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Biobrás. . Uma indústria a'serVlço da melhor qualidade do produto naciona' • . 

A Biobrás·Bioquímica do 
Brasil S.A., empresa de capital 
e tecnologia estritamente 
nacional, vem desenvolvendo 
um trabalho de cunho 
altamente científico na 
produção de coalhos para as 
indústrias de laticínios do 
país. Entre os produtos dessa 
linha, podemos citar: Lab PÓ, 
Lab Uquido, Labinho e 
Econolab. Coalhos de origem 
animal, com características 
insuperáveis na coagulação do 
leite. Além desses produtos, a 
B iobrás produz também 
insumos básicos para a 
indústria farmacêutica, que 

vêm contribuindo para que 
, esse setor dependa cada vez 

menos de fontes externas. 
Todos os produtos Biobrás são' 
fabricados depois de um ' 
amplo programa de estudo e 
pesquisas que permite obter 
um padrão ótimo de qualidade 
e preço inferior aos similares 
estrangeiros. 
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APLICAÇÕES DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO 
NA ANÁLISE DE MANTEIGA 

Applications of Infrared Absorption Spectroscopy 
In the Analysis of Butter 

INTRODUÇÃO 
A espectroscopia infravermelha é u ma téc

nica d e  análise conhecida desde o princípio 
do século; sua aplicação à análise qualitati
va se baseia no fato de que o espectro in
fravermelho d e  cada substância é caracte
rístico e único. O espectro infravermelho 
contém informação básica acerca da com
posição e estru tura de um composto; os com
postos orgânicos contêm grupos como -OH, 
-NH2, -CH3, -C=O , -COC, -C=C, etc . ,  
os quais têm freqüências características d e  
absorção n o  infravermelho; por isto, obser
vando-se o esp ectro p roduzido, pode-se iden 
tificar um. composto (análise qualitativa ) .  Ou
tra vantagem da espectroscopia infraverme
lha é sua aplicação à análise qUantitativa, 
porque as diferenças nas intensidades dos 
picos de absorção são p roporcionais à con
centração dos componentes responsáveis 
pelas absorções. 

Um dos primeiros pesquisadores que apli
cou esta técnica de análise aos produtos 
lácteos foi John D, S .  Goulden 6, quand o  u ti 
lizou as  medidas das absorções da radiação 
infravermelha a 173 cm-!, 1548 cm-l e 1035 
cm-l, para determinar quantitativamente gor
dura, p roteína e lactose resp ectivamente, n o  
leite. Outros pesquisaàores 3,4,5,1, 8,9,16 a apli
caram com variados objetivos, em produtos 
como queijo, manteiga, margarina e leite. 

O presente trabalho foi feito com o obje-

Alan Frederick Wolfschoon Pombo (*) 

tivo de familiarizar os alunos (e leitores) dos 
cursos de tecnologia de alimentos - espe
cialmente aqueles de análise instrumental e 
laticínios - com a técnica de esp ectrosco
oia d e  absorção infravermelha. Apresen
tamos aqui,  primeiramente, u ma iden tifica
ção detalhada d os principai s picos de absor
ção d o  espectro infravermelho da gordura 
da man teiga. A seguir, explicamos a utili
zação quan titativa. de alguns destes picos 
para a ' determinação do índice de iodo, teor 
de gordura, caracterização e adulteração da 
man teiga . Tudo isto pode ser real izado fa
cilmente em laboratórios universitários. Fi
nalmente, d escrevemos um exercício p rático 
de aplicação desta técnica no ensino, me
diante a determinação quantitativa da gor
dura n o  leite, h omogeneizado. 
ESPECTRO D,E ABSORÇÃO INFRAVERMELHA 

A. gordura extraída da manteiga con siste 
de u ma mistura complexa de glicerídeos, dos 
quais perto de 98% são triglicerídios. A com
p osição d estes triglicerídios é a mais com
plexa de todas as gordu ras naturais: perto 
de 140 ácidos graxos têm sido iden tifica
dos 14. Os mon o - e diglicerídios represen-

, tam apenas de 0 ,0 16 %  a 0 ,03 8% e de 0 ,25 % 
a 0 ,048% resp ectivamente, do total dos tri
glicerídios 1. O seguinte quadro mostra os 
principais picos de absorção no espectro in
fravermelh o, dos mono-, di- e triglicarí
dios. 

