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a diminuição do rendimento causada por micror
ganismos presentes em leites de baixa qualidade. 

RUAS-MADIEDO et ai. (2002), avaliaram 
a conveniência de uso de leite conservado por 
refrigeração e adição de CO, para fabricação de 
um queijo espanhol de mas-sa dura, coagulado 
enzimaticamente pela ação de renina e maturado 
por 30 dias. Concluíram que a conservação com 
CO, não afetou a evolução de compostos voláteis, 
diminuiu o tempo de coagulação, obteve-se um 
ligeiro aumento no rendimento, na dureza da 
coalhada e na perda de soro durante a fabricação 
apresentando boa aceitação na avaliação 
sensorial. Os resultados suportam o interesse na 
adição de CO, para fabricação desse queijo 
espanhol matu;ado. 

° aumento do cálcio iônico, em leites de 
diferentes espécies, devido à adição de CO, poderia 
explicar porque o leite submetido a tal trãtamento 
é mais apropriado para a coagulação. A remoção 
do CO, pela agitação do leite a pressão atmosférica 
resultã em urna maior concentração de cálcio 
iônico do que no leite não carbonatado, 
melhorando assim a sua aptidão tecnológica para 
a fabricação de queijos (FUENTE, 1 998). 

° dióxido de carbono é urna alternativa 
segura ao uso de ácidos minerais na precipitação 
de proteínas do leite (caseínas). As proteínas 
precipitadas com dióxido de carbono apresentam 
maior retenção de cálcio do que as caseínas 
precipitadas com ácidos minerais, sendo que estas 
podem ser usadas para produção de filmes mais 
fortes e menos sensíveis à umidade (HOFLAND 
et ai. ,  2003). 

A injeção de CO, sob pressão diminui o pH 
do leite e após a despressurização o pH retoma 
ao seu estado inicial. Não foram observadas 
mudanças na concentração de P, Ca, ou Mg na 
fase aquosa do leite pós ultracentrifugação, mas a 
curva de tamponamento desse leite foi diferente 
daquela para o leite não carbonatado ° CO, tem 
um efeito reversível no pH e· um efeito 
irreversível no fosfato de cálcio coloidal 
inorgânico, o qual é transformado em outras 
formas salinas (GEVAUDAN et aI. ,  1 996) .  A 
gaseificação e pasteurização do leite em urna escala 
piloto eliminou o CO, com o mínimo de efeito 
prejudicial nas suas ca-racterísticas bioquímicas e 
propriedades sensoriais, fazendo deste um processo 
aceitável para a conservação de leite (RUAS
MADIEDO et ai. ,  1 996). 

PAULA (2005) ,  elaborou e avaliou a 
estabilidade de urna bebida carbonatada à base de 
soro de leite obtido das fàbricações de queijo Minas 
Padrão e Mussarela. ° produto foi altamente 
aceitável e apresentou estabilidade físico-química 
e microbiológica durante o armazenamento à 
temperatura ambiente por pelo menos três meses. 

CHIO e KOSIKOWSKI ( 1 984), produziram 
um iogurte aromatizado carbonatado a 5 Kgfi'cm' e 
armazenado sob refrigeração a 4°C. ° CO, retardou 
a pós-acidificação do produto durante a estocagem 
refrigerada a 4,4 °C, sendo estável durante 4 meses 
de shelf-life. ° iogurte não carbonatado (controle) 
não foi aceitável após 30 dias. 

GUEIMONDE et ai. (2003), estudaram a 
adequabilidade de leite conservado por refrigeração 
e adição de CO, para fabricação de iogurte. ° 
produto foi fabricado após a pasteurização, 
refrigeração e carbonatação do leite (pH 6, I 5)  e 
comparado com duas amostras feitas de leite 
pasteurizado fresco ou refrigerado. A capacidade 
de multiplicação e acidificação da cultura starter 
bem corno a evolução da acidez não foi afetada 
pela prévia refrigeração e adição de CO, no leite 
cru ou por resíduos de CO, presente -no leite 
pasteurizado. Contudo, a refrigeração aumentou a 
produção de etanol e diacetil. Não houve diferença 
nas propriedades sensoriais durante a estocagem 
refrigerada entre o iogurte fabricado com leite 
tratado com CO, e aqueles fabricados com leite 
refrigerado. Os -autores concluíram que o leite 
refrigerado acidificado com CO, poderia ser 
satisfatoriamente usado na fabricação de iogurte. 

Refrigeração de leite produz condições que 
são seletivas para bactérias psicrotróficas princi
palmente Pseudol/lonas ssp. Este grupo de 
microrganismo tem sido implicado na deterioração 
de leite e produtos de laticínios por causa da sua 
habilidade de produzir enzimas termorresistentes 
(proteases e l ípases) que afetam a eficiência de 
utilização do leite e a qualidade dos produtos 
fabricados. Corno resultado da busca de melhorias 
econômicas na indústria de laticínios existe urna 
demanda por um método que permita prolongar a 
estocagem do leite, antes da pasteurização, sem 
riscos subseqüentes e que permitiriam grande 
flexibilidade na utilização desse leite. ° uso de 
dióxido de carbono é um método de preservação 
que tem sido defendido. 

Em um estudo conduzido por ROBERTS E 
TORREY (1 988),  urna amostra de leite cru foi 
estocada a 7° C e tratada com dióxido de carbono, 
o tempo requerido para a contagem total de 
aeróbios mesófilos para aumentar em dez vezes 
foi no mínimo 24 horas mais longo do que no 
leite não tratado. Em outro estudo realizado por 
ERKMEN (200 1 ), o número de coliformes, 
psicrotróficos e aeróbios (facultativos e 
obrigatórios) foi significativamente mais baixo 
no leite cru tratado do que em leite não tratado 
incubado a 7° C por seis dias. ° tratamento a 1 00 
bar de pressão de CO, por 7 horas causou a 
diminuição de 6,42 e 7,2-4 ciclos log na população 
de E. colí em leite integral e leite desnatado 
respectivamente. 
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KING e MABBITT (1 982), examinaram o 
efeito de concentrações de 1 0  - 3 0  ruM/L de CO, 
no crescimento de bactérias psicrotróficas em leite 
integral cru e em culturas puras de Pseudol/lonas 

jluorescens crescendo em leite desnatado e caldo. 
A deterioração de leite integral cru foi inibida pela 
adição de CO, e o efeito foi aumentado com o 
aumento nas côncentrações de CO, e diminuição 
da temperatura de estocagem. Experimentos com 
culturas puras de Pseudol/lonas jluorescens 
mostraram que o efeito inibitório do CO, não foi 
devido ao aumento da acidez ou ao deslõca�ento 
de oxigênio, mas pela presença do CO" o qual 
induziu um aumento da duração da fase lag de 
crescimento e teve um pequeno efeito na fase logo 

ROWE ( 1 988) ,  mostrou que a adição de 
dióxido de carbono tem um efeito diferencial na 
produção de enzimas extracelulares por 
Pseudol/lonas jluorescens, particularmente lipase 
sendo inibida em maior extensão do que o cres
cimento bacteriano e o número final de células. 

WERNER e HOTCHKISS (2002), pesqui
saram o efeito do dióxido de carbono no 
crescimento de esporos de Bacillus cereus no leite 
durante a estocagem prolongada e concluíram que 
a adição de 1 1 ,9 ruM de CO, reduziu o pH do leite 
de 6,6 1 para 6,3 1 .  Os dados sugerem que a adição 
de moderados níveis de CO, não aumentam a 
germinação de esporos de Baciillls cereus, durante 
longos períodos de estocagem e não aumentam o 
risco de doenças alimentares causadas por estes 
microrganismos. 

NORIEGA et ai. (2003), estudaram a inibição 
de Bacillus cereus em leite b ífidus fermentado 
carbonatado. A população de Bifido bacteriul/I 
infantis não foi afetada pela presença de CO, e a 
população de Bacilllls cereus foi reduzida dois cicIos 
log em 12 horas de incubação em leite carbonatado, 
a 37°C. Durante a estocagem a 4°C, o CO, também 
preveniu a degradação proteoIítica das ãmostras 
contaminadas, inibiu a formação de ácidos 
orgânicos pelo Bacillus cereus, reduziu a proporção 
de ácidos acético e lático no leite fermentado. Os 
autores concluíram que o uso de leite acidificado 
com dióxido de carbono não afetou as propriedades 
sensoriais do produto. Portanto, a carbonatação 
de leite, tratado termicamente, antes da adição de 
bifidobacteria pode contribuir para reduzir o risco 
de contaminação de leite bifidus por Bacillus cereus. 

Segundo HOTCHKISS et ai. (1 998), o shelf
life do leite pasteurizado refrigerado poderia ser 
estendido por no mínimo 25 até 200% em 
concentrações próximas ao limiar de percepção 
sensorial (>2,8 ruM e < 9 , 1  rnM) com o uso de 
embalagens que ofereçam barreira à evolução do 
CO2• As maiores variáveis que influenciam no tempo 
de vida útil são a quantidade de CO, adicionado e as 
propriedades de barreira da embalãgem. 

° uso de leite acidificado com dióxido de 
carbono não tem efeito prej udicial nas pro
priedades sensoriais de leite fermentado com 
bactérias probióticas (S. terl/loph i lus, L. 
acidophilus e B. bifidul/I). A carbonatação de leite 
pasteurizado antes da adição de cultura starter 
poderia ser usada satisfatoriamente para reduzir o 
tempo de fabricação desses produtos. As bactérias 
do ácido lático parecem ser relativamente 
tolerantes a CO" o crescimento e a capacidade de 
acidificação de culturas starter mesofilicas não 
são afetados pela presença de CO, durante longos 
tempos de incubação (VINDEROLÃ, et ai., 2000). 

1 . 1 .  Dióxido de carbono (CO,) c o mo 
inibido r 

Dióxido de carbono é usado largamente para 
estender a vida de prateleira de alimentos perecíveis 
através do retardamento do crescimento bac
teriano. Segundo DANIELS et ai. (1985), urna das 
principais explicações para a adição de dióxido de 
carbono em alimentos foi o fato de que ele desloca 
parte ou totalidade do oxigênio viável necessário 
ao metabolismo bacteriano, diminuindo o 
crescimento. Com a eliminação do 0, pela 
substituição da atmosfera por dióxido de cãrbono, 
é criado um ambiente de anaerobiose, ocorrendo 
bloqueio da cadeia transportadora de elétrons pela 
falta do 0, corno aceptor final de elétrons. A 
microbiota -aeróbia é inibida desfavorecendo o 
crescimento de contaminantes corno fungos 
filamentosos e leveduras. No entanto, alguns estudos 
mostram que certas bactérias anaeróbias também 
podem ser inibidas pela presença de CO,. Segundo 
PHILLIPS ( 1 996), alguns microrganisinos corno 
Clostridilll/l botulinlll/l e Clostridiul/I perfringens 
são microrganismos anaeróbios e podem ser 
favorecidos pelas condições anaeróbias, podendo 
causar problemas em alimentos com atmosferas 
modificadas, sendo, portanto necessário o uso de 
outras barreiras corno o pH. 

GENIGEORGIS ( 1 985) sugere que a ativi
dade antimicrobiana do CO, se deve à sua absorção 
pela superfície do alimento, formando o ácido 
carbônico, seguido de sua ionização e conseqüente 
abaixamento do pH. Segundo DANIELS et ai. 
( 1 985) e D IXON e KELL ( 1 9 89), a ação do CO, 
sobre a microbiota tem sido atribuída a vários 
fatores, e não apenas ao pH baixo. 

Segundo DANIELS et ai. (1985), CHURCH 
e PARSONS ( 1 995), FARBER (199 1 )  e PHILLIPS 
( 1 996), o efeito final do dióxido de carbono seria o 
retardamento da fase lag e, ou da taxa de crescimento 
na fase log de microrganismos deterioradores. 
Entretanto, o mecanismo específico para o efeito 
inibidor ainda não é conhecido. 

Segundo FARBER ( 1 99 I ) , as principais 
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teorias de ação do CO, sobre os microrganismos 
seriam a alteração na função da membrana celular, 
afetando a absorção de nutrientes; inibição direta 
do sistema enzimático e na taxa de respiração; 
penetração pela membrana microbiana, resultando 
na mudança interna do pH e mudança direta nas 
propriedades físico-químicas da proteína. 

Outros fatores como concentração final e 
inicial do gás, temperatura de estocagem e 
quantidade de gás dissolvido, assim como estágio 
de crescimento inicial do microrganismo, além de 
alguns parâmetros como pH, Aw (atividade de água), 
concentração de sal e açúcar, também exercem 
influência sobre a atividade inibidora do dióxido de 
carbono (PHILLIPS, 1996; SARANTÓPOULOS 
el aI., 1998). A solubilidade do CO, é inversamente 
proporcional à temperatura de estocagem, sendo 
que o crescimento microbiano é reduzido a altas 
concentrações de CO, e o efeito global é aumentado 
com o abaixamentõ da temperatura durante a 
estocagem (GILL e TAN, 1980). 

Segundo DANIELS el aI. (1985), CHURCH 
e PARSONS (1995) e PHILLIPS (1996), dióxido 
de carbono é muito eficaz em alimentos onde os 
microrganismos deterioradores são normalmente 
aeróbios, gram-negativos e psicrotróficos. Para 
Hotchkiss e Banco (1992) citado por CRUZ 
(2000), deve-se atentar especialmente para o fato 
de que inibir o crescimento de microrganismos 
naturalmente associados com o produto pode 
resultar em aumento do número de organismos 
diferentes, os quais podem ser patogênicos para o 
homem. 

2. CARBONATAÇÃO 

A carbonatação consiste na dissolução do 
CO, no meio líquido, em níveis especificados. O 
graü de disso I ução depende de alguns fatores: à 
pressão constante, quanto maior for a 
temperatura, menor é o grau de solubilidade de 
CO, no líquido. Assim, é conveniente operar a 
bai�as temperaturas para se obter um grau de 
carbonatação mais elevado. Para controle e 
padronização de bebidas carbonatadas, existem 
aparelhos medidores de pressão, através dos quais, 
com o auxílio de tabelas, determina-se o grau de 
carbonatação da bebida engarrafada. Aparelhos 
compostos de adaptador com agulha, manômetro 
e válvula de escape são capazes de fornecer 
diretamente o volume de gás ( WODROOF e 
PHILLIPS, 1981). 

3. C ONCLUSÃO 

O uso de CO, na indústria de laticínios tem 
sido amplamente estudado em diversas partes do 
mundo principalmente nos Estados Unidos e Europa 

tendo em vista sua diversidade e versatilidade de 
aplicação. A carbonatação constitui um método 
simples, seguro e economicamente viável 
permitindo a redução ou eliminação do uso de 
conservantes, obtendo-se um produto mais natural 
e sem aditivos. O CO, poder ainda ser usado para 
melhorar algumas características tecnológicas de 
produtos lácteos durante o processamento evitando 
perdas e aumentando a vida de prateleira. 

4. ABSTRACT 

The growing pressure on the Dairy Industry 
seeking to improve the milk quality and its products 
bring up an intensive search for effectives 
conservation methods. Inside this context the use 
of carbon di oxide has been waking up great interest 
for being a simple application method, cheap and 
safe. Recent researches in developed countries have 
been demonstrating that the use of the carbon 
dioxide in the Dairy Industry have severa I benefits, 
improving the milk quality (extension of the 
cooling time before the processing) or as an 
effective method to increase the shelf-life of ready 
products (inhibition of the bacterial growth). The 
aim of this work was to bring a larger interest to 
the carbon di oxide use as a conservation method 
that is still little used in Brazil. 
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STAPHYLOCOCCUS SP. EM ALIMENTOS 
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RESUMO 

Slapby/ococCIIS sp. é reconhecido como sendo patogênico ao homem por produzir enterotoxinas quando 
encontra condições favoráveis no alimento. Neste gênero estão incluídos pelo menos 27 espécies sendo que 
somente seis são coagulase positivas. Algumas das espécies coagulase negativas como: Slapby/ococclIs 
simll/ans, Slapby/ococclIs eqllOnlm, Slapby/ococclIs /enllls, Slapby/ococclls capitis e Slapby/ococclIs xy/OSIIS 
produzem toxinas. A produção de níveis de toxinas necessária para ocasionar a intoxicação ocorre com 10' a 
lO' UFC por grama do alimento em pH maior que 5. Estas toxinas causam síndromes e têm sido associadas a 
surtos de intoxicação alimentar e causadoras de complicações do sistema auto-imune. Outros estudos relatam 
a produção de toxinas por estirpes de Slapby/ococclIs coagulase negativa e também surto envolvendo crianças 
após a ingestão de leite achocolatado contendo toxinas produzidas por Slaphy/ococclIs coagulase negativa. 
O objetivo deste estudo foi revisar e discutir os aspectos legais sobre o controle de Slapby/ococclIs sp em 
alimentos no Brasil. 

Palavras-chave: Slapby/ococclIs sp.; Slapby/ococclls coagulase negativa; Alimentos 

INTRODUÇÃO 

Staphylococcus aureus é agente causador de 
intoxicação alimentar. A intoxicação estafilocócica 
é uma das doenças veiculadas por alimentos mais 
comuns em todo o mundo e é causada pela ingestão 
da toxina pré-formada no alimento. 

Por ser uma doença não muito grave e 
relativamente rápida, a maioria dos casos não são 
notificados. No entanto, segundo a Fundação 
Ezequiel Dias (FUNED), nos últimos cinco anos, 
12.820 pessoas foram intoxicadas e 17 morreram, 
em Minas Gerais, depois de ingerir alimentos 
contaminados por enterotoxina estafilocócica 
(produzida por Staphylococcus aureus). 

