para adaptação da 
pulsaçao normal á experimental e na segunda 
semana se faziam 'as experiências com o leite, 
controlando-se eletronicamente no laborató
rio . o teor de células somáticas. Após cada 
v�rtante experimental (velocidade da pulsa
çao) retornava-se á velocidade normal de 60 
DT I min durante duas semanas e procedia-se 
uma nova variação do parâmetro. 

Os resultados do quadro 11 i nd icaram que 
cada variação na velocidade de pulsação, ora 
de 60 para 30 DT 1 min ,  ora de 60 para 90 
DT I m i n ,  conduziu á elevação do teor em 
cél u las somáticas. Aqui  cabe observar que os 
quartos do úbere com teor de célu las l igeira
mente elevado reagiram. mais rápida e ni ti
damente que aqueles com baixos teores, ás 
mudanças na velocidade da pulsação. 

A terceira força fisica que atua sobre o 
úbere durante a ordenha mecánica, é dada 
pela relação sucção/ descanso, que é contro
lada através do pulsador. Pesquisas realiza
das por órgãos oficiais constataram, no ano 
passado, que 1 8, 5 % ,  isto é, quase 1 / 5 dos 
pulsadores testados, estavam mal regulados. 
O quadro 111 resume os resultados dessas 
pesqu isas. 

Um pulsador está mal regulado quando a 
relação sucção/ descanso é mui to baixa ou 
mu ito alta em relação á porcentagem das pul
sações de sucção; o mais freqüente é uma 
percentagem alta, visto que o tempo de ordl;. 
nha pode ser reduzido se se prolonga a fase 
da sucção. 

Os l i mites para esta fase são dados pelo 
tempo restante em pulsos, necessário para 
dar massagem ao úbere; a experiência tem 
demonstrado que o l imite de porcentagem de 
pulsos de sucção f ica ao redor de 75%; 
entretanto deve ser considerado o fato de que 
quartos com contagem celu lar l igeiramente 
elevada reage mais rapidamente ás mudanças 
no pulsador, que quartos com baixa conta
gem celular ( 200.000 / m l )  

Apontam-se ainda a s  deficiências nas bor
rachas da ordenhadeira, que foram classifi
cadas como péssimas em perto de 30% das 
instalações testadas. Esse problema (a não 
renovação das borrachas na hora certa) é tão 
velho como a existência da própria ordenha
deira. Apesar disso, vamos mencionar o efei
to de não renovar as borrachas , em vista da 
nova legis lação alemã: 

1 .  Borrachas velhas contêm restos de lei-
1e. que não são el iminados durante a l impeza 
e que proporcionam cond ições de crescimen
to para bactérias; em razão disto orig inam-se 
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altas contagens bacterianas e valor de p i ru
vato no leite. 

2. Bactérias patogên icas como estafilo
cocos e estreptococos podem prender-se e 
mult ip l icar-se faci l mente em borrachas ve
lhas; disto resulta a transferência de germes 
patogênicos de vaca para vaca, durante a 
ordenha. o que ocasiona uma elevada inci
dência de vacas i nfestadas no rebanho, e se 
reflete como elevado ttlDr em célu las somáti
cas. 

3.  Borrachas velhas perdem sua elastici
dade e representam assim stress elevado sa
bre a teta, ao que reage o ú bere com uma 
el iminação maior de célu las. 

Os motivos apres"entados acima funda
mentam a verdade ensinada nos cursos de 
ordenha: as partes de borracha intercambiá
veis devem ser trocadas no minimo a cada 
seis meses. 

111 - TRABALHO DE ORDENHA E SAÚDE 
DO Ú B E R E  

O conceito de "trabalho d e  ordenha" deve 
ser encarado sob dois pontos princi pais: 

1 .  Adaptação do trabalho ás mudanças 
biológicas da  vaca; a isto pertence a est imu
lação do úbere, a colocação do reci piente de 
ordenha, a obtenção do leite, ordenha f inal e 
a ordenha "cega". 

2. Consideração das principais exigên
cias higiênicas; aqui se relacionam a ut i l iza
ção de panos descartáveis, \.f$8do na l impeza 
do libere antes da: ordenha no controle dos 
primeiros jatos e a desinfecção da teta após ia 
ordenha. 