QUADRO I .  Picos de máxima 
colaboradores, l0) • 

absorção dos mono-, di- e triglicerídios (O'Connor e 

Máximo d e  absorção 
(JLm) 

3 ,30 - 3 ,37 
5 ,71 - 5 ,77 
6 ,3 8  - 6 ,88 
7,23 - 7,35 
7,93 - 8,00 
8,48 - 8,5 8 

f: forte, mf: muito forte. 

intensidade 

mf 
mf 
f 
f 
f 

mf 

tipo de vibração 

C-H estiramento (CH3, CH2) 
C-O estiramen to (COOR) 
C-H deformação (CH3, CH2) 
C-H deformação (CHa) 
C-H oscilação ou balanço (CH2) 
C-O estiramento (COOR) 

(*) Pesquisador e Professor do DTA/lLCT/EPAMI G - 'Juiz de Fora, MG. 
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Na gordura da manteiga, os ácidos graxos 
abrangem desde C2 até C28 e podem ser clas
sificados em saturados, insaturados (cis ou 
trans) , ramificados, cetoácidos, h idro�iácidos, 
etc. As proporções ,de saturados a msatura
dos, de cadeia curta a comprida, e de cis 
para trans, são os principais fatores que go
vernam as propriedades físicas da gordura. 
A colocação dos ácidos graxos nas molé
c ulas de trigliceridios modifica a geometria 
das moléculas e, também, as propriedades 
físico-químicas 14. 

A seguir, apresenta-se o espectro de ab
sorção da gordura da manteiga; a gordura foi 
extraída de manteiga comercial conforme as 
normas do Codex Alimentarius (FAO/WHO). 
O espectro foi registrado com um espectro
fotômetro perkin Elmer modelo 26 7 (duplo 
feixe) ,  equipado com rede de difração e fil
tro óptico. Utilizou-se uma cela do tipo des
montável, com janelas de cloreto de sódio, 
e sem utilizar espaciador. O instrumento foi 
previamente calibrado de acordo com as ins
truções da firma fabricante. A temperatura 
ambiente foi 23°C. (Fig 1). 

Os picos de absorção no espectro podem 
identificar-se como se segue: 

A - a absorção entre 3 .300 cm-! (3 ,30 
p,m) e 3 .2 89 cm-! (3 ,40 p,m) é relacionada 
ao n ú mero de ligações ,duplas com Configu
raç'ão cis em ácidos graxos insaturados; 

B - os dois picos com absorção muito 
forte a 2 . 930 cm-! (3 ,42 p,m) e 2 .860 cm-1 
(3 ,50 p,m) são devidos aos estiramentos C-H 
assimétricos e simétricos, dos grupos CH2 e 
CHs respectivamente, dos alcanos; 

O - a absorção ai. 748 cm-! (5 ,72 iLm) 
é devida à vibração de estiramento do C=O 
dos grupos ésteres das moléculas de trigli
cerídios; 

D -:- a absorção a 1.46 7 cm-!' (6 ,81 p,m) é 
devida à vibração de deformação C-H tipo 
tesoura (Uscissoring") dos grupos CH2 e CH3; 

E - o pico a 1.3 80 cm-! (7,25 p,m) é, 
p rovavelmente, uma vibração de deformação 
tipo sacudida (Uwagging"), do C -CHs; 

F - a absorção a 1.240 cm-! (8,0 7 p,m) 
pode ser atribuída a uma deformação tipo 
torsão (Utwisting") dos grupos CH3; 

G - o pico a 1.165 cm-! (8,5 9 p,m) é de
vido ao estiramen to C-O das moléculas de 
éster; 

H - a absorção ai. 115 cm-l (8,97 p,m) 
é produto, também, da vibração C -O dos grupos éster; 

TR4NSI/ITTANCE ('!.), 

f 

g�-+4-+4-+��-+1-�-+1-�-+�� 
o��������+-��+-�4-� 

��-+4-��4-�_'��4-����������� o�4-��+4�+4�+4-++����� / 

Fig. 1. Picos de absorção. 
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I - o p ico a 965 cm-! (10 ,3 8 p,m) é devido 
à deformação C-H das olefinas trans; 