Alimentos como leite cru e derivados lác
teos, principalmente queijos produzidos com leite 
não pasteurizado, são comumente envolvidos em 
surtos de intoxicação estafilocócica. Esta, 
resultante da ingestão da toxina pré-formada no 
alimento apresenta sintomas como vômito, 
náusea, diarréria, dores abdominais e dores de 
cabeça (SALYERS & W HI T T, 1994). 

A legislação brasileira para queijos estabe
lece limites para a contagem de StaphylococclIs 
coagulase positiva, no entanto estudos têm 
demonstrado o envolvimento de StaphylococclIs 
coagulase negativa em surtos de intoxicação. 

StapltylococclIS sp. 

StaphylococclIs sp. são cocos, Gram 
positivos e catalase positivos. São comumente 
encontrados em animais, constituindo a 
microbiota de humanos e outros animais. S. aureus 
são carreados na pele e cavidade nasal de 30 % da 
população saudável (SUT HERLAND & 
VARNAM, 2002). 

As bactérias do gênero Staphylococcus 
podem ser divididas em dois grupos: coagulase 
positiva e coagulase negativa. Segundo Holt et a!. 
(1994), somente espécies de S. aureus, S delphini, 
S. intermedius, S. schleiJeri coagulans e algumas 
cepas de S. hyiclls são coagulase positivas. A 
maioria das espécies é coagulase negativa. 

StapltylococclIS c oagulase positiva 

StaphylococclIs coagulase positiva são as 
espécies capazes de coagular o plasma do sangue 
de coelho. Neste grupo, a espécie mais conhecida 
é S. allrellS. Este microrganismo está freqüen
temente envolvido em surtos alimentares, sendo 
uma das maiores causas de doenças veiculadas por 
alimentos. 

No Brasil, Carmo et aI. (2002) relataram 
surto de intoxicação estafilocócica após o 
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consumo de queijo envolvendo 328 pessoas. No 
Japão, surto recente envolvendo consumo de 
produtos lácteos foi relatado por Asao et ai. 
(2003), sendo em ambos os casos S. allrellS o 
agente causador. 

A intoxicação estafilocócica está geralmente 
associada com alimentos altamente manuseados, 
uma vez que manipuladores de alimentos podem 
ser portadores de StaphylococclIs sp. O leite e 
outros derivados lácteos estão f reqüentemente 
associados a intoxicações. Na França em 1998, 
esses produtos estiveram envolvidos em 49 % dos 
surtos de intoxicações estafilocócica 
(HAEGHEBAERT et aI., 2001). 

O leite pode ser contaminado por excreções 
provenientes de masti te clínica e subclínica ou 
por contaminação durante as etapas de seu 
manuseio (SCHERRER et aI 2004). S. allrells é 
uma causa freqüente de mastite, que tem sido 
pesquisada com o objetivo de controlar este 
patógeno evitando perdas para os produtores de 
leite em todo mundo (NASCIMENTO et aI 2002). 
O leite proveniente de vacas mastísticas e não 
pasteurizado pode representar risco à saúde do 
consumidor. 

StaplzylococcllS coagulase n egativa 

Existem poucos estudos sobre StaphylococclIs 
coagulase negativa devido a menor importância 
destes enquanto patógenos. No entanto, estudos têm 
demonstrado a presença desses microrganismos em 
leite e também seu envolvimento em surtos de 
intoxicações. Espécies de StaphylococcclIs coagulase 
negativa foram isoladas de leite de cabra com ou 
sem mastite (MEUGNIER et aI., 1996). 

Estirpes coagulase negativa enterotoxi
gênicas têm sido isoladas de alimentos, 
entretanto existem poucas informações sobre seu 
papel nos casos de intoxicação. Em pesquisa 
realizada por Vernozy-Rozand et aI. (1996), 
verificou-se que 5,3 % das 187 estirpes coagulase 
negativas isoladas de leite e queijo de cabra 
produziram enterotoxina. 

StaphylococclIs coagulase negativa produ
tores de enterotoxina foram isolados de mãos de 
manipuladores de alimentos em restaurantes na 
cidade do Kwait (UDO et aI., 1999). Outro estudo 
revelou a presença desses microrganismos em leite 
responsável por surto de intoxicação em Minas 
Gerais (CARMO et aI., 2002). Outros estudos 
relatam a produção de toxinas por estirpes de 
StaphylococclIs coagulase negativa (CRASS e 
BERGDOLL, 1986; AARESTRUP et aI., 1999). 
PEREIRA (1999) relata um surto envolvendo 
crianças após ingerirem leite achocolatado 
contendo toxinas produzidas por StaphylococclIs 
coagulase negativa. 

E n terotoxina estafilo cócica 

A intoxicação estafilocócica resulta da 
ingestão de toxinas pré-formadas no alimento. 
Essas toxinas são classificadas como A, B, Cp C2, 
D, E, F, H, I e J sendo que a maioria dos surtos 
está relacionada com as toxinas A e D. Novas 
toxinas foram isoladas em estudos recentes: SEK, 
SEL, SEM, SEM, SEO, SEP, SEQ e SEU 
(SCHERRER et aI., 2004). 

As toxinas estafilocócicas formam um grupo 
de proteínas estáveis ao calor, solúveis em água e 
com peso molecular variando entre 28.000 e 
35.000 daltons. As toxinas são sintetizadas durante 
o crescimento do microrganismo no alimento, 
sendo que as toxinas A e D são secretadas durante a 
fase logarítmica de crescimento e a B e a C são 
produzidas ao final desta fase (SUTHERLAND & 
VARNAM, 2002). Vários fatores estão rela
cionados com a produção de toxinas (Quadro 1). 

Quadro 1 - Fatores que afetam a produção de 
enterotoxina por S. aurells 

Fatores  
Temperatura 

pH 
a\,: 

Condições 
Atmosféricas 

Microbiota 
Concorrente 
Concorrente 

Produção de E nterotoxinas 

lO - 45°C (Ótimo a 37°C) 
5,2 - 9,09 (Ótimo a 6,5 - 7,5) 

> 0,90 (Ótimo a 0,99) 
Condições aeróbicas 

e anaeróbicas 
Somente quando a 

contaminação inicial 
for elevada. 

Fonte: BERGDOL 1990 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A legislação brasileira estabelece limites 
para contagens de StaphylococclIs coagulase 
positiva, uma vez que estes são os mais envolvidos 
em casos de intoxicação estafilocÓcica. No 
entanto, nenhum limite é estabelecido para a 
contagem de espécies coagulase negativa o que 
pode possibilitar a existência de produtos com 
rico ao consumidor no mercado. 

C O N C LU SÃ O  

A presença d e  StaphylococclIs coagulas e 
negativa ou suas toxinas em leite e queijos 
demonstra um possível risco à saúde do consu
midor e ressalta a importância nos estudos da pato
genicidade desses microrganismos. 

A contagem de Staphy/ococclIs coagulase� 
positiva não é suficiente para garantir a segurança 
de queijos quanto à intoxicação estafilocócica. 
Estudos são necessários no sentido de identificar 

Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, na 352, Ql: 9-11, 2006 Pág. 11 

o grupo de StaphylococclIs responsável pela 
produção de enterotoxina em alimentos 
envolvidos em casos de surto. 

ABSTRACT 

Staphy/ococClIS sp. is recognized as being 
patogenic to the human, producing enterotoxin, 
when it finds favorable conditions in food. T his 
group include at least 27 species and only six are 
coagulase-positive. Some of coagulase-negative 
species such: Siaphy/ococclIs simll/ans, 
Staphy/ococclIs eqllorllm, StaphylococclIs /entlls, 
Staphy/ococclIs capitis and Staphy/ococClIS 
xy/OSlIS produce toxins. The necessary production 
of leveIs of toxins to cause the intoxication 
happens with 105 to 106 UFC per gram of the 
food in pH up to 5. These toxins cause syndromes 
and they have been associated to outbreaks· of 
alimentary intoxication and responsible to 
complications of the immune system. Other 
studies shows the production of toxins for strains 
of coagulase-negative Staphy/ococclIs and also 
outbreak involving children after they ingest 
chocolate milk containing toxins produced by 
Staphy/ococclIs coagulase-negative. T he aim of 
this work was to revise and to discuss the legal 
aspects on the control of Staphy/ococclIs sp in 
foods in Brazi!. 

Key-words. StaphylococclIs sp; coagulase- , 
nega tive Staphy/ococclIs, Food 
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A LEGISLAÇÃO NACIONAL E A PRODUÇÃO DE LEITE 
ORGÂNICO NO BRASIL 
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Eduardo Kenji Nunes A rashiroJ 

RESUMO 

o mercado d e  produtos orgânicos vem crescendo expressivamente e m  todo o mundo. Este crescimento 
deve-se, principalmente, à mudança de hábitos e conceitos dos consumidores, exigindo produtos de qualidade, 
livres de residuos quimicos e produzidos de forma sustentável. Apesar do crescimento do mercado potencial, 
a produção de leite e derivados orgânicos avança de forma bastante timida. Além disto, esse setor necessita de 
orientações técnicas em vários aspectos da produção. No presente trabalho é feita uma revisão sobre a produção 
de lei te orgânico no Brasil e os aspectos legais pertinentes. 

Palavras-chave: Leite Orgânico, Legislação, Certificação 

1. INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas a agricultura 
mudou suas características por meio do 
desenvolvimento de novas tecnologias, máquinas 
agrícolas e indústrias químicas, impulsionando a 
produção de alimentos e causando prejuízos ao 
meio ambiente. Simultaneamente, houve um 
aumento da preocupação com estas questões 
ambientais, o que levou ao desenvolvimento de 
novos métodos e processos agrícolas mais seguros 
e sustentáveis (IFOAM, 1998). 

A produção orgânica, que se restringia à 
hortifruticultura, passou a englobar produtos da 
avicultura, carnes bovina e suína, além de produtos 
processados como açúcar, café, mel, chás e, entre 
outros itens, os produtos lácteos, transformando 
em um mercado que, atualmente, movimenta cerca 
de US$ 24 bilhões por ano em todo mundo 
(Piravo, 2005). Além disto, o que impressiona é 
o seu poder de crescimento que atinge cerca de 
30% ao ano (Aroeira & Fernandes, 2002). 

Segundo a Coordenação de Agroecologia do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento, o Brasil já ocupa, no setor da agricultura, 
a segunda maior área de produção orgânica do 
mundo com 6,5 milhões de hectares e cerca de 20 
mil produtores, a maioria composta de agricultores 
familiares. Estima-se que a produção orgânica 
nacional movimente entre US$ 100 milhões e 
US$ 150 milhões por ano. Porém, a presença do 
segmento de leite neste mercado ainda é pequena 

e não chega a representar 1 % da produção 
convencional, que atingiu 23 bilhões de litros no 
ano de 2004 (PIRAVO, 2005). . 

A conversão para o orgânico está se 
tornando uma opção de sobrevivência para os 
produtores de leite. As maiores iniciativas 
ocorrem no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas 
Gerais. ( Aroeira, 2004). As tendências indicam 
que o mercado é promissor e está aberto aos 
profissionais que buscam novos campos para atuar, 
principalmente no que se refere ao segmento 
lácteo (Piravo, 2005). 

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE 
PRODUTOS ORGÃNIC OS 

As normas do Ministério da Agricultura, 
sobre produção orgânica, começaram a ser 
estabelecidas em 1995 quando produtores e 
entidades vinculadas à produção orgânica, com 
perspectivas de ampliarem seus mercados, 
inclusive para o exterior, reivindicaram uma 
regulamentação oficial que desse maior credibi
lidade ao processo de comercialização (Fernandes 
et ai, 2001). 

Em 1999, foi instituída a Instrução 
Normativa 07 (BRASIL, 1999) que aprova as 
normas disciplinadoras para a produção, tipifi
cação, processamento, envase, distribuição, 
identificação e certificação da qualidade de 
produtos orgânicos, sejam de origem animal ou 
vegetal. Mais tarde, em dezembro de 2003, o 
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Presidente da República sancionou a Lei nO 10.831 
(BRASIL, 2003), modificando o conceito de 
produtos orgânicos e ampliando sua finalidade. 

A Instrução Normativa n° 16, de Ii de junho 
de 2004 (BRASIL, 2004), estabelece os proce
dimentos a serem adotados, até que se concluam os 
trabalhos de regulamentação da Lei 10.831, para 
registro e renovação de registro de matérias-primas 
e produtos de origem animal e vegetal, orgânicos, 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento MAPA (BRASIL, 2004). 

3. PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 
ORGÂNI CA 

Os produtos de origem vegetal ou animal, 
processados ou "in natura", para serem reco
nhecidos como orgânicos, devem ser certificados 
por uma certificadora nacional. As instituições 
certificadoras devem realizar o controle da 
qualidade orgânica através de visitas anuais ou 
tantas quanto forem necessárias, mantendo 
atualizadas as informações sobre seus produtores 
certificados e promovendo a capacitação dos 
mesmos (BRASIL, 1999). 

O tempo transcorrido entre o início do 
manejo orgânico e a certificação das culturas ou 
plantéis é conhecido como período de conversão. 
Todo o sistema de produção agrícola e animal 
precisa ser convertido, segundo as normas 
orgânicas, durante um período de tempo. A 
propriedade pode ser convertida gradativamente, 
sendo a transição para o manejo orgânico 
cuidadosamente planejada. O início do período de 
conversão pode ser calculado a partir da data da 
última aplicação de insumos não aprovados, desde 
que se possa comprovar que os critérios do manejo 
orgamco foram atendidos a partir désta data 
(IFOAM, 1998). 

Os produtos animais só podem ser 
comercializados como "produtos da pecuária 
orgânica" depois que a propriedade ou parte 
representativa desta for submetida a um período de 
conversão durante, no mínimo, 12 meses e que as 
normas de produção orgânica forem atingidas dentro 
do prazo previsto. O programa de certificação deve 
especificar o tempo necessário para atingir as 
exigências do sistema. Com relação à produção de 
laticínios este período não deve ser inferior a 30 
dias (IFOAM, 1998). Tais períodos podem ser 
ampliados em função�do uso anterior e da situação 
ecológica da unidade de produção (BRASIL, 1999). 

4. PRODUÇÃO ORGÂNICA VEGETAL 

Ao contrário dos modelos convencionais 
que enfatizam a monocultura, o modelo orgânico 
se apóia na instalação de sistemas de produção 

diversificados. O que se deseja é, através da 
agregação de valor e do emprego de tecnologias 
limpas, apontar a produção orgânica como um 
modelo economicamente viável para o produtor, 
além de fornecer um produto diferenciado para a 
sociedade (Aroeira, 2004). 

Tanto a fertilidade como a atividade 
biológica do solo e a qualidade das águas, devem ser 
mantidas e incrementadas mediante a manutenção 
e preservação de nascentes e mananciais hídricos, 
o manejo ecológico das pastagens, o manejo da 
matéria orgânica e a rotação e/ou associação de 
culturas (BRASIL, 1999). 

Sementes e mudas devem ser oriundas de 
sistemas orgânicos ou, quando inexistentes no 
mercado, a certificadora pode permitir o uso de 
outros produtos, excluindo-se todos os organismos 
geneticamente modificados (BRASIL, 1999). 

O controle de doenças fúngicas, pragas e 
plantas invasoras deve ser feito sob orientação da 
certificadora. É proibida a utilização de agrotó
xicos nas pastagens e culturas de alimentos para 
os animais e o uso do fogo no manejo do pasto 
tem utilização restrita (BRASIL, 1999). 

5. PRODU ÇÃO ORGÂNICA ANIMAL 

O gado orgânico faz parte de um sistema que 
tem como premissa o economicamente viável, o 
ecologicamente correto e o socialmente justo. Além 
de o animal ser criado de maneira mais saudável, é 
preciso que o pecuarista não esteja degradando a 
natureza "e que ofereça a seus funcionários boas 
condições de trabalho e de vida. No sistema de 
produção orgânico, o animal pode receber as 
vacinas do calendário nacional, mas substâncias 
como vermífugos, carrapaticídas e hormônios são 
duramente combatidas (UFC, 2005). 

Na produção orgânica de leite a alimentação 
das vacas deve ser produzida, majoritariamente, 
sem agrotóxicos sendo permitidos, apenas, 15% a 
30% de produtos não orgânicos na composição de 
rações. Além de pasto, o boi pode receber sal mineral 
e até suplementação protéica energética, 
respeitando-se um percentual de 10% da matéria 
seca total consumida pelo animal. Tais suplementos 
não podem ser transgênicos (UFC, 2005). 

Na terapêutica animal, podem ser utilizadas 
a homeopatia, a fito terapia e a acupuntura. 
Excepcionalmente, para garantir a saúde ou 
quando houver risco de vida, podem ser utilizados 
medicamentos halopáticos. O período de carência 
deve ser três vezes maior que o estipulado pela 
bula do produto utilizado, podendo ainda ser 
ampliado de acordo com a instituição certificadora 
(BRASIL, 1999). 

Com a diminuição da aplicação de medi
camentos, injeções e banhos carrapaticidas há 
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menos estresse e agitação no manejo animal. 
Além disto, o custo em relação aos remédios 
convencionais é 50% menor (Arenales, 2005). O 
tratamento de doenças com chás e extratos de 
plantas tem mostrado grande eficiência e efeitos 
até mais rápidos que os de medicamentos 
convencionais (UFC, 2005). 

A homeopatia atua no organismo de forma 
natural, respeitando e incentivando os mecanismos 
de cura, através da estimulação imunológica no 
combate a vários tipos de doenças. Além disto, ao 
contrário dos medicamentos alopáticos, como 
antibióticos e anti inflamatórios, não existe o risco 
de resíduos nos produtos de origem animal. O mesmo 
ocorre quando se elimina o uso de agrotóxicos 
(Arenales, 2005). 