Primeiro vamos fazer algumas observa
ções sobre as condições h ig iênicas da orde
nha: o mau costume de usar um pano mor
no, mediante o q ual se transferem microorga
nismos de u m a  vaca para outra, parece não 
ser de fáci l  al imentação. Também dessa for
ma, estaf i lococos e estreptococos que são os 
principais causadores de inf lamação do úbe
re, são transferidos de quarto para quarto; 
constáta-se então uma elevada contagem de 
células somáticas no lei te. Essa forma de 
contaminação só pode ser evitada mediante o 
uso de panos descartáveis . •  

No que se refere ao controle dos primeiros 
jatos de leite pode-se d izer que ele é feito para 
constatar, a ol ho nu ,  mudanças na secreção 
normal do leite. Essa observação grosseira 
corresponde a contagens celulares de mi
lhões de célu las por m i l i litro. Existe, entre
tanto, um outro teste para verificar se há 
problemas de secreção do úbere, é o chama
do teste de Schalm para maslite. Esse teste é, 
em pri nci pio, m ui to fáci l e pode ser realizado 
pelo próprio produtos: o leite é misturado 
com o l iq u ido-teste e se observa então se 
acontece uma coagulação ou endurecimento 
da mistura leite / l iquido-teste. O problema, 
nesse teste, é a avaliação do resultado: 
Schalm propõs cinco grupos de classificação, 

que vão de negativo, questionável , fraco, n it i
do até fortemente pOSit ivo. Sob as condições 
da prática parece-nos lógico separar, somen
te, três grupos, ou seja, negativo, duvidoso e 
positivo; a avaliação do resultado é assim 
simpl i f icada e o controle da saúde do ú bere 
das vacas no rebanho é garantido, porque a 
necessidade de chamar o serviço de saúde 
animal é reconhecida faci lmente. 

As  medidas h igiênico-sanitárias da orde
nha não terminam com a ordenhadeira m ecâ
n ica; nos últ imos anos tem adquirido m uito 
significado a chamada desinfecção da teta 
pela introdução da mesma, após a ordenha

' 

em soluções desinfectantes que contêm 10d� 
ou cloro, com o que se tenta evitar a trans
ferência de micróbios através da própria or
denhadeira. O gráfico 4 mostra o que pode ser 
alcançado higienicamente com a deSinfecção 
da teta. Sob condições de pesqu isas padroni
zadas verificaram TOLLE e colaboradores, em 
Kiel , a transferência dos princi pais represen
tantes patogêniCOS (Staphilococcus aureus e 
Streptococcus agalactiae) do úbere, de tal 
forma que o latão da ordenha foi colocado em 
contato com as mencionadas bactérias e a 
seg uir  ordenhavam-se as vacas; uma metade 
do úbere era desinfectada enquanto a outra 
metade não. Finalmente comprovou-se o nú-" 
mero de novos quartos i nfectados nos dois 
grupos, e dai constatou-se que somente 1 5% 
de novos quartos infectados apareceram no 
grupo onde se realizou a desinfecção, en- ; 
quanto que na metade do úbere não desin
fectado essa porcentagem chegou a 63 %. A 
conclusão prática que dai se pode fazer indica 
que, mediante a desinfecção da teta, não 
pOdem ser el iminadas infecções do úbere já 
presentes, mas pode ser evitada em grande 
escala a transferência de organismos patogê
nicos de um quarto doente a um quarto sadio, 
e por isso. a desinfecção é recomendada. 