J - a absorção a 723 cm-! (13 ,83 p,m) é 
devida à deformação tipo balanço (Urocking") 
dos grupos metilenos (CH2) . 
DETERMINAÇÃO DO íNDICE DE IODO 

Os compostos contendo insaturações têm 
a habilidade de ligar hidrogênio, halogên ios, 
etc . Esta propriedade é usada para 'a deter
minação quantitativa da insaturação. Dos 
métodos de halogenação, particularmen te o 
do índice de iodo é o mais usado para me
dir a insaturação total; a incorporação do ha
logên io é feita median te uma simples adição: 

I I 
- c - C -

I I 
I T • 

O índice de iodo varia sensivelmente em 
relação à p roporção de ácidos graxos insa
turados. Os métodos mais conhecidos para 
a determinação da insaturação são os de 
Wijs, Hanus e Kaufman . O índice de iodo 
varia de 32 a 42 na gordura da manteiga 2. 

As absorções a 3.020 cm-! e 2 .920 c m-1 
foram, pela primeira vez, relacionadas à in 
saturação em ácidos graxos com configura
ção eis por Sinclair e colaboradores 13. Pos
teriormente ,  Anderson e colaboradores 13 apli
caram e sta relação na determinação do ín
dice de iodo de gorduras de manteigas e en
contraram que, na medida em que o grau 
de insaturação aumenta, a intensidade do 
pico a 3 .300 cm-! também aumenta, existin
do en tão, uma relação linear entre a absorção 
a 3.300 cm-1 e o índice de iodo. A figura 2 
serve para ilustrar este fato. 

25 

<t 2 0  
O 
z 15 c<t 
> 10 o:: 
O 
fi) 
III 
<t 

05 

40 60 80 . 
íNDICE O·E IODO 

Fig. 2 .  Absorvância versus índice de iodo para soluções (2 %) de gordura de man teiga contendo quan tidades crescen tes de ácidos graxos insaturados (Anderson e col., 
1974). 

Determinando-se as absorvâncias obtidas 
de soluções de gorduras contendo d iferen
tes graus de insaturações (isto é, diferentes 
índices de iodo) e graficando-se a absorvân
cia versus índice de iodo, obtém-se uma li
nha reta, que é ajustada por regressão linear 
simp les .  Esta equação permite determinar 
rapidamente o índice de iodo da manteiga 
testada: determina-se a absorvância da amos
tra a 3 .300 cm-1 e o índice de iodo se obtém 
por interpolação na curva padrão . 

Lück e Kühn D, ao comparar os espectros 
infravermelhos de diferentes mamíferos, acha 
ram que as diferenças nas intensidades a 
1 . 115 c m-1 são relacionadas, também, ao ín
dice de iodo . 

DET,ERMINAÇÃO DO CONTEODO 
DE GORDURA 

O grau de intensidade da absorção a 
1. 748 cm-1 foi utilizado por Gouden 6 para 
determinar a concentração de gordura no 
leite, e o mesmo princípiO pode ser extra· 
polado para determinar o teor de gordura 
na manteiga . A figura 3 é um exemplo que 
mostra as diferenças de absorção para so
luções contendo diferentes concentrações 
de gordura de man teiga em clorofórmio. Das 
leituras das tran smitâncias (T) obtém-se as 
absorvâncias (A), segun do a lei de Beer
-Bouguer 15: 

A = -Iog T = abc 
Estas absorvâncias (A) graficadas versus 

concentração (c) permitem estabelecer uma 
equação linear para determinar rapidamente 
a porcentagem de gordura. 

A absorção ai. 735 c m-! mostrada na fi
gura 3 é devida à vibração de estiramento 
do grupo carbonila (C=O) da estrutura és
ter dos triglicerídios. Kliman e Pallan sch 7, 
usando a técnica infravermelha de atenua
ção total da reflexão (ATR) , acharam, tam
bém. uma correlação linear entre a concen
tração de gordura de manteiga e a absorvân
cia ai. 735 cm-!. 