As unidades produtoras de produtos orgâ
nicos de origem animal devem ser auto-suficientes 
quanto à geração de alimentos para os animais, em 
processo integrado com a produção vegetal. Esses 
sistemas devem respeitar o bem-estar animal; 
manter um nível higiênico em todo o processo 
criatório, compatível com as normas de saúde 
pública vigentes; adotar técnicas sanitárias 
preventivas sem o emprego de produtos proibidos; 
contemplar uma alimentação nutritiva, saudável e 
farta, incluindo-se a água, sem a presença de 
aditivos químicos e/ou estimulantes; dispor de 
instalações higiênicas, funcionais e confortáveis; 
praticar um manejo capaz demaximizar uma 
produção de alta qualidade biológica e econômica; 
e utilizar raças, cruzamentos e o melhoramento 
genético, compatíveis com as condições ambientais 
e como estímulo à biodiversidade (BRASIL, 1999). 

6. PROCESSAMENTO 

As máquinas e os equipamentos utilizados no 
processamento dos produtos orgânicos devem estar 
comprovadamente livres de resíduos contaminantes, 
com prioridade ao uso exclusivo na produçãp 
orgânica. Cabe à certificadora regular as formas e os 
padrões permitidos para a descontaminação, limpeza 
e desinfecção de todas as máquinas e equipamentos, 
onde os produtos orgamcos são mantidos, 
manuseados ou processados. A higiene no proces
samento é fator decisivo para o reconhecimento de 
sua qualidade, devendo ser feita com produtos 
biodegradáveis (BRASIL, 1999). 

Para o envase dos produtos orgânicos, 
devem ser priorizadas embalagens produzidas com 
materiais comprovadamente biodegradáveis e/ou 
recicláveis (BRASIL, 1999). 

7. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Os produtos orgânicos e não orgânicos não 
podem ser armazenados ou transportados juntos, 

exceto quando claramente identificados, embalados 
e fisicamente separados. A forma e o local de 
armazenamento e do transporte dos produtos são 
fatores importantes para a certificação de sua 
qualidade orgânica (BRASIL, 1999). 

8. ROTULAGEM 

A rotulagem de alimentos embalados deve 
ser feita segundo legislação específica vigente. As 
informações do rótulo são de fundamental 
importância para que os consumidores possam 
identificar os produtos orgânicos. A Instrução 
Normativa 07 de 1999 também faz algumas 
menções sobre a rotulagem destes produtos. 
Segundo BRASIL, 1999, os produtos compostos 
por um só ingrediente podem ser rotulados como 
"produto orgânico", desde que seja certificado. 
Aqueles produtos compostos por mais de um 
ingrediente, em que nem todos os ingredientes 
são de origem certificada orgânica, devem ser 
rotulados como produtos orgânicos quando 
apresentarem mais de 95% de seus ingredientes 
de origem orgânica ou como produtos com 
ingredientes orgânicos quando apresentarem 70% 
de ingredientes orgânicos certificados, devendo, 
neste caso, constar as proporções dos ingredientes 
orgânicos e não orgânicos. 

9. C ON CLUSÃO 

Acompanhando a abertura do mercado para 
produtos ecologicamente corretos, há uma forte 
tendência de aumento da produção de leite orgânico 
no Brasil. Entretanto, não se obtém um sistema 
orgânico de produção apenas pela substituição dos 
insumos qUlmlcos por insumos biológicos ou 
ecológicos. Para que a atividade .se torne 
economicamente viável, ainda existem inúmeros 
problemas a serem resolvidos. O maior entrave 
para a produção orgânica de leite no Brasil é a falta 
de uma regulamentação específica para o produto. 
Do ponto de vista técnico, os maiores problemas 
dizem respeito à produção de forragens e grãos 
para a alimentação animal, além da escassez de 
rações orgânicas para suplementar a alimentação 
no período da entressafra. A sanidade do rebanho 
também constitui outro problema que, no entanto, 
vem sendo solucionado através de tratamentos 
homeopáticos como alternativa à alopatia. 

ABSTRACT 

The market of organic products has been 
expressively growing ali the world. T his growth is 
due, mostly, to the change of habits and concepts 
by consumers, demanding, even more each day, 
quality products, free off chemical residues and they 
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must be produced in a health way. Despite of the 
growth of potential market, the milk and organics 
derived from milk production are moving forward 
in a very slowly way. Besides that, this section 
needs technical orientation in many production 
aspects. In this present study, a review about the 
organic milk production in Brazil and the relevant 
legal aspects is done. 

Keywords: Organic Milk, Legislation, 
Certification 
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QUEIJO DE COALHO: ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E 
MICROBIOLÓGICOS 

"Coalho" cheese: physico-chemical and microbiological aspects 

Claudia Eugênia Castro Bravo-Martinsl 
Paulo Henrique Fonseca da Si/va2 

RESUMO 

No Brasil, fabrica-se grande variedade de queijos, refletindo a rica e beterogênea formação cultural da 
nação. Há queijos tipicamente brási!eiros e há outros inspirados nos conhecimentos trazidos ao país por 
franceses, dinamarqueses, italianos. Dentre os vários tipos de queijos fabricados no Brasil, o queijo de Coalho 
se destaca entre os queijos artesanais, de fabricação e consumo comprovadamente incorporados à cultura regional 
nordestina. Contudo, este queijo vem experimentando avanços na produção em escala industrial, à medida que 
passa a ser apreciado e consumido nas demais regiões do país. Este artigo apresenta uma descrição da manufatura 
e das caracteristicas fisico-químicas e microbiológicas do Queijo de Coalho. 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os vários tipos de queijos fabricados 
no Brasil, o Queij o  de Coalho destaca-se dentre 
os principais queijos artesanais, de fabricação e 
consumo comprovadamente incorporados à 
cultura regional nordestina. Este queijo tem se 
tornado cada dia mais popular na região sudeste 
(Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo) em 
função de seu sabor peculiar e principalmente sua 
maneira de consumo (Munck, 2004). 

Os queijos da região nordeste, em geral, 
continuam sendo fabricados em pequenas e médias 
indústrias e também de forma artesanal. No Estado 
de Sergipe, o maior volume de Queijo de Coalho é 
produzido artesanal mente em unidades informais 
de processamento de leite e derivados que estão 
localizadas na zona rural dos municípios leiteiros 
da região e são desprovidas de instalações 
adequadas para o processamento de derivados do 
leite (Nascimento et aI., 2002) .  

Nos  últimos anos, diante do  processo 
acelerado de globalização e de formação de um 
mercado consumidor cada vez mais exigente, 
entidades governamentais nacionais e interna
cionais têm se empenhado no sentido de estabe
lecer padrões de qualidade para os produtos 
alimentícios, com o objetivo principal de proteger 
à saúde pública. Entretanto, a produção do Queijo 
de Coalho caracte'riza-se por condições de 

obtenção da matéria prima e processamento 
variáveis, o que leva à falta de qualidade e 
padronização. Um dos grandes desafios que se apre
sentam é alcançar a padronização e a adequação 
da tecnologia de fabricação, visando atender aos 
requisitos previstos na legislação atual, mas sem 
descaracterizar o produto, para que não haja 
rejeição por parte dos consumidores. 

Objetivou-se, neste trabalho, fazer um 
levantamento sobre o processo de  fabricação, das 
condições microbiológicas e físico-químicas dos 
Queijos de Coalho, para que ações efetivas possam 
ser definidas com a finalidade de disponibilizar um 
produto de qualidade assegurada para o consumidor. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2 . 1 .  Queijo d e  Coalho 

De acordo com o Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Queijo de Coalho (Brasil, 
200 1 ), entende-se por queijo de Coalho, o queijo  
que se  obtém por coagulação do leite por meio de 
coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 
completada ou não pela ação de bactérias lácticas 
selecionadas e comercializado normalmente com 
até 1 0  (dez) dias de fabricação. É classificado como 
queijo de média a alta umidade, de massa semi
cozida ou cozida, apresentando um teor de gordura 
no extrato seco entre 35% e 60%. É permitida a 
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adição de condimento ao queijo desde que 
posteriormente mencionado no rótulo. O queijo 
deverá apresentar urna consistência semi-dura, 
elástica; uma textura compacta (sem olhaduras 
mecânicas) ou aberta com olhaduras mecânicas; a 
cor é branca amarelada uniforme; o sabor brando, 
ligeiramente ácido e salgado; a casca é fina e não 
muito bem definida; o formato e o peso são 
variáveis (Munck, 2004). E um queijo largamente 
fabricado nos estados do nordeste do B rasil 
compreendendo: Pernambuco, Ceará, Rio Grande 
do Norte e Paraíba (Munck, 2004). 

Por apresentar processamento simples, 
breve período de maturação e alto consumo, a 
fabricação e a comercialização do queijo de Coalho 
são atividades muito importantes para a economia 
da região nordeste, colocando-se como extre
mamente expressiva na formação de renda dos 
produtores de leite. A atividade produtiva e 

desenvolvida por uma parcela considerável de 
pequenos produtores estabelecidos, principal
mente, na zona rural, significa sua principal fonte 
de renda, já que esse produto é largamente 
consumido (Nassu, et ai., 2003). 

Em geral, a fabricação deste tipo de queij o 
é de forma artesanal, utilizando tecnologia 
regional, ou seja, não contam com tecnologias 
apropriadas, podendo apresentar deficiências em 
sua fabricação, necessitando assim otimizar seu 
processo de fabricação para melhorar a qualidade 
do produto sem promover a sua descaracterização, 
pois o produto é possuidor de grande popularidade 
(Lima, 1 996) .  A produção ocorre em pequenas 
unidades informais de processamento de leite, com 
instalações precárias para a produção (Nascimento 
et aI., 2002). O fluxograma de processamento do 
queijo de coalho é apresentado na Figura 1 (Nassu 
et aI., 2003).  

Recepção do leite 

l----·-·---------··-··-·--··---� 
V 

Aguecimento · 
· · 

Resfriamento 

Adição de fermento/CaCI2 
· �--'---" ----------;=:'-'-='--.-=':--.":L.' --,--

:r::::::.=::;----' 

v·····-··--·-·--·-
Aguecimento do soro 

, ............... !l>,.--...,------..:L----. 

Figura 1 - Fluxograma de processamento de queijo de coalho (linha contínua, processamento em 
unidades de maior porte; linha tracejada, processamento artesanal). 

Fonte: Nassu et aI. (2003) 
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D e  acordo com Nassu e t  ai. (2003), para 
produzir 1 kg de queijo, os produtores usam, em 
média, dez litros de leite, variando entre oito a 
doze litros. A recepção do leite geralmente é 
realizada no próprio local de produção, e em 
unidades de maior porte, na plataforma de 
recepção. A filtração do leite é feita em pano de 
algodão ou em peneira de malha fina de material 
plástico na maioria das unidades artesanais. Em 
relação a alguns detalhes de processamento do 
Queijo de Coalho, Nassu et ai. (2003) verificaram 
que em 80% dos casos o leite não é pasteurizado. 
A pasteurização ocorre em unidades processadoras 
de porte maior, que possuem inspeção sanitária. 
O tipo de coalho mais utilizado é o industrial, 
tanto na forma l íquida como em pó, sendo 
observada a util ização de estômago de animais 
em apenas um caso (Nassu et ai., 2003) .  A 
prensagem é geralmente feita em prensas de 
madeira e em formato retangular. O queijo depois 
de pronto, geralmente, é armazenado em 
refrigerador e vendido sem embalagem, embora 
tenha sido encontrada embalagem a vácuo nas 
unidades de maior porte (Nassu et ai., 2003). 

2.2. Aspecto s  microbiológicos e físico
químicos do queijo de Coalho 

O Queij o  de Coalho é quase sempre 
fabricado a partir de leite integral cru de vaca 
(Sena, 2000). Nassu et ai. (20 0 1 )  constaram que 
o leite usado na elaboração de queijo de Coalho 
não é pasteurizado em 85% dos casos analisados, 
contribuindo para a veiculação de microrganismos 
indesejáveis no produto final. 

A utilização do leite cru para a fabricação 
deste queijo é preocupante, pois pode se tornar 
uma via de transmissão de patógenos como 
Staphylococclls allrellS, Escherichia coli, 
Sallllonella spp, Lysteria lIlonocytogenes, dentre 
outros. A presença e a quantidade destes microrga
nismos nos queijos estão relacionadas à qualidade 
da matéria prima (influenciada pela sanidade dos 
animais, obtenção do leite, equipamentos; 
manipulação e manutenção), ao beneficiamento 
(preparo da matéria prima, tratamento térmico, 
manipulação e armazenamento) e à distribuição do 
produto (temperatura de conservação) (Nicolau et 
aI., 200 I ) .  

Dentre os  microrganismos passíveis de  serem 
encontrados no leite, pode-se destacar o S. allrellS, 
já que vários fatores propiciam condições 
favoráveis para contaminação deste alimento, tais 
como a elevada prevalência do microrganismo 
corno agente etiológico da mastite bovina, sua 
ubiqüidade na natureza e o baixo nível sócio
econômico dos ordenhadores, muitas vezes 
portadores assintomáticos do microrganismo e 

possuidores de maus hábitos higiênicos (Brito e t 
ai., 2000) .  Segundo Moutinho (200 1 ) ,  a into
xicação alimentar causadas por toxinas pré
formadas de S. allrells é uma das principais causas 
de intoxicação alimentar. Atualmente são 
conhecidos nove tipos de enterotoxinas esta
filocócicas que são: A, B, C 1 ,  C2, C3, D, E, G, H, 
(Nicolau et ai., 2001) ,  I (Jarraud et ai., 1 9 99) J 
(Ren et ai., 1 999) e K (Orwin et ai., 200 1) sendo 
produzidas no alimento quando a contagem do 
microrganismo é no mínimo 106 UFC/ g (Carmo et 
ai., 1996). Embora a legislação brasileira estabeleça 
padrões apenas para Estafilococos coagulase 
positiva vários trabalhos de pesquisa têm 
demonstrado que algumas cepas de Estafilococos 
coagulase negativa podem ser potenciais produtoras 
de enterotoxinas (Rapini et ai., 2002). 

A presença de Sallllonella e de Escherichia 
coli nos alimentos, cujo habitat exclusivo é o trato 
gastrointestinal de animais de sangue quente, indica 
precárias condições higiênico sanitárias, ou seja, 
contaminação de origem fecal, na fabricação/ 
manipulação do alimento (Silva et ai., 200 1) . A 
contaminação por E. co li, além de identificar as 
más condições higiênicas do produto, indica, também 
a possibilidade de transferência de patógenos 
pertencentes aos grupos EPEC (Enteropathogenic 
E. coli), ETEC (Enterotoxic E. coli.), ElEC 
(Enteroinvasive E. coli), EHEC (Enterohelllorragic 
E. coli), EAEC (Enteroaggregative E. coli) (Jakabi 
&Franco, 1 9 9 1 ). 

A qualidade microbiológica de queijos arte
sanais de todo o país vem sendo alvo de constante 
monitoramento por parte dos órgãos de inspeção. 
Florentino & Martins ( 1 999) estudaram aspectos 
microbiológicos de 40 amostras de Queij o  de 
Coalho, coletadas em vários municípios do sertão 
da Paraíba. Foram detectadas elevadas contagens 
de bolores e leveduras, Staphylococclls allrellS, 
coliformes 3 0°C e 45°C, assim como a presença de 
Sallllonella spp em 3 0% das amostras. Mendes et 
ai. ( 1 999) avaliaram a qualidade microbiológica de 
105 amostras de queijo de Coalho, comercializado 
em Recife, Pernambuco, onde a maioria dos queijos 
foi considerada imprópria para consumo humano, 
devido à presença de Staphylococclls allrellS, 
Sallllonella spp, coliformes 45°C em valores 
superiores àqueles estabelecidos pela legislação. 
Mais estudos sobre a qualidade microbiológica de 
queijo de Coalho (Santos et ai., 1995; Paiva & 
Cardonha, 1999 ;  Nassu, et ai., 200 1 )  relatam 
ocorrência de microrganismos patogênicos e 
contagens de microrganismos deterioradores em 
números que . excedem, os limites estabelecidos pela 
legislação (Brasil, 2001).  Estes resultados revelam 
problemas higiênico-sanitários na produção deste 
queijo. Além disso, Bastos et ai. (200 1)  detectaram 
falhas em procedimentos de higiene e sanificação 
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em indústria produtora de queijo de Coalho, 
alertando para a necessidade de implantação de 
B oas Práticas de Fabricação para controle dos 
pontos críticos do processo de produção. Estes 
dados revelam o uso restrito de tecnologias 
apropriadas para a atividade, e poucos cuidados 
higiênicos na produção do queijo de Coalho. 

Os constituintes físico-químicos (teores de 
umidade, gordura e gordura no estrato seco total) 
e pH de 70 amostras de queijo Coalho, 
comercializados em Recife (Pernambuco), foram 
analisados por Sena et ai. (2000). Os resultados 
demonstraram pouca variação dos parâmetros 
pesquisados, variações estas que foram atribuídas 
às diferentes formas de processamento deste 
queijo.  Por outro lado, Araújo et ai. (2002) 
encontraram ampla variação de resultados (teores 
de umidade, gordura, sal, amido, proteína e acidez), 
demonstrando falta de padronização do produto. 
Nassu et ai. (2003) estudaram as condições de 
processamento e caracterização físico-química de 
queijo de Coalho produzidos no Estado do Rio 
Grande do Norte e encontraram uma grande 
variação dos principais parâmetros analisados 
(umidade, gordura, gordura no extrato seco, 
proteína, cinzas, pH, acidez, cloretos). Andrade 
et aI. (2 005)  estudaram umidade, gordura, 
proteína, cinzas, cloreto de sódio, acidez, pH, 
nitrogênio total e não protéico, índice de 
maturação, atividade de água e cor instrumental 
de queij os de Coalho industriais e artesanais 
produzidos no Ceará e constataram diferenças 
significativas na composição centesimal e demais 
parâmetros físico-químicos avaliados. 