O segundo ponto essencial d<l relação 
entre o trabalho de ordenha e saúde do ú bere 
é a a�aptação da ordenha ás transformaçõe� 
f lslologlC�as da vaca. E fato conhecido que o 
hormónio do sangue, ocitocina. é necessário 
para in iciar a descida do leite do úbere. 
Teores elevados de ocitocina no sangue ao 
inicio da ordenha ocasionam uma rápida des
cida do leite, deixando pouco leite residual. A 
l i beração do hormõnio antes de colocar a 
ordenhadeira mecánica pode ser induzida me
diante est imulação manua l ,  ou mesmo pOde 
acontecer quando se coloca a própria orde
nhadeira. sem qualquer est imu lação, e f inal
mente através de est imu lação mecánica espe
cial. Pesquisadores de Weihenstephan inves
tigaram. com base nos trabalhos do Dr. 
Sch midt-Polex, qual dos três t ipos de estimu
lação do úbere era o mais favorável para a 
ordenha. O gráfico 5 mostra a relação entre a 
l iberação da ocitocina e o tipo de estimula
ção. Os resultados são produtos de pesqui-
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sas com 5 vacas e 980 tempo_s de ord:nha, 
nos quais foi medida a l iberaçao d� e�z!ma. 

Na est imulação manual se at Ing Iu  um 
nivel de ocitocina ae 11 pg / ml no plasma 
sangüineo na hora de coloca� o aparelho de 
ordenha e uma n itida elevaçao após 30 se
gundos de ter in iciado a est imulaç�o manual 
foi observada, como indica o g ráfico 5. Em 
antagonismo, o gráfico mostra o efeito r�tar
dado dos outros dois t ipos de est inwlaçao. 

Para o produtor derivam-se destas obser
vações as seguintes conseqüências práticas 
referentes ao tempo total de ordenha: 

- com estimulação manual,  6,65 m i n  
- sem prévia est imulação, 8,28 m i n  
- com est imulação mecânica, 9,49 m i n  
S e  s e  considera o fato d e  q u e  o hormônio  

ocitocina é secretado em um tempo de apro
ximadamente 7 segundos, e que nesse tempo 
deveria completar-se uma etapa da ordenha, 
então é fácil reconhecer a i mportância que 
tem a est imulação manual do libere para todo 
o procesSQ da ordenha. 

A ordenha de liberes esvaziados, como 
ocorre quando se ordenham mui tas vacas por. 
uma s6 pessoa ou quando se real izam s i m u l
taneamente á ordenha outros trabalhos n o  
estábulo, conduzem a stress mecânicos dos. 
tecidos da teta, ao que o libere reage com 
uma elevada secreção de célu las somáticas. 
O mesmo acontece ao f inal  da ordenha prin. 
cipal, quando ao f luxo de leite de aproxima
damente 200 g / min  não se dá a devida aten
ção, porque, por exem plo, outros trabalhos 
são realizados simultaneamente no estábulo.  
O indicador de f lúxo do leite doi desenvolvi
do para orientar o produtor . sobre q uando' 
deter a ordenha mecãn ica. A perg unta, se 
deve-se ou não ordenhar manualmente no 
f inal  da ordenha, deve responder-se como 
segue: com animais sadios pOde ser feito.  

através dos controles da ordenhadeira mecâ� 
n ica; em' animais com problemas ou vacas 
com produção muito alta não se deve renun
ciar á ordenha manual f inal .  

IV CONCLUSÕES: 

A manutenção e promoção da salide do 
libere representam um problema m u ito com
plexo, cuja solução exige grandes esforços; 
outro é o caso. por exemplo, na luta contra a 
tuberculose. onde basta retirar ou el imi nar o 
agente causador da doença. A salide do libere 
exige o controle dos fatores envolvidos na 
origem de disllirbios no li bere, dentre os 
quais o trabalho e a técnica de ordenha re
presentam os fatores principais. 

O controle começa com as verificações 
regulares do contelido em cél ulas somáticas 
do leite recebido, tal como se faz no labora
tório reg ional de análises; contagens superio
res . a 350.000/ ml devem ser consideradas 
ser.iamente como um perigo para todo o reba
nho. Todas as vacas de um rebanho deveriam 
ser controladas regularmente através do teste 
dos primeiros jatos e do teste de Schalm,  
para tomar as medidas necessárias caso se 
veri fiquem d istlirbios eventuais. U m  outro 
t ipo de controle se real iza na própria ordenha
deira mecânica, a intervalos de uma ano, ve
rificando-se se as mesmas correspondem ás 
especif icações do Instituto Alemão de Nor-
mal ização ("Deutsche Institut fOr  Normung"). 
Os valores determinados pelas normas ale- . 
mãs prescrevem 45-60 pulsações du plas (ci
cios/ min) ,  uma fase de sucção de 50-75% e 
um vãcuo de 45-50K Pa. Através das medidas 
de controle não podem ser evitados distlir
bios da secreção normal do libere, mas po
dem ser reduzidas a um valor tolerãvel. 
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Gráflco · 3  ..:.. . Relaçãó· entre a porcentagem ae quartos sadios e a porcentagem de pulsos d8 8UCçãO no pul.sador. Gráfico 4 - Desinfecção e nova taxa de infecção. 
� < 6 0. 0/. 