DETERMINAÇÃO DE ADULTERAÇÃO 
O pico a 965 cm-1 devido à vibração de de

formação C -H das olefinas trans pode ser 
utilizado para determinar quantitativamente 
isômeros trans em ácidos graxos mono-insa
turados, em ésteres metílicos e em glicerí
dios 12. De Ruig 5 demon strou uma aplicação 
importante para esta absorção: a caracteri
zação e detecção de adulteração na gordu
ra da man teiga . Ele utilizou uma modifica-
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MICRo.NS... 6.0. A figura 4 mostra a e lipse de controle 
100 com os valores médios mensais (o que tam-

Io.o.r-::l::t����t=t����,�� bém demonstra a dependência estacionai da 
I- '1\\ 'm" insaturação) . Os pontos fora da elipse cor-

\\ ,U respondem a manteigas adulteradas me
diante adição de 10% de margarina. 

ILI o z 
;: I
:::e (J) z <t o:: I-

60.1--��r-�-;�K--+--��69 

20.1---r-;--�-+�+--+--+--;20 

180.0. 160.0. 
WAVENUMBER (eM:") 

Fig. 3 .  Transmitância versus concentração 
de gordura de manteiga, a 1735 
em-I. (Soluções clorofórmicas 0, 2, 
4, 6 e 8%). 

ção do método de Bartlet e Chapman 4; a ca
racterização se faz determinando as quanti
dades de duplas ligações trans isoladas a 
965 cm-I (10,38tJ,m) e as quantidades de du
plas ligações eis-trans conjugadas a 948 cm-I 
(10,55 p,m); a adulteração se determina cons
truindo u ma elipse de controle a 95% se
gundo demonstrado por Ross 11. Na abcis
sa, grafica-se a diferença T 10,85 p,m -
T 10,33 p,m (onde T = transmitância) e na 
ordenada T 10,85 p,m - T 10,55 p,m; isto 
fornece a relação entre as 'insaturações eis
-trans conjugadas e as insaturações trans 
isoladas. Assim, mediante a elipse de cón
trole; as gorduras que porventura sejam adi
cionadas à manteiga e que contenham insa
turações trrans isoladas, ou eis-trans, con
jugadas, ou ambas, numa proporção diferen
te à proporção encontrada na gordura da 
manteiga, poderão ser detetadas, pois mos
tram valores fora da elipse. 

FIG. 4. Relação da insaturaçãa cis-trans ccn�ltJada e a 
insaturação trans isolada. Valores medias mensais 
(O; Ruig, 1959) 

t·IO -

... 

o Manteigas Puras 
• L'anteigas +l� Margarinas 

EXERCíCIO PRÁTICO: 
DETER MINAÇÃO QUANTITATI VA DA GOR
DURA DO LEITE POR ESPECTROSCOPIA 
INFRAVERMELHA 

Material e método 

I .  Material e reagentes necessários: 

espectrofotômetro infravermelho (dU
plo feixe) 
cela de BaF2 ou CaF2 com espessura 
variável 
cela de BaF2 ou CaF2 com espessura 
fixa (�50 fLm) 

5 balões volumétricos de 25 ml 
1 balão volumétrico de 100 ml 
1 seringa h ipodérmica (5 ml) para pre-

encher a cela 
1 balança analítica 
1 centrífuga de laboratório 
1 funil de separação de 125 ml 
5 gramas de cloreto ele sódio R. A .  
125 m l  de clorofórmio R .A. 
10 ml  de  leite (homogeneizado) 
50 gramas de manteiga (de leite) 
água destilada .  

" .  Obtenção d e  gordura anhidra de man
teiga: 
50 gramas de manteiga são colocados 
dentro de um funil de separação e o 
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f u n i I é aquecido em banho-maria 
{ ____ 55°C) com agitação periódica, até 
completa fusão da gordura (�.< 15 mi
nutos) . Em seguida se adiciona água, 
usando na lavagem um volume de água 
igual a duas vezes o volume da mante iga 
fundida . Agita-se várias vezes e deixa
-se repousar (r-- 2 minutos) antes de 
descartar a fase aquosa inferior .  Repe
te-se a operação quatro vezes.  Na 
ú ltima lavagem, o tempo de repouso é 
aumentado para 5 minutos e, ao fazer 
a separação, a torneira do funil deve 
ser aberta o mínimo possível.  A fase 
gordurosa remanente é centrrfugada 
(,-- 3000 r. p .  m. ) durante 5 minutos. 
Logo após, se coleta o sobrenada'nte 
(teoricamente 99,8% de gordura) . 