3 .  CONCLUSÃO 

A maioria dos resultados estudados 
demonstra a contaminação de grande parte das 
amostras analisadas, confirmando o risco que o 
consumo destes queijos representa à saúde da 
população. Além disso, as pesquisas demonstram 
a necessidade de uniformização dos procedimentos 
de fabricação para obtenção de produtos 
padronizados para obtenção de produtos com 
maior competitividade e qualidade. 

AGRADECIMENTOS 

A FINEP (Financiamento de Estudos e 
Proj etos) pelo financiamento da pesquisa e a 
FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais) pela bolsa de estudos. 

ABSTRACT 

In Brazil, great variety of cheese is produced, 
reflecting the richness and heterogeneous cultural 

background of the country. There are typical kind of 
Brazilian cheese and there are others suggested by French, 
Danish and ltalian people, who have brought their 
knowledge and know how to our country. Among several 
kind of cheese mass production in Brazil, "Coalho" cheese 
has had a prominence place among "artisan" cheese, wbich 
output or manufacture and consumption are surely 
incorporated to the Northeastern regional culture. 
Nevertheless, tbis type of cheese has been passíng through 
a well on improving in its industrial scale production as 
long as it becomes widespread and too much appreciate 
and consumed in other regions ofBrazil. 
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DEPOSIÇÕES DE LEITE E DERIVADOS EM TUBULAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS - AS "PEDRAS DE LEITE", BIOFILMES E SUAS 

IMPLICAÇÕES EM LATICÍNIOS 

Dairy fouling in pipelines and equipments the "milk stones", bioiIlms and the dairy 

industries consequences 

Pedro Henriqlle Baptista de Oliveira} 

RESUMO 

A preocupação com a vigilância sanitária alimentar é uma crescente nos dias atuais, 
inclusive com o incentivo a programas de qualidade de gestão alimentar como Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) em 
indústrias de alimentos. Particularmente em laticínios, a adoção de tais programas não é 
suficiente na segurança do alimento para o consumidor se não forem verificados perigos 
iminentes e ocultos, formados, por exemplo, pela deposição de leite e derivados nas camadas 
internas de tubulações e equipamentos, o que gera estruturas conhecidas como "pedras de 
leite" e a posteriori os biofilmes. Caso não sejam tomadas medidas adequadas de higienização, 
podem tornar-se grandes problemas, como perda de pressão de trabalho e da eficiência de 
tratamento térmico e contaminações no alimento por microorganismos patógenos. ° 
trabalho a seguir objetiva essencialmente resumir na essência esses dois problemas e como 
acontecem; suas características principais e como evitá-los. 

Palavras-chave: incrustações, biofilmes, higienização, equipamentos. 

L INTRODUÇÃO 

Segundo MAGNUS ( 1 970), deposição é o 
termo empregado para identificar qualquer 
material, como sujeira, depósitos ou resíduos que 
devem ser removidos durante a operação de 
limpeza; sendo que em uma indústria de laticínios 
os depósitos formados serão princípalmente leite 
e água, além de bactérias, fungos, fermentos, 
poeiras e resíduos de produtos de limpeza na linha. 

A pedra de leite é um tipo de deposição 
comum em laticínios formado da passagem 
constante dos produtos internamente aos 
equipamentos. É dura, seca, compacta e de dificil 
remoção, especialmente quando presente em 
tubulações internas, cotovelos, válvulas e equipa
mentos, tais como pasteuriza dores. 

PINHEIRO & SOUZA (2004) assinalam 
que, com a formação de uma carapaça protetora 
há a proteção dos contaminantes da ação das 
soluções de lavagem. 

Na Tabela 1 a seguir, é mostrada a com
posição aproximada das "pedras de leite"; conforme 
MAGNUS (1 970), bem como o tipo de desinfetante 
usado para a retirada de cada um dos componentes. 

Tabela 1 - Composição média aproximada de 
uma "pedra de leite" 

C omponente M ínimo M áximo Tipo de 
(%) (%) sanificante 

Umidade 2 ,66  2 ,79  
Gordura 3 ,63  1 7 ,66 Alcalino 

Proteínas 4 ,41  43 ,83  Alcalino 
CaO 2 1 , 05 34,66 Ácido 
P20s 1 7,63 26,93 Ácido 
MgO 1 , 7 1  8 , 1 2  Ácido 
Fe203 0 ,00  0 ,29  Ácido 
Na20 1 ,40  7, 3 3  Ácido 

Fonte: adaptado de MAGNUS (1 970). 

° leite possui cerca de 3% a 4% de gordura 
e cerca de 3 % de proteínas e, portanto, na 
formação de deposição, esses componentes vêm 
do leite, enquanto os óxidos de cálcio (CaO), 
óxido de magnésio (MgO) e óxido férrico (Fep3) 
provêm da dureza da água empregada para lavagem 
e os demais (óxido fosforoso é óxido de sódio) de 
produtos de limpeza. Esse processo pode ocorrer 
descrito por MAGNUS ( 1 970) de duas maneiras: 

PesquisadorlProfessor do CTIILCT - EPAMIG. e.mail: pedrohenrique@epamig.hr 
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na primeira a água dura de làvagem forma um: 
filme de carbonato de cálcio que retêm a proteína 
e gordura do leite e na segunda o fosfato trissódico 
do leite (Na3PO • . 1 2  H20) atua na precipitação 
com íons cálcio (Ca+r) e magnésio (Mgt+), pro
venientes da dureza da água. 

No entanto, a principal contribuição para a 
formação das camadas é devido às proteínas do soro, 
particularmente a p-lactoglobulina. Esta 
corresponde a 50 % das proteínas do soro e contêm 
em sua estrutura duas pontes dissulfeto e um grupo 
sulfidrila (SH), não reativos a temperaturas inferiores 
a 40 °C. No entanto, à temperaturas acima de 65 °C 
ocorrem mudanças de conformação, expondo os 
grupos SH para reagirem com outros de outras 
proteínas do leite e derivados (CORRIEU ef aI., 
1 985). EURNINK ef aI. ( 1997) acreditam que, uma 
vez ativados esses grupos sulfidrila, o processo de 
deposição ocorre em três principais passos: ativação 
da molécula da proteína do soro; transporte dessa 
para a superficie de aquecimento e formação de 
ligação dissulfeto entre molécula ativada com outra 
já anteriormente agregada à superfície. O processo 
é dinâmico e acredita-se que ocorra milhares de vezes 
por minuto, ao longo do processo produtivo de 
pasteurização ou esterilização, o que permite a 
deposição sucessiva de camadas até a formação das 
pedras de leite. No entanto, para que ocorra é 
essencial a proximidade e aproximação para colisão 
e formação das ligações entre duas ou mais proteínas, 
diminuindo a probabilidade do evento. 

Incrustações nas tubulações e equipamentos 
em indústrias de laticínios são questões sérias 
porque, entre outros fatores, diminuem a 
eficiência de transferência de calor (impedindo 
alcançar as temperaturas de pasteurização ou 
esterilização relacionadas à destruição . dos 
microorganismos-alvos), põe em perigo a 
esterilidade do processo, provocam a queda de 
pressão de vapor e água na indústria, além de 
limitar o tempo operacional de produção. Posto 
isso, os custos com limpeza devido às incrustações 
foram estimados em US$ 4,0 a US$ 1 0  (quatro. a '  
dez bilhões de dólares) em 1 985 nos EUA, devido 
a quatro fatores principais, tais como: aquisição 
de equipamentos, materiais para limpeza CIP, 
custo de energia e combustível na sanitização, 
custos em água e produtos químicos e perdas na 
produção por paradas técnicas- para limpeza e 
manutenção (VISSER , 1 997). 

Outrossim, como a indústria de laticínios 
de modo geral possui uma grande diversidade de 
produtos fabricados, é também variável a 
composição físico-química da incrustação gerada; 
conforme a temperatura, a composição e regime 
de operação. Por exemplo, no processo térmico 
do soro líquido a incrustação tem cerca de 63 % 

de: proteínas, enquanto que p�ra leite ·desnatado. 
alcança '  44 % de ·proteínas. (JEURWINK & 
VISSER, 1 997) .  Por conseguinte, é de suma 
importância o conhecimento .da composição 
principal das matérias-primas em processamento 
e como seus componentes interagem no processo 
de deposição para a escolha do . sanitizante e 
detergente a ser empregado. 

Por outro lado, muitos fabricantes de 
equipamentos, tubulações e instrumentos para a 
indústria de. laticínios parecem desconhecer a 
nec.essidade de· higienização diária de seus itens. 
Por exemplo, . em caminhões-tanques e nos 
encanamentos há problemas sérios como: não 
esgotamento total do: leite interno; soldagem dos 
tanques' móveis (impedindo desmontagens); 
·tubulações com ·diâmetros· diferentes, além de 
registros em posições ·inadequadas. Todas essas 
falhas permanecem pela não normatizaçãó da 
inspeção federal quanto à utilização e projeto de 
construção dos diversos equipamentos de laticínios 
(PINHEIRO & S OUZA, 2004). 

Para evitar 'à formação das pedras de leite e 
conseqüente formação posterior de biofilmes, 
alguns cuidados básicos 'nunia .indústria de laticinios 
devem ser tomados. 

Inicialmente, é muito importante a re
moção diária, programada e rápida de. sujidades 
internàs pela higienização adequada, de prefe
rência tão logo acabe a fabricação. Para isso, faz-

. se mister a utilização de um sistema de limpeza 
ClP (limpeza no local, automatizada) no qual os 
sanitizantes usados sejam específicos (alcalinos, 
ácidos, tensoativos) e nas concentrações adequadas 
informadas por seus fabricantes. 

Além disso, é importante o cuidado com o 
tipo de água de :limpeza e o vapor gerado nas 
caldeiras. 'ANDRADE & MARTYN, ( 1 993)  
indicaram que a dureza da água é proveniente da 
quantidade de sais de cálcio e magnésio lixiviados 
pela água no seu caminho do rio até as fontes de 
abastecimento público, podendo a água 
classificada como dura a partir .de 1 20 a 1 80 ppm 
(partes por milhão) de carbonato de cálcio 
(CaC03). Por outro lado, outros fatores relaciona
dos ' ao processo são importantes para reduzir a 
possibilidade de incrustações por medidas simples 
ou não, entre as quais: aumentar a área de 
transferência de calor no trocador de calor em 
placas; pré-aquecer o produto a baixas tempe
raturas para inativação do complexo de proteínas 
do soro da b-Iactoglobulina; aumentar a velocidade 
do fluido (ou do número de Reynolds) para 
aumentar a turbulência interna, entre outros. 
(JEURNINKK & VISSER, 1 997). 

Concomitantemente à formação e depo
sições das "pedras de leite", os microorganismos 
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naturai� do leite que existem antes e/ou após a pasteunz
.
ação

. 
ao passarem por uma tubulação onde �sta retido um depósito com nutrientes n� tura�s do leite (proteínas, gorduras, sais mIneraIS) em forma de incrustações, tendem a se a�lomerar, formando camadas sucessivas conheCIdas Como biofilmes. 

Segundo COSTA ( 1 999); CARPENTIER & CERF, ( 1 993); SURMAN, MORTON t I ( � 996) citado por MACEDO, I.A. B.
' t20�Ó) b�o� l�es são complexos ecossistemas microblO�O�lcos embebidos em uma matriz de polímeros orga?lcos, aderidos a uma superfície e que contém partIC.ulas de pr�teín�s, lipídeos, fosfolipídeos, carbOIdratos, saIs mInerais e vitaminas, entre outros, que for�am uma espécie de crosta, debaixo da qual os mIcrorganismos continuam crescer formando . um cultivo puro ou uma associação coU: outros mIcrorganismos. 

, O problema maior da formação do biofilme e �ue os microrganismos tornam-se mais reSIstentes
, 
q�e outros não aderidos à ação de agentes q�lmlcos e físicos, como aqueles usados no procedImento de higienização (PARIZI 1 998 '  MOSTELER & BISHOP, 1 993 por MACEDO

' 
I.A:� .(2000) podendo provocar futura� toxl1�fecções. MACEDO, I .A.B .  (2000)  mencIona através de (Le CHEVALIER BABCOCK & LEE, 1 9 88)  que pesquisa� comprovaram que microrganismos aderidos foram entre cento e cinqüenta a três mil ( 1 50 300.0) vezes mais resistentes do que micror� �a?lsm�s não aderidos, à ação do desinfetante aCldo hlpocloroso. Por isso, cuidados maiores devem. s,

e� tomados, especialmente na indústria de latlClDlOS, que trabalha com alimentos com alta carga microbiana em relação a um processamento térmico adequado e na higienização Por outro lado, a presença do biofilme pod� levar a condições favoráveis à corrosão do metal, por condições anaeróbias e aeração de compostos corrosivos, como o; sulfitos (FIGUEIREDO, 2 000). 
Vá:i�s �atores contribuem para a adesão de u�a b�ctena a determinada superfície e dependem nao so da fi . I . 

ta ' 
ISIO ogla do microrganismo mas mbem da natureza do substrato (SURMAN MORTON, et aI., 1996). 

' 
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• �ntre . os exemplos de microorganismos patogemcos CItados por MACEDO (?OOO) d fi '  - que po em o��a� blOfilmes ��tão: Listeria 1l10llocytogelles, Yel SI1!I� �l1terocollllca, Salll/ollel/a thyphill/lIri1l1l1 Eschencllla co/i 0157'H7 S I ' 
. . , tap lylocoCCIIS allrells e BaclIllIs cerellS (SURMAN, MORTON t I 1996' LERI�HE & CARPENTIER, 1 995/ S�iTH 

' 
FRATAMICO, 1995). 

e 

. ANDRADE et a I, (2004) verificaram o crescImento de quatro diferentes cepas de Stal!h�'locoCC1�S spp em quatro superfícies diferentes: pohetlleno, :I�ro, poplipropileno e aço inoxidável; se�d,o . esta ultIma a de maior uso na indústria de la�lcmlOs e � que mais apresentou crescimento desse mlcroorgaDls�o em relação às demais. Isso d��o�stra a Importância de um programa de hIgleDlzaçã.o a,de�uado em qualquer superfície de contat� na . mdustrIa de laticínios para evitar perdas operaCIOnaIS e/ou riscos à saúde pública. 
2. CONCLUSÃO 

As incrustações representam um seno probl�m
_
a para as indústrias de laticínios, j á que a deposlçao prolongada aumenta as pedras de leite e. fornece condições ideais para a formação de blOfilmes. 

. Por isso, é de suma importância o conhe-clme�to desse processo e suas formas de evitar at:a�es de programa de higienização adequados : otlmlzados. 

SUMMARY 

. The p.reoccupation with the food sanitary su.rvelllance IS growing in the current days besides w�th the ince.n�ive to quality progr�ms of ahm�ntary admlDlstration as Good Manufacturina Prac!1ces (GMP) and Hazards Analysis of CriticaI Cro�tol Poi�ts (HACCP) in food industries. Partlcularly In .da�ry p roducts, the adoption of such programs Isn t enough in the safety of the food for the consumer if imminent and occult dang:rs be not �eri�ed" formed by the deposition o.f m.!lk and dalry 1D the internai layers of the plpehnes and equipments, what generate structures knowned as "dairy fouling", what can permit the presence of microorganisms - the biofilms str��tur�s. Besides, if hygienic measures of saDl!1zatlOn are not taken, they can become great problems, as loss of work pressure and of the th�rma� treatment efficiency and, otherwise, 

Conf�rme referência de MACEDO (2000) dentre os mICrorganismos que podem participar de P�oc7sS0S de adesão e podem gerar problemas de saúde pubhc� ou de ordem econômica estão: Pselld01110llas aeruglllosa, Psell dali/o 11 os frogi, Pselldoll/Ollas fl
(�c;escel1s, Micro

,
cocclIs sp e EnterococclIs faeci1l1l1. lADO, SUAREZ & FERRERÓS 1 994, 

mlcrOblOlogical contaminations that h d . , are 
�zar ous r!sk for the food consumers. This paper ANDRADE, BRIDGEMAN & ZOTTOLÀ 1 998 : 

LERICHE & CARPENTIER, 1 995). 
' , 

alms essen!1ally to summarize in the essence those two prob.le�s and as they happen; your main charactenstlcs and how to avoid them. 
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PATÓGENOS EMERGENTES EM PRODUTOS LÁCTEOS 
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RESUMO 

Produtos lácteos têm sido respónsáveis por surtos alimentares envolvendo diversos 
microrganismos patogênicos. Atualmente, os surtos de doenças provocadas pelo consumo 
de produtos lácteos são atribuídos a patógenos como: C ampylobacter j ejuni, Listeria 
monocytogenes, Yersinia enterocolitica e Escherichia coli 0 157:H7. A presença de Listeria 
monocytogenes é preocupante, pois além da posibilidade de estar no alimento, também 
pode estar no ambiente de processamento e possui características favoráveis como capacidade 
de crescer em baixas temperaturas e em baixa atividade de água. Y. enterocolitica é um 
patógeno capaz de causar gaslroenterite aguda, enterocolites, e uma variedade de desordens 
intestinais em humanos, assim como Campylobacter jejuni, cuja veiculação para humanos 
têm sido por meio do consumo de leite cru ou com pasteurização inadequada e de queijos. A 
maioria dos surtos ocasionados por E. coli 0157:H7 está relacionada ao consumo de alimentos 
de origem bovina, incluindo leite, uma vez que o gado bovino é reservatório natural. .Vários 
estudos têm mostrado que pode sobreviver em produtos lácteos por vários dias ou semanas. 
Este artigo relata uma breve revisão sobre os principais patógenos emergentes em leite e 
derivados e visa ressaltar a importância do controle efetivo durante todo o processo de 
fabricação de lácteos. A pasteurização adequada do leite e a aplicação de Boas Práticas de 

. Obtenção e Fabricação são suficientes para assegurar a inocuidade de produtos lácteos. 