% Porcentagem de sucça-o 
,60 - 70 %· 

� > 7 0 %  

Porcentagem .de quortos sadios 

0/. 

80 

70 

60 

50 

42 46 

vácuo I 
50 k Pa 

Frequência da transmissão 

O/o ( Sta ph . aureu s ,  S .  a ga lactiae ) 
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-

5 0  -

4 0  

3 0  

2 0  -

Co m Ides infec � 0.0 

1 0  
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Gráfico 5 - Efeito do tipo de estimulação na l iberação da oxltoclna 
I m l n estlmulaça-o m a n u a l  

pg /mi 

estl mula çõa mecâmca 

sem esll mulaçao 

Ocytocina 
Liberado 

15,0 

12,5 

10,0 

7,.5 

5 , 0  

2,5 

-90 - 60 

Pre - fase 

-30 O 3 0  

Colocaça-a 

r-

60 9 0  

Ordenho 

SEG, 

t;livel de Classificação 

1 
2 
3 
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QUADRO I 

Conteúdo em células somállcas/ml 

350.000 
350.000 - 500.000 
500.000 - 750.000 

750.000 

QUADRO 11 
Velocidade de pulsação e conteúdo em células somáticas 

% 
Frequêncla na 
Baviera, 1 979 

78.02 
1 0.47 

6.74 
4.74 

Núm!lro de quartos 
n 

Velocidade de pulsação 
DT/mln 

Conteúdo médio em células Variação 

680 
61 2 
680 
680 
680 
680 
6.1 2  

Resultados dos· testes d e  avaliação 

60 
30 
60 
90 
60 

1 20 
60 

QUADRO 111 

Oe'lIclêncla encontrada no teste (ADT;1980) 
vilcuo mal' regulado 
Mangueiras de borracha em mau estado 
Pulslidor mal regulado 
Partes de vácuo que precisam reparação 

somálicas/ml células/ml 

1 64000 
307000 
364000 
430000 
285000 
291000 
290000 

1 2000 - 477000 
1 20000 - 449000 
166000 - 522000 
1 51 000 - 630000 
1 57000 - 401 000 
1 43000 - 404000 
1 46000 - 407000 

% de granjas testadas .. , 

36.9 
28,7 
1.8.5 

, 1 6,9 ' 
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� máquinas BRASI«JP. 
erlVosam ·qualquer 
produto rql,lido. postoso ou  granulado. 

logu1e. Clames. 
DoCes. Malteigo. 
Sorvetes. GeléIas. /;o.xl. &Jcos. 
Temperos. ele ... 

! I 
Ii 

Fb:IendoserenV05C.lCXls 
em oopacidodes de: 
10 g (rrilni-p:lrção) o 
SOO g . .  

Qualquer que seja o seu produto. 
COI'lSlIIfe.nqs. 
soIicIIando 
nossos cotóIogos. 

M ÉTODOS DE ANÁLISES LACTOLÓGICAS 

O Dr. Pedro Casado Cimiano acaba de 
publicar sua moderníssima obra M ÉTO
DOS DE ANÁLISES LACTOLÓGICAS, para 
gáudio dos técnicos em laboratório de 
físico-química do leite e seus derivad9s. 

rápidas palavras , que é Doutor em Ciên
cias Químicas, Professor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Santander, 
Espanha, e Diretor da Divisão de I nvesti-

Pedro Casado Cimiano não precisa de gação e Desenvolvimento do Grupo "La 
apresentação, embora se possa dizer, em Lactaria Espanola, S.A. 

CONTEÚ DO DO LIVRO 

I - PROCEDIMENTOS PARA A TOMADA 
E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE 
LEITE E PRODUTOS ·LÁCTEOS·  

1 .  Instruções gerais para a tomada de 
amostras; 

2. Tomada de amostras de leite e produtos 
lácteos líquidos; 

3. Tomada de amostras de leite conden
sádo e de leite evaporado; 

4. Tomada de amostras dos leite e produ-
tos em pó; 

5. Tomada de amostras de manteiga; 
6. Tomada de amostras de queijo; 
7. Métodos de extração da gordura do leite 

e produtos lácteos; 
8. Substâncias conservadoras e sua influ

ência nos resultados das determinações 
analíticas. 

11 - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE 
FíSICO-QuíMICA DO LEITE 

1 .  Determinação da matéria gorda. 
1 .1 .  Método gravimétrico de Rose-Got

t l ieb; 
1 .2. Método butirométrico de Gerber; 

2. Determinação do peso específico. 
�. Determinação do extrato seco. 
4. Determinação de proteinas. 

4.1 . Método de Kjeldahl ;  
4.2. Método d o  formol ;  

5 .  Determinação das frações nitrogenadas 
do leite. 
5.1 . Nitrogênio total ; 
5.2. Nitrogênio não caseinico; 
5.3. Nitrogênio não protéico; 
5.4. Nitrogênio das proteases-pepto

nas' 
5.5. Nit�ogênio da g lobulina; 

6.  Determinação da lactose no leite. 
6.1 . Método oficial com Cloramina T; 
6.2. Método de Bertrand; 
6.3. Método polarimétrico; 
7. Determinação de cloretos; 
7.1 . Método de Vohlard; 
7.2 .. Prova rápida. 

8. Determinação de cinzas. 
9. Determinação de acidez. 
1 0. Determinação de impurezas macroscó- . 

picas. 
11 . Detecção rápida de conservadores e 

adulterantes. 

1 1 .1 .  Formol ;  
1 1 .2. Água oxigenada; 
1 1  .3. Ácido bórico e boratos; 
1 1 .4. Ácido benzóico; 
1 1 .5. Ácido sal ici l ico; 
1 1 .6. Sacarose; 
1 1 .7. Urina; 
11 .8. Gelatina; 
11.9. Gl icose; 
1 1 .1 0. Amido e féculas. 

12. P"rovas referentes ao aquecimento. 
1 2.1 . Provas de estabi l idade ao calor; 

1 2.1 .1 . Prova do álcool ; 
1 2. 1 .2. Prova de ebulição; 
1 2.1 .3. Prova do fosfato. 

1 2.2. Provas de comprovação do aque
cimento; 
1 2.2.1 . Prova da fosfatase segun

do Aschaffenburg ; 
1 2.2.2. Prova da fosfatase segun

do Scharer; 
1 2.2.3. Prova da peroxidase; 
1 2.2;4. Ensaio da turbidez modi

ficado. 
1 3. Determinação da gordura livre; 

1 3.1 . Determinação direta da gordura 
l ivre; 

1 3.2. Determinação de ácidos graxos 
l ivres. 

1 4. Determinação do ponto de congelação; 
1 5. Métodos para o controle da capacida

de de conservação dos leites pasteuri
zado e esteril izado; 
1 5.1 . Método de controle do leite pas

teurizado. Prova da redutase 
(azul de meti leno); 

1 5.2. Métodos de controle do leite es
teril izado. 

111 - M ÉTODOS INSTRUMENTAIS PARA 
A ANÁLISE DO LEITE 

1 .  Aspectos geráis. 
2. Métodos para a determinação da maté

ria gorda; 
2.1 .  Aparelhos Mi lko-Tester; 
2.2. Outros aparelhos. 

3. Métodos para a determinação de proteí-
nas; 
3.1 .  Métodos baseados no processo de 

Kjeldahl ; 
- Kjel-Foss; 
- Autoanaly;�er; 
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- Kjeltec e Buchi; 
3.2. Métodos baseados na fixação de 

corantes. 
- Pro-Milk;  
- Prot-O-Mat; 
- Udytec; 
- Autoanalyzer 

.1.3. Apl icações do aparelho Pro-Milk. 
- Determinação de proteínas no 

leite de ovelha; 
- Determinação de proteínas em 

leite tratado; 
- Determinação de caseína e pro

teína do soro; 
- Determinação de proteína em 

soros; 
- Determinação de proteínas em 

soros não desnaturados em leite 
aquecido; 

- Classificação térmica de leites 
em pó; 

- Determinação de proteínas em 
leite em pó. 