1. INTRODUÇÃO 

Produtos lácteos têm sido responsáveis por 
surtos alimentares envolvendo diversos micror
ganismos patogênicos. 

A adoção da pasteurização do leite reduziu, 
consideravelmente, doenças como difteria, febre 
escarlate, brucelose e tuberculose associadas ao 
consumo de leite cru no início do século XX. 
Atualmente, os surtos de doenças provocadas pelo 
consumo de produtos lácteos são atribuídos a 
patógenos como: Campylobacter jejzlIli, Listeria 
monocytogenes, Yersinia enterocolitica e 
Escherichia coli 0 157:H7 (VANETTI, 2003).  

A presença desses microrganismos no leite 
é preocupante, uma vez que em regiões do Brasil, 
particularmente em áreas rurais, tem-se amplo 
consumo de leite cru e derivados, principalmente 
queijos, produzidos a partir de leite cru. 

Outro fator de relevância relaciona-se ao 
pequeno número de células necessárias de alguns 
patógenos para causar infecção, além da alta taxa 

I Mestrandas do DTNUFV 

de mortalidade a certos grupos de indivíduos 
provocada por microrganismos, como L. 
monocytogenes. 

Este artigo relata uma breve revisão sobre 
os principais patógenos emergentes em leite e 
derivados e visa ressaltar a importância do 
controle efetivo durante todo o processo de 
fabricação de lácteos. 

2. LISTERIA MONOCYTOGENES 

Listeria monocytogenes é um microrganismo 
que preocupa a indústria de alimentos, em especial, 
a de laticínios. Características como capacidade de 
crescer em baixas temperaturas e em baixa atividade 
de água contribuem para a veiculação desse 
patógeno por alimentos (MENA et ai., 2004). 

A alta incidência de L. monocytogenes em 
alimentos e a alta taxa de mortalidade associada 
com a listeriose têm contribuído para que este 
microrganismo seja  considerado um risco à saúde 
pública. 

2 Professor/Pesquisador do Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
3 Professor do DTNUFV 
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Leite e derivados são considerados .fontes 
de L. lIlonocytogenes. Queijos freqüentemente 
têm sido relacionados com surtos de listerioses 
(ARQUES et 01. , 2005). Uma vez que este 
microrganismo não resiste à pasteurização, a sua 
presença em produtos lácteos está relacionada à 
utilização de leite cru ou à pós-contaminação. 

Silva et 01. (2003) avaliaram a presença de 
L. lIlonocytogenes em pontos críticos de controle 
(PCC) na fabricação de queijo Minas Frescal e 
detectaram presença do patógeno em 15% das 
2 1 8  amostras analisadas. A estocagem do queijo 
foi considerada um PCC em razão da temperatura 
(2-8 °C), que permite o crescimento do micror
ganismo. Listeria spp. foi isolada de 47 das 65 
amostras de queijos analisadas por Pintado et aI. 
(2005), sendo que 29 amostras foram positivas 
para L. lIlonocytogenes. 

Além da possibilidade de presença no 
alimento, L. monocytogenes também pode estar 
presente no ambiente de processamento. KeIls & 
Gilmour (2004) analisaram 3 4  amostras do 
ambiente de duas plantas de laticínios e obtiveram 
1 047 isolados de Listeria spp., 3 I 6 dos quais foram 
confirmados como L. lIlonocytogenes. 

Novas tecnologias de conservação têm 
surgido na tentativa de reduzir o risco de surtos de 
listeriose por meio do consumo de produtos lácteos. 
Arques et ai. (2 0 05) estudaram o efeito da 
combinação de altas pressões e bacteriocinas, 
produzidas pela cultura stOl·ter sobre L. 
lIlonocytogenes em queijo  processado com leite 
cru e concluíram que houve efeito sinergístico entre 
os dois tratamentos e, portanto, redução do número 
de células do microrganismo no queijo. 

A veiculação de L. lIlonocytogenes por leite 
e derivados é uma possibilidade real e o controle 
efetivo da presença desse patógeno em todas as 
etapas de processamento é necessário e fundamental 
para a obtenção de lácteos de qualidade. 

3. YERSÍNIA ENTEROCOLITICA 

YersÍnia enterocolitica é um microrganismo 
anaeróbio facultativo, gram-negativo e não 
formador de esporos. · Atualmente classificado como 
parte da fàmília Enterobacteriaceae. É uma bactéria 
psicrotrófica com crescimento ótimo entre 22 e 
29°C (ERKMEN, 1 996).  Y. enteroco/itica é um 
patógeno bem estabelecido para humanos, causando 
gastroenterite aguda, enterocolites, assim como uma 
variedade de desordens intestinais (BOTTONE, 
1 999). Os sorotipos 0 : 1 ,  0:3 ,  0:8 e 0:9 são os 
patogênicos para humanos. A gastroenterite é 
normalmente causada por uma colonização 
intestinal, onde a bactéria age por mecanismos como 
produção de toxinas, aderência e invasão da mucosa 
intestinal (YUCEL & ULUSOY, 2006). 

Y. enteroco/itica tem sido isolado, em 
diferentes países, da água e de vários alimentos 
incluindo carnes, crustáceos, hortaliças e leite 
(LANGIANO et 01. 2002) .  Leite cru ou com 
pasteurização inadequada e queij os têm sido 
relacionados na transmissão Y. enterocolitica para 
humanos. Em muitos países, o consumo de leite 
cru e queijos derivados de leite cru e sem 
maturação têm sido uma prática muito comum 
em áreas rurais. 

Estudos epidemiológicos revelam que 
alimentos estocados refrigerados por um longo 
período possuem um risco adicional, em virtude 
da Y. enterocolitica ser um psicrotrófico capaz de 
crescer a temperaturas abaixo de O°C (YUCEL & 
ULUS OY, 2006) .  Em leite cru estirpes de Y. 
enteroco/itica são capazes de sobreviver na 
presença de altos números de microrganismos e 
capazes de competir e manter a virulência durante 
a estocagem sobre refrigeração (LAMO
CASTELLVÍ, et ai. , 2005). 

Yucel & Ulusoy, 2006 examinaram um total 
de 200 amostras (leite cru e queijo) para presença 
de Yersinia spp. e observaram que 55% das 
amostras de leite cru e 14% das amostras de queijo 
estavam significativamente contaminadas. Y. 
enterocolitica foi a espécie mais comumente 
isolada: 47,3% das amostras positivas de leite cru 
e 35,7% das amostras de queijo. A presença em 
queijos pode ser atribuída a diversos fatores tais 
como o uso de leite cru, contaminação por ma
nipuladores, ambiente e água. 

A alta pressão hidrostática (HHP) é 
considerada u m  processo atrativo para preser
vação de alimentos. Alguns autores têm detectado 
subletalidade nas células injuriadas após o 
tratamento e sugerem que estas células são capazes 
de repararem os danos em condições favoráveis 
(CHEN & HO OVER, 2003).  Lamo-CasteIlví, et 
ai., 2 005, inocularam 7-8 log UFC.mL-1 de Y. 
enterocolitica (sorotipos 0 : 1 ,  0 :3 ,  0 :8  e 0 :9) em 
leite desnatado esterilizado e tratado a 300, 400 
e 500 MPa por 20 mino a 20 °c e mantidos a 8 °c 
para avaliar a evolução por 15 dias. Os  trata
mentos a 400 e 500 MPa causaram uma alta 
letalidade e a 3 0 0  MPA os sorotipos mais 
baroresistentes foram 0:3 e 0 : 8. Após 15 dias de 
estocagem a 8 °c, Y. enterocolitica mostrou 
crescimento acima de 8 log UFC.mL-1 em todos 
os tratamentos. A considerável capacidade de Y. 
enterocolitica de crescer e reparar em leite pode 
ser devido aos nutrientes do meio combinado com 
seu comportamento psicrotrófico. 

A fim de prevenir infecções por Y. 
ellleroco/itica é necessário a pasteurização do leite 
para o consumo e para a produção de queijos. Deve
se também manter um rigoroso procedimento 
higiênico-sanitário durante a produção de queijos, 
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usar culturas starter e evitar a contaminação pós
pateurização por meio de boas práticas de 
fabricação. 

4. ESCHERICHIA COLI 0157:H7 

Escherichia co/i O l 57:H7 foi identificada 
pela primeira vez nos Estados Unidos em 1 982,  
após um surto de colite enterohemorrágica 
causada pelo consumo de hambúrger bovino mal 
cozido (RILEY et ai., 1983). A maioria dos �urtos 
ocasionados por esse microrganismo está 
relacionada ao consumo de alimentos de origem 
bovina, incluindo leite, uma vez que o gado bovino 
é reservatório natural de E. co/i 0 157:H7. 

Vários estudos têm mostrado que E. coli 
0157:H7 pode sobreviver em produtos lácteos 
por vários dias ou semanas. A sobrevivência desse 
microrganismo ilustra o risco potencial associado 
com a pós-contaminação, mesmo em baixos 
níveis, em leite e derivados (D INEEN et ai. , 
1998 ) .  

Vernozy-Rozand et  a I .  (2005) estudaram o 
comportamento de E. co/i 0 157:H7 durante a 
maturação de queijo produzido com leite de cabra 
cru e observaram que a cultura starter foi capaz de 
reduzir, porém não eliminou as células do 
microrganismo ao final do tempo de maturação. 
A inativação de E. colí O I 57:H7 foi observada 
em queijo mussarela somente quando este foi 
submetido à temperatura superior a 80°C (SPANO 
et ai. , 2003), o que indica que o processamento de 
queijos a partir de leite cru significa risco à saúde 
do consumidor. 

E. colí 0 157:H7 foi capaz de crescer 
durante a fermentação do leite para a produção 
de iogurte (BACHROURI et ai. , 2 005). Mesmo 
iogurte, que geralmente é considerado um alimento 
seguro, em função da sua acidez já foi envolvido 
em infecções (Morgan et ai. ,  1 993).  

A presença de células de E. co/i 0 157 :H7 
em produtos lácteos é preocupante porque este 
patógeno é infeccioso mesmo em pequenas 
contagens e este microrganismo é capaz de 
sobreviver em ambientes ·ácidos, como queijos e 
iogurtes (VERNOZY-ROZAND et ai. 2005). 

A utilização de leite pasteurizado e a aplicação 
das Boas Práticas de Obtenção e de Fabricação são 
ferramentas eficientes no controle.  desse 
microrganismo patogênico em leite e derivados. 

5. CAMPYLOBACTER JEJUNI 

O alimento é atualmente reconhecido como 
o mais freqüente veículo de transmissão de 
Call1pylobacter sp. em países desenvolvidos. 
Call1pylobacter jejun i, microrganismo gram
negativo, micro-aerofí lico e não formador de 

esporos, é a principal bactéria causadora de 
gastroenterite nestes países (FITZGERALD et 01. , 
200 I ) . Os sintomas mais comuns são diarréia, 
dores abdominais e febre . O fator de risco mais 
significante de transmissão tem sido o consumo 
e/ou manipulação carnes de aves cruas ou mal 
cozidas, outras carnes, leite cru e água (WHYTE, 
et 01., 2004). 

A veiculação de Call1pylobacter jejllni para 
humanos via consumo de leite cru é reconhecido 
com numerosos surtos e casos previamente 
relatados. Portanto, constitui-se num potencial 
risco para saúde pública, já que muitas famílias que 
vivem em fazendas ainda mantêm um amplo 
consumo de leite cru (WHYTE, et 01., 2004). Fahey 
et 01., 1 995, descreveu um surto gastrintestinal 
afetando 1 1 0 pessoas, das quais 4 I tiveram 
confirmação microbiológica de infecção por 
Call1pylobacter jejllni. O surto foi associado com 
o consumo de leite pasteurizado inadequadamente. 

Um outro surto de Campylobacter jejllni 
ocorreu entre pessoas que tinham participado de 
uma refeição, onde foi servido leite cru . Treze 
das vinte pessoas que estavam presentes 
tornaram-se doentes (PETERSON, 2003) .  

Jayarao & Henning, 200 I examinaram 
leite de tanques a granel de 131 rebanhos leiteiros 
para a presença de patógenos de origem alimentar. 
Call1pylobacter jejuni, Escherichia co/i 0 157 :H7, 
Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e 
Yersillia enterocolitica foram detectados em 9,2%; 
3 ,8%; 4,6%; 6, I % e 6, I % das amostras de leite, 
respectivamente. Trinta e cinco das 13 1  amostras 
de leite continham uma ou mais espécies dessas 
bactéria patogênica. Campylobacter jejulli é 
susceptível às condições ambientais e não 
sobrevivem bem em alimentos, assim possui um 
controle relativamente fácil .  A contaminação 
associada com leite pode ser prevenid·a com a 
pasteurização. As Boas Práticas de Fabricação nas 
áreas de preparo de alimentos podem trazer 
grandes benefícios em termos de aumento de 
segurança alimentar. 

6. CONCLUSÃO 

A presença de microrganismos patogênicos 
no leite deve-se, principalmente, à utilização de 
leite cru, à recontaminação pós-pasteurização, ao 
manejo inadequado do rebanho leiteiro, aos hábitos 
precários de higiene de manipuladores e à 
contaminação ambiental. 

A pasteurização adequada do leite e a 
aplicação de B oas Práticas de Obtenção e 
Fabricação são suficientes para assegurar a 
inocuidade de produtos lácteos. 

Novas tecnologia de conservação devem 
se estudadas ou associadas a outras barreiras a fim 
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de reduzir o risco de infecções e, ou intoxicações 
aos consumidores. 

SUMMARY 

Dairy products have been responsible for 
alimentary outbreak involving several foodborne 
pathogens. Nowadays, diseases caused by 
consumption of dairy products are attributed to 
pathogens such as: Campylobacter jejzlIli, Listeria 
monocytogenes, Yersinia enterocolítica and 
Escherichia colí O I 5 7 : H7.  Presence of L. 
monocytogenes is worrying, because, in addition 
the possibility of being in food, it can also be in 
the processing environment and it has 
characteristics as capacity of growing in low 
temperatures and in low activity of water. Y. 
enterocolítica is foodborne pathogen that causes 
acute gastroenteritis, enterocolites, and other 
intestinal disorders in humans, as well as C. jejzlIli, 
which transmition to humans have been through 
the of raw milk or with inadequate pasteurization 
and consumption of cheeses. Most of the outbreaks 
caused by E. colí 0 1 5 7 :H7 is related to the 
ingestion of food such as milk and beef, since the 
bovine cattle is natural reservoir. Some studies have 
been showing that E. colí 0 1 57:H7 can survive in 
dairy products for several days or weeks. This paper 
aims an abbreviation review about the most 
important emergent foodborne pathogens in milk 
and dairy products and also aims to emphasize the 
importance of the effective control during ali the 
production process of dairy products. The 
appropriate pasteurization of the milk and the 
application of Good Practices of Manufacturing 
are enough to assure the safety of products. 
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TECNOLÓGICA 
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RESUMO 

A possibilidade do Brasil se inserir no mercado internacional de l ácteos tornou a 
preocupação com a qualidade do leite o foco principal das grandes indústrias laticinistas e 
dos produtores rurais. Essa nova preocupação faz com que a mastite se torne um grande 
vilão do setor lácteo, pois causa enormes prejuízos econômicos, compromete a qualidade do 
leite, além de ser uma doença difícil de controlar e praticamente impossível de se eliminar 
do rebanho. O objetivo desse trabalho foi expor, de forma resumida, a importância econômica 
da mastite, as principais alterações físico-químicas do leite e as conseqüências tecnológicas 
determinadas por essa enfermidade. 

Palavras-chave: mastite, bovino 

1 INTROD UÇÃO 

A crescente competitividade do mercado 
nacional somada a pretensão do Brasil em se inserir 
de vez no mercado internacional de lácteos, faz 
com que as indústrias laticinistas busquem cada 
vez mais, tecnologias que as tornem mais 
efícientes. Isto implica em produzir um produto 
final de excelente qualidade, a um baixo custo e 
com o maior rendimento industrial possível. 

Para que isso seja possível, é imprescindível 
produzir a matéria-prima, o leite, com excelente 
qualidade. A criação da Instrução Normativa 5 1  
(Brasil, 2002)  comprova essa nova realidade, 
passando a adotar parâmetros de qualidade pouco 
utilizados no passado. Dentro destes parâmetros 
estão a contagem de células somáticas (CCS), a 
contagem padrão em placas (CPP), ausência de 
resíduos de antibióticos, entre outros. 

Dentro desse novo contexto, o controle da 
mastite adquire grande importância dentro de um 
sistema de produção de leite. A mastite apresenta 
uma alta prevalência, estando presente em mais 
de 5 0 %  dos efetivos leiteiros do mundo, 
provocando diminuição total ou parcial na 
produção leiteira. (Ribeiro et aI, 2000). Além dos 
enormes prejuízos econômicos causados por essa 
doença, a mastite também determina alterações 

. físico-químicas, sensoriais e na composição 
centesimal do leite, comprometendo sua qualidade 
final. Também é um sério problema para a Saúde 

Pública, pois o leite proveniente de uma vaca 
com mastite apresenta-se contaminado com 
microrganismos nocivos a saúde, podendo conter 
enterotoxinas e, principalmente, resíduos de 
antibióticos. 

Observa-se então, que esta enfermidade é 
um grande entrave econômico e sanitário da 
exploração leiteira e um fator limitante da 
qualidade do leite. 