4. Métodos para a determinação simultâ
nea de vários constituintes. 
4.1. Métodos que uti l izam a espectros

copia infravermelha; 
- IRMA; 
- Mil ko-Scan; 
- Multispec. 

4.2. Métodos que uti l izam a união mo
dular de procedimentos. 

5. Métodos para a determinação de sóli
dos totais por micro-ondas; 
- TMS Checker; 
- Apollo. 

6. Métodos para a recontagem de células 
somáticas; 
6.1. Método Fossomatic; 
6.2. Método Coulter-Counter; 
6.3. Sistema "Optical Somatic Cell 

Counter". 
7. Métodos de análises de aflatoxinas. 
IV - M ÉTODOS DE ANÁLISES DE 

CREME 
1. Determinação da matéria gorda; 

1.1. Método lÍ.olumétrico de Koehler; 
1.2. Método gravimétrico de Roeder. 

2. Determinação da acidez. 
3. Determinação do extrato seco. 
V - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DA 

MANTEIGA 
1. Determinação de água, extrato seco ma

gro e gordo; 
2. Determinação do teor de sal. 
3. Medida do pH; 

4. Determinação da distribuição de água; 
5. Determinação do índice de refração da 

gordura; 
6. Determinação do indice de iodo da gor

dura; 
7. Determinação dos índices de Reichert e 

Polenske; 
8. Determinação do índice de Kirschner' 
9. Determinação da acidez da gordura; , 

10. Determinação do índice de peróxidos. 
VI - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DE 

IOGURTE 
1. Preparo da amostra. 
2. Determinação de sól idos totais. 
3. Determinação da matéria gorda. 
4. Determinação da acidez. 
VI I  - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DE 

LEITES CONCENTRADOS 
1. Preparo da amostra de leite concentrado 

normal e reconstituido. 
2. Determinação do peso específico. 
3. Determinação da matéria gorda. 

3.1. Método gravimétrico de Rose-Got-
tl ieb; 

. 

3.2. Método rápido de Gerber. 
4. Determinação do extrato seco. 
VI I I  - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DOS 

LEITES EM PÓ 
1. Determinação da matéria gorda. 

1.1. Método gravimétrico de Rose-Got
tl ieb; 

1.2. Método butirométrico de Teichert. 
2. Determinação de proteínas pelo método 

de Kjedahl. 
3. Determinação da umidade. 
4. Determinação da acidez. 
5. Prova da fosfatase. 
6. Métodos de rotina para leites em pó de 

solubil idade instantânea. 
6.1. Determinação da molhabil idade; 
6.2. Determinação da dispersibil idade; 
6.3. Determinação do índice de solubi-

l idade; 
6.4. Determinação da termoestabi l ida

de; 
6.5. Determinação da distribuição do ta

manho de partículas; 
6.6. Determ inação da densidade aparen

te; 
6.7. Determinação da estabi l idade me

cânica; 
6.8. Determinação da gordura l ivre su

perficial ;  
6.9. Determinação das partículas quei

madas. 
7. Determinação de neutral izantes. 

7.1. Determinação do teor em ácido láti-
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co e lactatos; 
7.2. Determinação da acidez titulável; 
7.3. Determinação de sódio, potássio e 

cálcio por fotometria de chama; 
7.4. Determinação da alcalinidadé das 

cinzas. 
IX - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DOS 

QU EIJOS 
1. Determinação do conteúdo em matéria 

gorda. 
1.1. Método, acidobutirométrico segun

do Van Gu) ik; 
1.2. Método gravimétrico de Schmid

-Bonzdynski-Ratzlaff. 
2. Determinação do conteúdo em extrado 

seco e umidade. 
2.1. Método por dessecação em estufa; 
2.2. Método rápido por desti lação com 

xilol. 
3. Determinação do conteúdo em cloretos. 
4. Medida do pH 
5. Cálculo do conteúdo em matéria gorda 

no extrato seco. 
X - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DAS 

CASEíNAS E DOS CASEINATOS 
1. Determinação do conteúdo em proteí- ' 

nas. 
2. Determinação do conteúdo em água. 
3. Determinação da matéria gorda. 