2 SOBRE A DOENÇA 

A mastite é uma inflamação da glândula 
mamária caracterizada por alterações no tecido 
glandular, causando distúrbios funcionais no quarto 
mamário afetado. Tais distúrbios resultarão em urna 
diminuição da produção de leite e alterações em 
suas características físico-químicas, bacteriológicas 
e sensoriais (Swenson & Reece, 1 996;  Germano, 
200 1 ) .  É urna doença que pode se apresentar na 
forma clínica, onde os sinais da inflamação são 
mais visíveis, ou, mais frequentemente, na forma 
subclínica onde esses sinais são menos marcantes. 
No entanto, as duas formas provocam alterações 
no leite (Ladeira, 2001) .  

Pode ser causada por agentes físicos ou 
químicos, mas na maioria dos casos, a inflamação 
é resultado de uma infecção microbiana. Diversos 
microrganismos podem causar mastite, porém os 
agentes bacterianos são os responsáveis por 90% 
dos casos (Duval, 1997, Ladeira, 200 1 ) .  
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Diversos fatores, isoladamente o u  associados, 
podem influenciar ou determinar o surgimento da 
mas ti te, tais corno o manejo, a nutrição, a higiene, 
o homem, o animal e o meio ambiente (Torres, 
1992 ;  Duval, 1 9 97;  Mendonça, 1 999) .  Tal 
característica associada ao fato da forma subclínica 
ser a mais comum, faz da mastite bovina urna doença 
de difícil controle e erradicação. 

3 I MPORTÂNCIA ECONÔMICA 

A mastite é urna doença cosmopolita, 
causando enormes prejuízos econômicos em 
rebanhos leiteiros do mundo inteiro. Em países 
corno a Dinamarca, é a causa de 30 a 40% das 
intervenções veterinárias (Duval, 1 997). Os índices 
mundiais de mastite subclínica estão em tomo de 
40% (Ladeira, 200 I ;  Green, 2002). No Brasil, a 
prevalência média da forma clínica é de 17 ,45% e 
da for�a subclínica 72,56% (Ladeira, 200 1 ). 

Indices tão elevados conseqüentemente 
acarretam enormes perdas econômicas, devido a 
redução de até 5 0 %  da produção de leite 
(Ladeira,20 0 1 ). Na tabela 1, nota-se claramente 
que os prejuízos estão relacionados principal
mente com a queda na produção. Em 2000 ,  
Fonseca & Santos estimaram urna perda de  2,5 
bilhões de litros de leite em relação a uma produção 
anual de 2 0  b ilhões de litros. Se nesse mesmo 
trabalho considerarmos a produção de leite até o 
20 trimestre de 2005  (7,8 bi lhões de litros), 
divulgada pelo IBGE, as perdas estariam próximas 
de 1 ,2 bilhões de litros de leite. Assim, percebe-se 
que as perdas em 2005 serão parecidas com as de 
2000, indicando que pouco foi feito para combater 
a doença. Com a Instrução Normativa 5 1  espera
se urna redução desses valores. Observam-se, ainda 
na tabela 1 ,  perdas significativas com o descarte 
do leite impróprio para o consumo e com a 
reposição de animais que, nos casos crônicos, o 
tratamento pode não ser eficaz (Germano, 200 1) .  

Além dos prejuízos na produção primária, a 
mastite também é um problema para as indústrias 

Tabela 1 - Perdas anuais decorrentes da mastite 

de laticínios. A utilização de leite de baixa qualidade 
tem implicações tecnológicas relevantes corno, por 
exemplo, o baixo rendimento na fabricação dos 
derivados, a diminuição da vida de prateleira dos 
produtos e alterações nas características originais 
do leite e dos derivados (Silva, 1999). 

4 ALTERAÇÕES NA C O MPOSIÇÃO D O  
LEITE 

O quadro inflamatório na glândula mamária 
causa lesões nas células secretoras, que as tornam 
menos efícientes reduzindo assim a produção. O 
metabolismo celular também é alterado, pre
judicando a síntese dos componentes do leite 
(Cerón-Munoz et ai, 2002). 

Ocorre ainda um aumento da permeabilidade 
dos vasos sanguíneos e da rota paracelular de 
secreção de constituintes do sangue no leite 
(Moussaoui et ai, 2002; Silva, 1 999). Corno conse
qüência, serão observadas alterações na composição 
centesimal do leite tais como: elevação do número 
de células somáticas (Ieucocitárias e epiteliais), 
elevação da carga microbiana, redução nos teores 
de gordura, proteína e lactose, aumento de frações 
do soro sanguíneo no leite, desequilibrio salino, 
aumento do pH e diminuição da estabilidade das 
proteínas nativas do leite (Silva, 1 999,  Bueno 
2005) (Tabela 2).  

4 . 1  Gordura 

Os efeitos da mastite sobre os teores de 
gordura ainda não estão bem elucidados. 
Entretanto, alguns pesquisadores afirmam que a 
porcentagem de gordura no leite diminui com o 
aumento da CCS (Kitchen, 1 98 1 ;  Munro e t  ai, 
1 984), enquanto outros descreveram um aumento 
na concentração total de gordura do leite (Mitchel 
et ai, 1 986;  Bueno et ai 2005). 

Além da redução dos teores de gordura, também 
são observadas alterações físicas dos glóbulos, favo
recendo a atividades das enzimas lipolíticas. 

Causa da perda Perda por  vaca (US$) % do total 
Queda na produção 1 2 1 .0 0  6 6 . 0  
Descarte d o  leite 1 0 .45  5 . 7  
Preço d e  reposição 4 1 .7 3  2 2 . 6  
Trabalho extra 1 . 1 4 0 . 1  
T ratamento 7.36 4 . 1  
Serviços veterinários 2 . 72 1 . 5 
Total 1 84.40 1 00 . 0 0  

Fonte: Fonseca & Santos, 2000 
* Considerando que um terço das vacas estão infectadas e com média de 1 ,5 quartos por vaca; a perda 

de leite igual a 3 85 litros por quarto infectado e o preço do leite US$ 0,268 . 
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4.2 Lactose 

A inflamação da glândula mamária causa 
lesões nas células alveolares levando a uma 
diminuição da síntese da lactose (Auldist et ai, 
1 995). Segundo Klei et ai ( 1 998), a elevação da 
CCS de 83 .000 para 870.500 cels/ml reduziu a 
concentração de lactose no leite de 4,97% para 
4,70%. Brito (2000) afirma existir uma correlação 
altamente significativa entre a CCS e os níveis de 
lactose no leite, relatando que a elevação da CCS é 
responsável por uma queda de aproximadamente 
1 0% deste açúcar. Esta correlação já foi descrita 
em trabalhos anteriores. Kitchen ( 1 9 8 1 )  demons
trou que o leite com CCS superior a 1 milhão de 
cels/mL apresentava teores de lactose inferiores a 
3,8%, enquanto o leite contendo baixa CCS « 100 
mil  cels/mL) apresentava teores acima de 5%. 

4.3 Proteína 

o teor de caeína encontra-se reduzido, no 
entanto devido ao aumento das proteínas de origem 
sangüínea (Imunoglobulinas e soroalbumína), durante 
o processo mastítico os níveis de proteíoa total sofrem 
alterações muito discretas (Kitchen, 198 1).  

Verdi et ai ( 1 9 87) comparando o leite 
oriundo de um anímal sadio com o leite proveniente 
de uma vaca com mastite demonstraram que a 
porcentagem caseína/proteína total foi menor para 
o leite mastítico. Le Roux et ai ( 1 995) detectaram 
mudanças na composição das frações de caseína, 
resultando em importantes mudanças sobre a 
qualidade do processamento industrial do leite. 

4.4 M in erais e outros elementos 

Ocorre uma alteração nas taxas de 
substâncias minerais no leite de vacas com 

mastite. Há uma redução considerável das quan
tidades de cálcio, fósforo e potássio. Com a 
diminuição nos teores de lactose o equi líbrio 
osmótico do leite se altera, e para manter o 
balanço, os níveis de sódio e cloretos aumentam, 
podendo aumentar em até dez vezes (Fonseca & 
Santos, 2000;  Brito, 2000).  

4.5 Enzimas 

No leite mastítico há um aumento da lipólise 
e da proteólise, pois com o aumento da CCS ocorre 
um aumento na concentração de enzimas 
lipolíticas e proteolíticas com origem nas células 
somáticas. 

Além disso, o dano causado às membranas 
dos glóbulos de gordura expõe os triglicerídios, 
favorecendo a ação enzimática (Azzara & Dimick, 
1 98 5). O aumento da proteólise também pode ser 
atribuído ao aumento da concentração de plasmina. 
Então, a caseína se torna o principal substrato 
porque se encontra em maior quantidade no leite e 
apresenta maior susceptibilidade à proteólise, 
enquanto as proteínas do soro são mais resistentes 
(Verdi & Barbano, 1 9 88). 

4.6 Resíduos de Antibióticos 

O tratamento da mastite com antibióticos 
vem sendo utilizado desde o final da II Guerra 
Mundial. E, atualmente, é um importante 
componente dos programas de saúde do rebanho 
leiteiro (Brito, 2000).  

Contudo, o uso indiscriminado dos anti
bióticos tem ocasionado o aparecimento de resíduos 
no leite e nos seus derivados (Brito, 2000) .  A 
presença desses resíduos, além de ser um risco para 
a Saúde Pública, tem importantes implicações 
tecnológicas como inibição de fermentos láticos, 

Tabela 2 - Alterações na composição do leite causadas pela mastite 

C o m p o n e n t e  Leite normal ( % )  Leite mastítico ( % )  

Gordura 3 .5 3 .2 
Lactose 4 . 9  4 . 4  
Proteína total 3 . 6 1  3 . 5 6  
Caseína total 2 . 8  2 . 3  
Proteína do soro 0 . 8  1 . 3 
Albumina sérica 0 . 0 2  0 .07  
Lactoferrina 0 . 0 2  0 . 1  
Imunoglobulinas 0 . 1  0 . 6  
Sódio 0 .057 0 . 1 05 
C loreto 0 . 0 9 1  0 . 1 47 
Potássio 0 . 1 7 3  0 . 1 57 
Cálcio 0 . 1 2  0 . 04 

Fonte: Fonseca & Santos, 2000 
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acarretando problemas n a  fabricação d e  queijos, 
iogurtes e manteigas (Silva" 1 999). 

5 CONSE QÜÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

CCS desenvolveu rancidez entre J 4 e 21 dias. após 
o processamento, enqu.anto O· , controle (baixa. 
CCS) não apresentou este defeito. 

Obviamente, todas as a lterações na com- . 
posiÇão do leite apresentam .grandes impactos 

A . tabela 3 demonstra os problemas no 
beneficiamento e .nas caracteristicas sensoriais .de 
produtos . lácteos . fabricados com .leite com alta 
contagem de células somáticas . 

. sobre a qualidade dos derivados lácteos. A primeira 
e mais bem estudada é a queda da qualidade e do 
rendimento na fabricação de queijos (Barbano et 
ai, 1 99 1 ;  Klei et al., 1998); No queijo produzido 
com leite contendo alta CCS ocorre um aumento 
do tempo de coagulação, diminuição da firmeza 
do coágulo, defeitos na textura e alterações 
sensoriais (Klei et ai 1 998;  Munro et ai, 1 984). 
Matioli et ai (2000) demonstraram que, com o 
aumento ·da ·CCS, o queijo Minas Frescal apresentou 

· menor acidez · e  maior perda de gordura e proteínas 
solúveis ·através do soro. 

O leite com alta CCS também afeta o 
processo de fabricação e a qualidade final do iogurte. 
Além de apresentar menores concentrações de 
lactose ·há ,  ainda, o efeito negativo sobre o 

. .  crescimento das culturas lácteas. Fernandes et ai 
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PRODUTO 
Leite condensado e leite évaporado 
Leite em pó 
Queijo 

Leite fluido 
Leite UHT 

Produtos fermentados 

Manteiga 

Fonte: Silva, 1 99 9  

PROBLEMA 
Diminui a estabilidade ao calor 
Gosto de queimado ou outros sabores estranhos 
Aumento no tempo de coagulação 
Diminuição da firmeza do coágulo 
Queda no rendim·ento 
Alteração do sabor na estocagem 
Geleificação provocada pelo aumento da atividade 
proteolítica 
Inibição do crescimento das culturas lácticas, 
principalmente de Lactobacil/us acidophilus, 
devido ao aumento da atividade fagocitária 
Diminuição do rendimento 
Aumento da rancificação 
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Queijo Coalho - Nordeste do  Brasil 
Tradicional na culinária brasileira, é largamente fabricado e consumido no nordeste, seja ele 
assado, na brasa ou frito. Seu consumo se incorporou à cultura regional através de várias 
gerações, em estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde se destaca 
entre os príncipais tipos de queijo. 

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

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

� 
•• 

® fe rmentech 
Central de Atendimento 

1 1  6193 4900 I www.fermentech.com.br 
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QJU'[\�'h'l 
�[@� fl�)](fb)'11't)1� Conheca as vantaflens , 

SENDO EXPORTADA PARA O PRIMEIRO MUNDO. do hiflienizante Kilol®-l: 
- Produto atóxico; 
- Não corrosivo; 
- Não volátil; 
- Não irritante; 
- Ecologicamente correto; 
- Biodegradável; 
- Não contaminante; 
- Alto poder antioxidante. 

Possui também: 
- Excelente ação microbiostática 

(Fungos e bactérias) 
- Ação prolongada 

(Além do tempo de ação 
dos desinfetantes tradicionais) 

Coadjuvante na sanitização ambiental 
de salas, equipamentos e locais onde são 

processados o leite e seus derivados 
como queijos, mantei�as, io�urtes, entre outros. 

quinabra@quinabra.com.br 
www.quinabra.com.br ra:. 

Qualidade em beneficio da natureza 
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VIABILIDADE TECNOLÓGICA DE USO DE CONCENTRADOS 
PROTÉICOS E CREME COMO EXTENSORES NA FABRICAÇÃO DE 

QUEIJO MINAS FRESCAL 

Luiz Cor/os Gonçalves Cosia Júniorl 
Luiz Ronaldo de Abreu' 

RESUMO 

O uso de extensores em fabricação de queijos é uma tecnologia que começa a ser 
introduzida em países da América Latina, onde o preço do leite é elevado e ou onde há 
sazonalidade. Consiste em acrescentar ao leite fontes de proteínas e gorduras, com o 
intuito de aumentar os teores destes constituintes e, conseqüentemente, a quantidade de 
queijo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a viabilidade tecnológica de concentrados 
protéicos e creme de leite como extensores para queijo  Minas fresca\. Foram testados 3 
extensores de proteínas: concentrado de proteínas totais (CPTL) do leite (50% de teor 
protéico), WPC (concentrado protéico de soro) com 3 3 %  e 80% de teores de proteína na 
matéria seca. Como extensor de gorduras, avaliou-se o creme de leite, que por ser de fácil 
obtenção industrial e baixo custo, tem viabilidade tecnológica e pode ser empregado como 
tal, na fabricação. O nível de extensão foi determinado pelo extensor protéico, sendo 
fixado em 40%. Dentre os extensores protéicos, o CPTL não apresentou viabilidade 
tecnológica, pois a coagulação da mistura torna-se muito dificultada, desde 1 00%, até nível 
de extensão de 40%. O WPC 3 3%, embora seja viável tecnicamente, confere aos queijos 
produzidos o sabor residual de leite, por ter teor de proteína mais baixo, resultando em 
aumento na quantidade a ser empregada, mesmo com nível de 40% de extensão. Já o WPC 
80% pode ser viável tecnologicamente como extensor, uma vez que a coalhada resultante 
apresenta-se com coagulação normal, e conseqüentemente apta ao corte e etapas seguintes 
da fabricação, num nível de 40% de extensão, resultando em queijos com aspectos sensoriais 
e de composição semelhantes aqueles do processo tradicional. 

l. INTRODUÇÁO 

Segundo Brasil ( 1 996) ,  entende-se por 
queijo o produto fresco ou maturado que se obtém 
por separação parcial do soro do leite ou leite 
reconstituído (integral, parcial ou totalmente 
desnatado), ou de soros lácteos, coagulados pela 
ação física do coalho, de enzimas específicas, de 
bactéria específica, de ácidos orgânicos, isolados 
ou combinados, todos de qualidade apta para uso 
alimentar, com ou sem agregação de substâncias 
alimentícias e ou especiarias e ou condimentos, 
aditivos especifícamente indicados, substâncias 
aromatizantes e matérias corantes. 

A cada ano, a indústria queijeira mundial tem 
avançado em todos os aspectos, sej a  na moder
nização de equipamentos, no uso de insumos ou, 
mesmo, de tecnologias mais aplicáveis ao processo 
atual, e o Brasil também tem acompanhado este 

desenvolvimento para que seus produtos possam 
se tornar competitivos no mercado globalizado. 

Os queijos frescais, de acordo com a 
definição de Brasil ( 1 996), são aqueles que estão 
prontos para o consumo logo após sua fabricação. 
D iversos são os tipos de queijos da linha dos 
frescais, pois cada país tem os seus típicos, que se 
diferenciam de outros por detalhes tecnológicos. 
No Brasil, eles existem em diferentes regiões do 
país, mas o Minas Frescal é, sem dúvida, o mais 
tradicional e comercial de todos, já se tendo 
notícia da entrada deste produto lático no mercado 
norte-americano. 

Embora pareçam simples a fabricação e a 
tecnologia ligada ao Minas Frescal, este queijo 
ainda pode ser fonte de muitos estudos, sob 
diversos aspectos, para que se possa obter maior 
lucratividade, padronização no processo de 
fabricação e nas características físico-químicas, 

DSc. Professor e pesquisador da EPAMIG CTIILCT 
2 PhD. Ciência dos Alimentos (Wisconsin), Pesquisador/Professor do Departamento de Ciência dos Alimentos 

da UFLA. lrabreu@ufla.br 
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microbiológicas e sensoriais, pois no Brasil, ainda 
existem muitos problemas ligados à falta de 
padronização na produção de derivados lácteos. 

Uma das obrigações da pesquisa agro
pecuária brasileira é buscar viabilidade à indústria 
l aticinista, e para isto torna-se necessário 
alternativas tecnológicas para o setor. Todos 
sabem que investir em equipamentos maiores, 
mais sofisticados, ou mesmo reformas de 
ampliação das fábricas onera muito a indústria e 
nem sempre tem-se capital disponível e ou 
financiá vel para tal. 

O obj etivo principal deste trabalho foi 
verificar a viabilidade tecnológica do uso de concen
trados protéicos disponíveis no mercado (fonte de 
proteínas lácteas), assim como do creme obtido na 
padronização do leite (fonte de gorduras lácteas), 
como extensores, com intuito de complementar a 
composição destes sólidos do leite padronizado para 
fabricação do queijo Minas Fresca!. Objetivou-se 
ainda, verificar o nível de extensão possível e suas 
conseqüências no processo produtivo do queijo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Sobre o queij o Minas Frescal 

Não só no Brasil, mas em toda a América 
Latina, os queijos frescais são muito comuns. No 
México têm-se os tipos Panela e Dobla Crema, que 
possuem teor de umidade entre 50% e 55% (mim). 
No primeiro, o teor de proteína situa-se entre 15% 
e 17% (mim) e,  no segundo, entre 8% e 1 0% (mI 
m). Para a compensação dos sólidos totais, o teor 
de gordura do primeiro varia de 17% a 19% (mim) 
e do segundo, de 38% a 40% (mim). Na Colômbia, 
o queijo tipo Camposino representa o típico 
frescal, tendo teor de umidade variável entre 47% 
e 5 1  % (mim). Os  teores de proteína e gordura 
variam entre 1 8% e 2 1 %  (mIm) e entre 22% e 
26% (mim), respectivamente (Ballinger, 200 1 b). 

A versão brasileira para este tipo de queijo 
é o Minas Frescal, que é produzido em diversos 
estados do país, porém, o início de sua fabricação 
no século XVIII se deu no estado de Minas Gerais, 
em regiões onde o gado de leite era dominante. 

2.2  C o mp osição,  
classificação 
Frescal 

características e 
do q ueij o Minas 

S egundo Dutra (2002) e Furtado & 
Lourenço Neto ( 1 994),  a composição físico
química e as características esperadas no queijo 
Minas Frescal são: 

- Teor de umidade: 55%-60% (mim); 
- Teor de gordura: 1 5%-1 9 %  (mim); 
- Teor de gordura no extrato seco (GES) 

ideal: 40% (mim); 
- pH: 5,0-6,3 ; e 
- Teor de cloreto de sódio: 1 ,4%-1 ,6% 

(mIm). 
D entre algumas características do queijo 

Minas Frescal segundo Brasil ( 1 997) estão: 
- Sua composição, sendo ingredientes 

obrigatórios o leite e ou leite 
reconstituído, coalho e ou enzimas 
coagulantes apropriadas e ingredientes 
opcionais, como: leite em pó, creme, 
sólidos de origem láctea, cloreto de 
sódio, cloreto de cálcio e cultivo de 
bactérias lácteas específicas; 

- Consistência branda, macia; textura 
com ou sem olhaduras mecânicas; cor 
esbranquiçada; sabor suave ou levemente 
ácido; odor suave, característico; sem 
crosta ou fina e, eventualmente, 
algumas olha duras mecânicas. A forma 
deve ser cilíndrica e o peso variando 
entre 3 00g e 5 kg; e 
Características distintivas do processo 
de elaboração, como obtenção de uma 
massa coalhada, dessorada, não 
prensada, salgada e não maturada. 

2.3 M ercado de queij os 

Quanto ao mercado de queijos, segundo a 
Associação Brasileira das Indústrias de Queijos -
ABIQ (2006), o Minas Frescal ocupa o terceiro 
lugar dentre os queijos mais produzidos no Brasil 
sob Serviço de Inspeção Federal, atrás da Mussarela 
e Prato que ocupam o 1 ° e o 2° lugares, respec
tivamente. Esta posição tem sido mantida desde o 
início da última década. A produção do Minas 
Frescal subiu de 20,40 mil toneladas, em 1 996 para 
30 mil toneladas, em 2005, ou seja, um crescimento 
de aproximadamente 50% em dez anos. Esta 
produção equivale a 67,5% dos queijos frescos 
(massa crua) e 6,18% do total de queijos produzidos 
no país. Segundo a ABIQ (2006), é importante 
ressaltar que estes valores referem-se, tão somente, 
à produção dos estabelecimentos registrados no SIF I 
DIPOA do Ministério da Agricultura que representa, 
conforme projeções feitas por especialistas, apenas 
60% do mercado total. 

2.4 Uso  de extensores em fabricações 
de queij o s  

Historicamente, o s  extensores e m  fabricações 
de queijos já foram usados de diferentes maneiras. 

2.4.1 Uso de leite em pó 

Desde a década de 1 930,  já são relatados 
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trabalhos de pesquisadores utilizando recursos 
tecnológicos para aumentar o rendimento de 
queijos. Naquela época, os neozelandeses Hansen 
e Theophilus lançaram mão do uso de leite em pó 
para as suas fabricações (Cherrey, 1 978). 

Na época da segunda Guerra Mundial, houve 
intensificação de produção de queijos a partir de 
leite reconstituído, porém, a possibilidade desta 
alternativa se difundiu mundialmente somente a 
partir da década de 1 9 6 0  (Alves, 1 9 99) .  Este 
mesmo autor relata que produtores franceses 
começaram a estudar o uso de leite em pó nas suas 
fabricações a partir de 1 952, quando a produção 
de leite "in natura" diminuía no inverno, não 
atendendo à demanda de produção que satisfizesse 
aquele mercado, porém, as primeiras pesquisas 
iniciaram-se em 1 9 5 7 ,  usando leite em pó 
selecionado. 

Segundo Alves ( 1 999),  qualidade do leite 
em pó usado nas fabricações de queijos é de suma 
importância, uma vez que influenc ia na 
velocidade de coagulação e na firmeza do coágulo. 
A matéria-prima não deve sofrer pré-aqueci
mento antes do processo de concentração e 
secagem, que também devem ter as temperaturas 
bem controladas (leite em pó "low heat") para 
que resulte num produto com maiores teores de 
nitrogênio protéico solúvel não desnaturado 
(NP SND) que, segundo a ADMI ( 1 9 7 1 ), deve 
superar 6 mg/g de leite em pó desnatado, além 
do tempo de estocagem ser inferior a 1 ano. 

O uso de leite em pó visando à fabricação 
de queijos pode, segundo Ballinger (2 0 0 1  a), 
provocar doçura não característica no produto 
final, além da possibilidade da não coagulação do 
leite, seja pela pouca aptidão das proteínas à ação 
do coalho devido a seu estado após processamento 
do leite em pó ou pelo excesso de soro-proteínas 
desnaturadas que dificultam a atuação do 
coagulante. 

Quando se compara o mesmo processo de 
fabricação, porém, usando leites reconstituídos e 
frescos, nota-se aumento de rendimento no 
primeiro caso, devido à maior retenção de água 
no queijo provocada pelo aumento da massa 
protéica retida, representada na sua maior 
proporção pelas caseínas (Furtado, 1 998).  

Quanto à gordura, Furtado ( 1 9 98)  relata 
que o aumento no teor também faz aumentar o 
rendimento da fabricação, porém, neste caso, 
pela maior retenção de água no queijo, devido à 
menor sinérese durante a elaboração no tanque. 
Segundo Alves ( 1 999), as perdas de caseínas e 
gordura no soro, quando se usa leite reconstituído 
e fresco, podem ser consideradas iguais, desde 
que haja eficiente homogeneização dos in
gredientes básicos. 

2.4.2 Uso de caseinatos na produção de 

queijo 

O uso de caseinatos também pode ser uma 
alternativa visando à fabricação de queijos.  
Segundo Ballinger (200 l a) ,  são obtidos por meio 
do uso de hidróxidos antes da secagem, porém, 
podem gerar dificuldade na coagulação, uma vez 
que as caseínas não se encontram na forma 
micelar, o que exige altas dosagens de cloreto de 
cálcio. Necessitam-se, neste caso, de equipamentos 
especiais para a dissolução adequada da proteína, 
além do "sabor de caseínas" residual nos queijos 
poder tornar-se aparente. 

2.4.3 Uso dos extensores para a produção 

de queijos na América Latina 

Entende-se por nível de extensão a 
quantidade de concentrados de proteínas e gorduras 
que se adiciona ao leite padronizado para se obter 
maior quantidade de queijo numa fabricação. 
Segundo Ballinger (200 1 a) ,  é uma alternativa 
tecnológica empregada para aumentar o 
rendimento de fabricação. 

Isso quer dizer que, desejando-se uma 
quantidade de queijo 80% maior que no processo 
tradicional, empregam-se 80% de extensão, ou 
seja, 80% a mais de gorduras e 80% a mais de 
proteínas além dos teores contidos no leite 
padronizado para a fabricação. As fontes destes 
extensores normalmente são formulações 
concentradas que contenham alto teor do 
constituinte principal de interesse, ou seja, se for 
extensor de gorduras, pode-se optar por creme de 
leite com alto teor de gordura, por exemplo. No 
caso de extensor protéico, opta-se por 
concentrados de proteínas lácteas com boa 
capacidade de formar gel e que estejam disponíveis 
no mercado. 

O tipo de extensor depende do tipo de queijo 
requerido, do processo de produção, dos requisitos 
funcionais do extensor e do nível de extensão. Os 
extensores são compostos de fontes de proteína 
e de gordura e têm sua justificativa de uso, segundo 
Ballinger (20 0 1  a): 

- Devido à escassez dos sólidos de leite 
disponíveis durante o ano todo, como 
acontece em algumas regiões e no 
México; 

- Devido à escassez dos sólidos de leite 
disponíveis na entressafra, como no 
Brasil e Chile; e 

- Para que a demanda de vendas se iguale 
à produção. 

As possíveis vantagens do uso dos 
extensores, segundo Ballinger (2001  a), são: 

- Custo de proteína mais baixo em 
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determinados casos; 
- Controle do processo com produto mais 

consistente; 
- Aumento no rendimento, uma vez que a 

quantidade de extensor utilizado faz o 
leite equivaler ao dobro em volume; 

- Qualidade consistente e 
- Volume de soro reduzido com mais 

sólidos para processamento adicional. 
Não se pode chamar de padronização do 

leite, uma vez que o último refere-se somente ao 
acréscimo de fonte protéica. 

Trabalhando com queijos mexicanos de alta 
umidade e empregando os extensores, BalJinger 
(200 I a) descreve o processo conforme ilustração 
da Figura I .  

N este processo, define-se primeiramente a 
quantidade de leite "extra" desejado, ou seja, o 
nível de extensão. Caso se opte por dobrar os 
teores de gordura e proteína do leite para a 
produção, o nível é 1 00% de extensão. Ao se usar 
1 .000  L de leite fresco, o chamado "leite 
equivalente" para o nível de extensão de 1 00% 
são 2.000 L, ou sej a, 1 .000L de leite chamado 
"adicional". Isso se faz somando-se o volume de 
leite empregado à quantidade de fonte de proteína 
e gordura que forem adicionados ao sistema. 

Para se adicionar fontes de proteína e gordura 
deve-se proceder a um cálculo baseando-se nos 

Fo1lfe de gordura comercial 
98,8 kg a 30% de gordura 

Leite integral 

teores dos extensores, teores de proteína e gordura 
do leite padronizado e volume de leite "adicional", 
lembrando-se que o tipo de extensor dependerá do 
tipo de queijo, custo, qualidade requerida, processo 
de produção, requisitos funcionais do extensor e 
nível de extensão (Ballinger, 2001a). As fontes de 
gordura podem ser: creme, manteiga, gordura anidra 
(AMF) ou até mesmo gordura vegetal onde a 
legislação permite. No caso do Brasil, a Portaria 
n0352/1997 do Ministério da Agricultura permite 
o uso sólidos somente de origem láctea na fabricação 
do Minas Fresca!. 

Segundo BalJinger (20 0 1  a), é necessário o 
emprego de água junto ao extensor de proteína 
para assegurar a dissolução adequada e hidratação 
do pó e também para evitar defeitos de textura e 
funcionalidade no queijo produzido. Adiciona-se 
também cloreto de cálcio na quantidade requerida 
quando o extensor protéico for lácteo, porém, 
deve-se ter o cuidado com a dosagem, pois, 
proteínas lácteas de diferentes tipos requerem 
níveis diferentes, devendo ser calculado para que 
se tenha um tempo de sedimentação de 
aproximadamente 3 0  minutos. Quanto ao 
coagulante e à cultura do fermento lácteo, deve
se proceder ao cálculo de acordo com o volume 
de leite equivalente, podendo-se diminuir 
ligeiramente a dosagem de coalho devido ao efeito 
do conteúdo protéico concentrado adicionado. 

Fonte de proteína 
1 ,72 kg + 350,5 L de água 

Volume real 1 .483 L ( 1 .53 1 kg) 
4,33% de gordura e 4,0% de proteína 

Leite equivalente 2.000 L 

t 
Queijo fresco 298,5 kg . . . .  

� U,ru 
(1 02% a mais) 

Figura 1 - Fluxograma demonstrativo do processo de fabricação de queijos mexicanos frescos usando 
extensores de fabricação, segundo Ballinger (20 0 1  a) 
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o processo de preparação do extensor 
protéico realizado por Ballinger (20 0 1 b) para a 
elaboração dos queijos frescais mexicanos está 
ilustrado na Figura 2. 

2.5 Obtenção de concentrados protéicos 
de soro (WPC) 

Os concentrados protéicos, obtidos a partir 
de soro, inicialmente foram usados como substitutos 
de leite e como fonte de proteína em formulações 
infantis. Atualmente a aplicação é abundante em 
setores diferentes da indústria de alimentos. No caso 
específico da indústria de laticínios, só a dos EUA 
absorve mais de 40% do WPC (concentrado de 
proteínas do soro) usados em aplicações alimentares. 

A obtenção de concentrados protéicos, mais 
especificamente de WPC é feita pela remoção de 
quantidade suficiente de constituintes não
protéicos do soro pasteurizado de modo que o 
produto acabado em pó contenha teores de 
proteína superiores a 33%. 

Para se fabricar o WPC necessitam-se 
técnicas de separação física, tais como precipitação, 
filtração ou diálise. O ajuste da acidez pode ser feito 
mediante o uso de corretores de pH seguros e 
apropriados. O prazo de validade para o WPC é 9 a 
12 meses, estocado em temperatura abaixo de 27°C 
e umidade relativa do ar inferior a 65%. 

por 5-10 mino 

Resfriamento: 
35°C, misturando com leite pasteurizado 

e fonte de 

Figura 2 - Fluxograma demonstrativo do 
processo de preparo do extensor 
protéico para adição ao lei te usado 
na fabricação de queijo frescal 
mexicano, segundo Ballinger (20 0 I a) 

O fluxograma de fabricação do WPC com 
diferentes teores de proteínas está ilustrado na 
Figura 3 .  

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado nos Laboratórios 
do Departamento de Ciência dos Alimentos, da 
Universidade Federal de Lavras (DCA/UFLA), 
Lavras - MG. 

3.1 Definição dos extensores e ensaios 
para viabilizar a utilização  

Ensaios foram realizados para definir o tipo 
e a quantidade do extensor de proteínas a serem 
utilizados nas fabricações de queijos Minas Fresca!. 
No caso do extensor de gorduras, o creme oriundo 
do desnate do leite na padronização foi avaliado, 
devido à facilidade de obtenção na indústria e baixo 
custo. O uso de fontes de gordura vegetal, embora 
já tenha sido testado e aprovado como alternativa, 
foi descartado por não ser permitido pela 
legislação brasileira. 

Avaliou-se também, nessa fase, o com
portamento dos extensores após adição ao leite, 
além das quantidades necessárias de coagulante e 
cloreto de cálcio para coagular a mistura 
adequadamente, assim como no leite padronizado. 

Nessa etapa, foram fabricadas diversas 
partidas de queijo Minas Frescal em escala 
laboratorial, empregando sempre 500g da mistura 
(leite padronizado para fabricação de queijo Minas 
Frescal adicionado de extensores protéico e de 
gordura) por fabricação, sempre em comparação 
com a mesma quantidade de uma testemunha, ou 
seja,  o mesmo leite, porém, sem adição de 
extensores. 

3 .2 Determinação da composição dos 
exte n s o r e s  

3.2.1 Extensor de proteínas (EP) 

Realizou-se a determinação da composição 
centesimal dos extensores de proteínas fornecidos 
por indústrias de insumos, utilizando-se as 
seguintes metodologias: 

- teores percentuais (mim) de umidade e 
sólido totais: método em estufa a 8 5  ± 
2°C para leite em pó e soro de leite em 
pó (Brasil, 2003); 

- teor percentual (mim) de proteína: 
obtida pelo método Kjeldahl, com base 
nos teores de nitrogênio total e não
protéico, descrito por Brasil (2003) .  O 
fator utilizado foi 6,3 8 ;  

- teor percentual (mim) de gordura: 
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método de Roese-Gottlieb, que utiliza 
extração, conforme descrito por Brasil 
(200 3 ) ;  

- teor percentual (m/m) d e  resíduo 
mineral fixo (cinzas): incineração da 
amostra, após dessecação, conforme 
descrito por Brasil (2003) e 

- teor percentual (mim) lactose: por 
diferença, baseando-se na composição 
centesimal da amostra, sendo: 
% lactose (mim) = % ST - (% gordura + 

% proteína + % RMF) 
3.2.2 Extensor de gorduras (EG) 

O extensor de gorduras usado foi o creme 
de leite. Seus teores percentuais (mim) de gordura 
e proteína foram determinados pelos métodos 
butirométrico (com diluição da amostra a 1 0%) e 
do formol (descontando-se os compostos não 
protéicos), respectivamente, conforme técnicas 
descritas por Pereira et a!. (2001 ) .  