. 

4. Determinação de cinzas. 
5. Determinação de "cinzas fixas". 
6. Determinação da acidez. 
7. Determinação do pH. 
XI - M ÉTODOS PARA A ANÁLISE DOS 

SORVETE 
1. Determinação da matéria gorda; 
2. Determinação das características da 

gordura. 
3. Determinação do extrato seco. 
4. Determinação da sacarose. 
X I I  - M ÉTODOS OFICIAIS E NORMAS 

PARA A ANÁLISE FíSICO-QuíMICA 
DO LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS 

1. Métodos oficiais de análises. 
1.1. Diferentes tipos de leite; 
1.2. Manteiga; 
1.3. Queijo. 

2. Normas de' análises UNE, FIL, ISO e 
AFNOR. 
2:.1.; Tomada de amostras; 
2.2. Leite líquido; 
2.3. Creme e manteiga; 
2.4. Leite concentrado, condensado e 

em pó; 
2.5. Queijos e queijos fundidos; 
2.6. Caseínas e casei natos; 
2.7. Sorvetes. . 

rr�pac eco 6 6600 llh 

APRESENTAMOS O MODELO 
4CECO 6,. 6600 U H  DA SÉRIE 
4CEGOMATIC» PARA EMBALAR 
. UaUIDOS AUTOMATICAMENTE 

ac d.o Ora/iR 
.... IMI � ... ........ ... 
av. ocllolla. marcondes ferrei,a, 338 (an!iga avo cenlrol) -Jurubaluba - unlo amaro - do paulo 

endereço lel.gráfico - plasticfoil - c.p 04696 - c.g.c. 62.S46.nS/0001·49 - Inscr . •  stadual l0e.355.S01 - ltl.fona pabx 
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JOWALL 
MÁQUINA DE LAVAR E ESTERILIZAR 

LA TOES DE LEITE 
BATEDEIRAS 

TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

Fundição Juiz de Fora Ltda. 
CGC 18 515 692/0001-76 -Insc. 367.139058,009 

FABRICA DE MAQUINAS PARA LATICINIOS E REFORMAS 
FERRO MODULAR - FERRO CINZENTO - BRONZE E ALUMINIO 

36.100 - J U IZ DE FORA - MG 

Matriz - Av . dos Andradas, 1015 { Fone: .:.!12-6160 
Filiai - Rua Feliclano Pena, 306 

PRODUTOS 

MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 
Divisão Klenzade 

Nova linho especializado na limpeza e sanitização 
de laticínios . .  

Poro uso em pasteurizadores, tanques de estocagern 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

Rua Figueira de Melo. 237-A - Tel. 254-4036 - Rio - GB 
Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 21 1-3417 - Juiz de Fora - MG 

• Grau insuperável de desnate. • Centrífuga versátil, padroniza, 
desnata e purifica. • Revestimento de aço inox. 

C\J • Baixo custo de manutenção. o Assistência técnica permanente. � r-o o 
w (J) 

• Sem vedações de desgaste rápido. 

A WESTFALlA 
SEPARATOR é uma 

. empresa especializada 
na fabricação de 

. 

centrifugas há quase 
um século. Sua 
experiência é reconhe
cida no mundci inteiro. 
graças ao Know-how 
e a mais avançada 
tecnologia alemã. 

Faça como a YAKULT. Use centrífugas WESTFALlA. o -' 
ü 

I-;ar;-m�re�nt;maçõ;;'- p�n-;-a
- I 1 e remeta este cupom para: 1 

WESTFA LlA SEPA RATOR DO 1 BRASI L - Caixa Postal 975 - 1 3.100 1 
Campinas - SP - Brasil. 1 
nome 

1 
1 empresa 1 

DESNATADEIRA WESTFALlA tipo MTASO cargo 

1 
com revestimento de aço Inoxldãvel 1 

endereço 

. .  
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