3.3 Preparação da  mistura 

A partir do conhecimento dos teores de 
gordura e proteína dos extensores e do leite 
padronizado, foram calculadas, por meio de 

microfiltrnção 

creme de soro 

balanço de massa, as quantidades necessárias destes 
componentes para serem adicionadas diretamente 
ao leite padronizado no tratamento com 
extensores, para se obter o percentual desejado 
destes componentes na mistura. No processo 
tradicional, o leite padronizado atendia às 
sugestões de Dutra (2002) e Furtado & Lourenço 
Neto ( 1 994), para a fabricação do queijo Minas 
Frescal, que é de 3,0% a 3,2% (mlv). 

A dissolução do extensor de proteínas foi 
feita em, aproximadamente, 25% da quantidade 
total de leite destinada à adição dos mesmos. Uma 
vez dissolvido, juntou-se a esta mistura o creme 
misturando-se novamente para incorporação 
adequada e, finalmente, juntou-se à quantidade de 
leite restante, previamente calculada. 

3.4 Pasteurização do leite padronizado 
e da  mistura 

Quantidades iguais do leite padronizado e 
da mistura foram descarregadas em recipientes 
para fabricação de queijos de mesmas dimensões. 

Procedeu-se homogeneização e aquecimento 
do leite padronizado e da mistura, a 68°C por meio 
indireto (banho-maria). Após atingir a temperatura 
desejada, o leite e a mistura permaneceram por 1 0  
minutos nos seus respectivos recipientes de 

Figura 3 - Fluxograma demonstrativo do processo de obtenção de WPC comercial, com diferentes 
teores de proteína 
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fabricação, para, então, se  ajustar à temperatura 
de fabricação, 42°C em ambos. 

3.5 Fabricação dos queij o s  

Embora e m  escala laboratorial, o s  queijos 
Minas Frescal foram fàbricados seguindo tecnologia 
adaptada de Dutra (2002) e Furtado & Lourenço 
Neto ( 1 994), empregando-se ácido lático, 
conforme o fluxograma ilustrado na Figura 4. 

3.6 Observações durante a fabricação 

Foram anotadas todas as etapas durante as 
fabricações dos dois recipientes de fabricação, 
como adição de ingredientes e suas respectivas 
quantidades, tempos de coagulação, aspectos dos 
coágulos, cortes das coalhadas, aspectos dos soros, 
mexeduras e pontos das massas. 

3.7 Níveis de extensão testados  

Os níveis de  extensão foram inicialmente 
de 100%, ou seja, com intuito de dobrar os teores 
de proteína e gordura na mistura destinada à 
fabricação dos queijos. Observação das etapas 
inerentes à fabricação como: aspecto da coalhada, 
soro, tempo de coagulação e interação da mistura 

Leite padronizado: 500g 

com coadjuvantes tecnológicos (coalho e cloreto 
de cálcio) foram realizadas para definir se o nível 
de extensão empregado era viável, assim como 
caracterização do produto obtido, no caso das 
etapas anteriores tivessem sido contempladas. 

Em se tratando de insucesso com o nível 
máximo de extensão testado ( 1 00%), foram 
avaliados niveis 1 0% abaixo até se conseguir aquele 
que poderia ser considerado viável tecnologicamente 
para fabricação de queijo Minas Fresca\. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4 . 1  Definição dos extensores 

Ensaios definiram o tipo de extensor protéico, 
quantidades empregadas, nível de extensão e 
quantidades de coagulante, cloreto de cálcio, além 
do teste de hidratação do concentrado protéico. 
Buscou-se, com isso, a obtenção de um produto com 
as características do queijo Minas Fresca\. 

Dentre os testes aplicados para definição 
do extensor protéico seguem-se: 

4.1.1 Teste de hidratação e dissolução dos 
concentrados protéicos 

Num primeiro momento, adicionaram-se 

Cloreto de cálcio a 50% (mlv) e ácido lático 85% (1II1v) 
diluídos em água 

Figura 4 - Fluxograma de fabricação do queijo Minas Frescal, com e sem extensores 
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ao leite padronizado, pasteurizado e ajustado 
termicamente para 42°C, os extensores, direta
mente no recipiente de fabricação. Com isso, 
notou-se que todos os tipos de concentrados 
envolvidos tiveram dificuldades de dissolução, 
apresentando sempre grumos não dissolvidos na 
superficie da mistura. 

Sendo assim, foi feito o aquecimento 
gradativo da mistura, empregando-se desta vez, 
leite cru refrigerado com adição dos extensores, 
até a temperatura de pasteurização (68°C) sempre 
com homogeneização contínua. Após 1 0  minutos 
nesta temperatura, procedeu-se o ajuste térmico 
para a temperatura de 42°C, ou seja, a adotada 
para a fabricação dos queijos. Paralelamente o 
mesmo tratamento térmico foi dado à testemunha. 
Desta vez, verificou-se que a mistura se dissolveu 
por completo e os extensores protéicos tiveram 
suas proteínas hidratadas, uma vez que o tempo 
total gasto para a tingir a tempera tura de 
pasteurização e posteriormente retornar àquela 
de fabricação dos queijos (42°C) foi superior aos 
citados por Ballinger (200 I a). A referida autora 
relata que para hidratar as proteínas para fabricação 
de queijos frescais mexicanos empregou-se 
hidratação prévia em água a 45°C/3 0 minutos ou 
60°C/5-1 0 minutos. 

4.1.2 Comportamellto da mistllra peral/te 
adição de coadjllvantes tecllológicos 

A primeira intenção foi de se empregar doses 
regulares de coalho e cloreto de cálcio na 
fabricação, sem ter que aumentar as dosagens dos 
dois na proporção do nível de extensão. Isto foi 
conseguido, uma vez que os resultados indicaram 
que a coalhada obtida com doses variáveis de coalho 
e cloreto de cálcio não apresentaram variação, 
sendo a firmeza determinada pelo nível de extensão 
tão somente. Sendo assim, padronizou-se o uso da 
dose regular destes coadjuvantes tecnológicos. 

4.2 Co mposição centesimal dos 
extensores definidos para serem 
usados na  fabricação 

A composição centesimal dos extensores 
definidos para serem usados nas fabricações de 
queijos encontra-se na Tabela 1 .  

Embora o WPC possua classificação de 
acordo com seu teor de proteínas, de 80% na 
matéria seca, foi constatado que o mesmo, sempre 
que analisado, apresentou valor ligeiramente 
abaixo. O mesmo acontece com o teor de umidade 
que, segundo informações do fabricante e da 
literatura, deveria conter, no máximo, 5 ,5% (m! 
m) e 4 ,5% (m/m), respectivamente, mas foi 
constatado maior valor (8%, e chegando até a 
9,45% mIm). Este aumento percentual do teor de 
umidade e conseqüente diminuição dos sólidos 
totais, e particularmente do teor protéico, 
provavelmente se devem ao tempo de acon
dicionamento da fabricação até o momento do uso, 
que pode ter absorvido umidade atmosférica, uma 
vez tratar-se de um produto concentrado e 
desidratado, que é higroscópico. A margem indicada 
pelos fabricantes para o teor protéico na matéria 
seca foi de 76% a 80% (m/m), enquanto que a 
literatura reporta variação de 80% a 82% (mim). 

Para os teores de gordura e RMF do WPC, 
os valores encontrados situam-se dentro dos 
limites máximos informados pelos fabricantes, 
que foram, respectivamente, de 6%-8% e 3 ,5 %  
(m/m) .  

Quanto aos cremes de  leite usados como 
extensor gorduroso, os mesmos eram obtidos dos 
respectivos desnates para padronização dos leites 
destinados à fabricação dos queijos. 

4.3 D efinição do nível de extensão e 
tipo de concentrado protéico 

Após a adição dos concentrados, adicionou-

Tabela 1 - Composição centesimal dos extensores usados nas fabricações de queijos Minas Frescal. 
Média de 6 repetições 

WPC 8 0  Creme d e  leite 
COllstitllillte Teor % Valores mino Teor % Valo res mino  

( m/m) e max. (m/m) e max. 
EST 9 1 ,2 7  90 ,5 5-92,00 
U m i d a d e  8 ,73 .  8 ,00-9,45 
P r o teína 7 1 ,9 5  7 1 ,00-72,90 1 , 1 8  0 , 8 3 - 1 ,49 
Proteína na M S  7 8 , 8 3  7 8 ,4 1 -79,24 
Go rdura 6 ,00  4 ,00-8 ,00 65 ,78  60,00-7 1 , 1 0  
RMF* 3 , 2 9  3 , 1 7-3,40 
Lactose 1 0 ,04 7 ,7- 1 2,3 8 

*RMF - resíduo mineral fixo; MS - matéria seca 
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se também creme de leite, na proporção calculada 
para atingir o nível de extensão desejada, que foi 
de 1 00% num primeiro momento, ou seja, com o 
intuito de dobrar os teores de proteína e gordura 
da mistura para fabricação do queijo. 

As características observadas nos ensaios 
com diferentes tipos de concentrados protéicos e 
níveis de extensão encontram-se na Tabela 2.  

Num primeiro momento, foram observados 
aspectos das coalhadas formadas e soros resultantes. 
As partidas contendo WPC com teores de 33% e 
80% de proteína coagularam normalmente após 
quarenta minutos, da mesma forma que o controle 
(sem extensores). No entanto, notou-se que suas 
coalhadas ficaram com menor firmeza que a do 
controle. O aspecto normal da coalhada, bem como 
sua firmeza, só pôde ser verificado quando se 
empregou WPC 80% e com nível de extensão de 
40%, conforme ilustrado na Tabela 2. Com o 
concentrado de proteínas totais, a coagulação foi 
sempre comprometida e, em alguns casos, só 
atingindo a primeira fase. Mesmo adicionando-se 
mais cloreto de cálcio e coagulante (até 1 00% a 
mais), notou-se a fragilidade extrema dessa 
coalhada, que não possibilitou corte normal, como 
ocorre numa fabricação. 

Verificou-se que 1 00% de extensão impos
sibilitou a produção de queij os, independente
mente do tipo de extensor protéico empregado. 
Sendo assim, foram se reduzindo os níveis de 
extensão, com todos os concentrados empregados, 
até se conseguir fabricar queijo Minas Frescal sem 
comprometimento de suas características 
peculiares. Estas reduções se deram para 80%, 
60%, 50%,  atingindo, finalmente, 40% de 
extensão, valor este definido como melhor nestes 

ensaios, para o WPC 80%, que foi eleito como 
tipo de extensor protéico. 

Com o WPC 80%, além de não haver 
necessidade de alteração de quantidades de 
coagulante e cloreto de cálcio, a coalhada 
apresentou-se normal e o soro com coloração 
mais próxima à do processo tradicional. 

Em todos estes ensaios, o processo 
tradicional não se diferenciou, apresentando os 
aspectos normais do queijo Minas Frescal. Sempre 
que se conseguiu fabricar queijos nestes ensaios, 
um grupo de análise sensorial, treinado em Análise 
Descritiva Quantitativa Modificada (ADQM) 
analisou as partidas quanto à consistência e sabor 
residual possivelmente encontrado, com objetivo 
de validar o uso dos extensores para fabricações 
posteriores em escala industrial. 

Ao se empregar WPC 3 3 % ,  a análise 
sensorial indicou sabor residual "de leite" no 
queijo, diminuindo na mesma proporção que a 
redução do nível de extensão. Com relação à 
consistência, os queIJos apresentaram-se 
ligeiramente menos firmes que o controle Com o 
CPTL, devido à fragilidade da coalhada obtida, 
mesmo com 5 0 %  e 40% de extensão, não foi 
possível produzir queijos. Já com o WPC 80%, 
somente com os níveis de extensão de 100% e 
80%, é que não se conseguiu obter queijos de forma 
adequada, pois os coágulos apresentaram-se muito 
frágeis e inaptos ao corte e demais etapas de 
fabricação. Com 60% de nível de extensão, notou
se sabor residual do produto nos queijos, o que foi 
diminuído quando se utilizou nível de 50%; mas, 
com 40%, a percepção de sabor residual foi nula. 
A consistência também foi melhorando à medida 
que o nível de extensão reduziu. 

Tabela 2 - Aspectos observados nas coalhadas e soros oriundos de fabricações de queijos Minas Frescal 
utilizando três tipos de extensores protéicos em diversos níveis de extensão 

Concentrados protéicos Nível de extensão Consistências das coalhadas Aspectos dos soros 

WPC 3 3 %  

W P C  80% 

P ro te í n a s  
to tais d o  
leite 5 0 %  

1 00% 
80% 
60% 
50% 
40% 

100% 
80% 
60% 
50% 
40% 

100% 
80% 
60% 
50% 
40 % 

Muito mole 
Muito mole 

Mole 
Pouco mole 
Pouco mole 
Muito mole 
Muito mole 

Mole 
Pouco mole 

N o r m a l  
N ã o  formou 
Não formou 
Não formou 
Muito mole 
Muito mole 

Branco 
Branco 

Branco-esverdeado 
Branco-esverdeado 

Verde-esbranquiçado 
Branco 
Branco 

Branco-esverdeado 
Verde-esbranquiçado 

Ve rde-esbranquiçado  

Branco 
Branco 
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Vale lembrar que, nestes ensaios com 
extensores, o teor protéico original do leite para 
fabricação foi aumentado conforme o nível de 
extensão, a partir do seu teor original, mas o teor 
de gordura, independente do teor inicial do leite 
integral, foi aumentado para acima de 3 , 1  % (teor 
médio estipulado na padronização), conforme o 
nível de extensão empregado, uma vez que Furtado 
& Lourenço Neto ( 1 9 94) recomendam este teor 
médio para o leite destinado ao queijo Minas Frescal. 

Após diversos ensaios, optou-se pelo WPC 
com teor protéico de 80%, trabalhando-se, 
exclusivamente, com este produto de três marcas 
comerciais, tendo todas apresentado o mesmo 
comportamento no processo de fabricação. 

4.4 Fabricações de queij o s  Minas 
Frescal c o m  40% d e  extensão 

Foram fabricadas 6 partidas de queijo Minas 
Frescal utilizando-se de 40% de nível de extensão 
em escala industrial, com 30 kg de mistura por 
fabricação, sempre em paralelo com uma 
testemunha, ou seja,  somente com leite padro
nizado, para confirmar em escala industrial, o 
comportamento dos extensores que apresentaram 
viabilidade tecnológica nos ensaios. 

5. C ON CLUSÕES 

Concentrados protéicos de proteínas totais 
do leite não coagulam adequadamente quando 
empregados como extensores protéicos, mesmo 
em nível de extensão mais reduzido. 

WPC 3 3 %  possui viabilidade tecnológica 
como extensor protéico, porém, confere sabor 
residual aos queijos fabricados. 

WPC 8 0 %  é dos concentrado protéicos 
avaliados, o de melhor viabilidade tecnológica 
como extensor protéico para a fabricação de 
queijos Minas Frescal, não conferindo sabor 
residual nos queijos fabricados e permitindo que 
as etapas de fabricação assemelhem-se àquelas do 
processo tradicional. 

Creme de leite é viável como extensor 
gorduroso, por ser de fácil obtenção, baixo custo 
e no nível de 40% de extensão incorpora-se bem 
à mistura para fabricação de queijos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugere-se o estudo da viabilidade técnica e 
econômica, para a produção de concentrados 
protéicos em indústrias brasileiras com o intuito 
de diminuir custos, aumentar a produção e permitir 
maior competitividade do setor de lácteos no país. 
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12 a 1 4.04 - Requeijão e Especialidades Lácteas 
Teor: Requeijão Cremoso, Culinário, Cremoso Light, Especialidade Láctea a base de requeijão e para uso 
culinário e Idéias para novos produtos correlatos. Valor: R$300,00 

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

14 a 1 6.06 • Curso de Queijos Convencionais I 
Teor: Fabricação de Queijo Minas Padrão, Frescal, Ricota, Mussarela, Manteiga e Requeijão (Culinário, Barra 
e Cremoso). Valor: R$300,00 

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

30.08 a 01.09 • Curso de Iogurte e Bebidas Lácteas 
Teor: Aspectos da Matéria Prima, Tratamento Térmico, Culturas Lácteas, Leites Fermentados, I ncubação, 
Quebra e Resfriamento da Coalhada, Aditivos e Tecnologias de Fabricação. Valor: R$300,00 

Total de vagas: Mínimo: 1 5  alunos. Máximo: 20 alunos. Os cursos iniciam-se ás 08:00 e terminam por volta 
dás 1 7:30 horas com intervalo de 1 (uma) hora para almoço. Aos sábados, os cursos iniciam-se ás 08:00 e 
terminam às 1 2:00 horas. Os cursos estão sujeitos a cancelamento caso não se alcance o número mínimo de 
inscritos. Neste caso, os participantes que confirmaram inscrição serão avisados com pelo menos 5 (cinco) 
dias de antecedência (considerada a data do início do curso) e os valores pagos ao CT/lLCT serão reembol
sados. Outros cursos poderão ser agendados para datas fora do calendário pré-determinado. Na certeza da 
realização dos mesmos e o seu teor entraremos em contato. A programação completa de todos os cursos 
poderá ser vista no Site: www.candidotostes.com.br 

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

1. Entrar em contato pelo telefone (32)3224-31 1 6, antes da data de início do curso, para confirmar a realização 
do mesmo e falar com Luiza Albuquerque ou Marcelle Pompemayer. 

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

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

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

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

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