111. Preparar soluções de referência segun
do o seguinte esquema: 

solução g de completar com 
N . o  % gordura clorofórmio até 

1 O 0,00 25 ml 
2 2 0,50 25 ml 
3 4 1,00 25 ml 
4 6 1,50 25 ml 
5 8 2,00 25 ml 

IV .  Registrar na vizinhança do pico a 1.735 
em-I (faixa de 2000 - 1600 em-I) sob 
velocidade baixa ("slow scan mode") , 
c�m um programa de fenda de 7 ("slit 
wldth p rogram") e uma constância de 
tempo ("time constant") de i, sucessi
vamente; os espectros das soluções de 
referência usando a mesma cela de es
pessura fixa. 

V. Determinar as absorvâncias correspon
dentes segundo a equação 

A = -Iog T = -Iog T/T 
onde T /To é a relação entre aso transmi
tâncias das soluções 2, 3, 4 e 5, com 
a solução 1. 

VI . Construir u ma curva de calibração so
bre papel milimetrado, correlacionando 
a absorvância com a concentração de 
gordura em todas as soluções da refe· 
rência. 

VII .  Preparar uma solução aquosa de NaCI 
a 5% e preencher ambas as celas com 
esta solução . Colocar a cela de espes
sura fixa no feixe da amostra e a de 
espessura variável no feixe de referên
cia. Ajustar o 100% T ai . 980 cm-I uti
lizando o controle fornecido pelo ins
trumento. 

VI I I .  Preencher agora a cela da amostra com 
o leite homogeneizado; colocá-Ia no 

feixe da amostra e ajustar o 100% T a 
1980 cm-I variando-se a espessura da 
cela no feixe de referência . 

IX.  Registrar o espectro da amostra de leite 
segundo o p rocedimento IV .  Determinar 
a absorvância correspondente ao p ico 
de absorção da gordu ra e determinar a 
concentração de gordura com base na 
curva de calibração estabelecida. ante-
riormente (procedimento VI ) .  . 

O tempo necessário para realizar a experi
ência depende das facilidades de horário que 
a aula de laboratório apresente; assim, se se 
dispõe de u m  período de 3 a 4 horas, a ex
periência é realizada num período s_omente; 
se se d ispõe de dois períodos de· 2 horas 
cada u m, o exercício é realizado até o pré
paro das soluções de referência no p rimei
ro período e, no segundo, faz-se a curva de 
calibração e se analisam as amostras de 
leite . 

CONCLUSõES 

Do presente trabalho pode-se concluir que 
a aplicação da espectroscopia infraverme
lha, como método de análise para a mantei
ga, apreser:tta um grande interesse, pois po
de ser u tilizada para caracterizar as mantei
gas nacionais e para controlar a adultera
ção .  

O s  exemplos de aplicação prática apresen
tados são simp les e de execução ráp ida . 
Deve destacar-se aqu i que, u ma vez estabe
lecida a curva-padrão, a análise de u ma 
amostra demora em torno a 15 minutos.  

Todas as aplicações apresentadas podem 
ser realizadas em laboratórios de ensino, de 
pesquisa ou de controle de qualidade; porém 
requerem muito cuidado, especialmente na 
manipu lação das celas. 
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ABST RACT , 
. The aim of this paper is to give a general 

view of practical' applications of infrared 
absorption . spectroscopy in . the analysis of 
Qutter .. The applications here compiled can 
be done in the instrumental analysis labora
tpries at the Food "Techn ology courses . The 

infrared absorption spectrum of butterfat is 
presented and the main absorption peaks 
iden tified . The utility of this spectrum for the 
determination of the iodine value, the fat 
con tent,' the characterization and adulteration 
of b utter, is explained . Also, a practical pro
cedure to determine the fat content  of" milk 
is included . 

SINOPSE 

O trabalho procura dar uma idéia geral das 
aplicações práticas da espectroscopia de 
absorção infravermelha na análise da man
teiga . . As aplicações apresen tadas podem 
ser realizadas n os laboratórios de análise 
instrumen tal d os cursos de tecnologia de ali
mentos. Com esta finalidade, apresen ta-se o 
espectro de absorção infravermelha da g or
dura da manteiga e . os principais picos de 
absorção são identificados . A utilização do 
espectro para a determinação do índice de 
iodo, do teor de g ordura, da ,caracterização 
e controle de adulteração' da manteiga é ex
plicada . Um e xercício prático para a deter
minação de g ordura n o  leite é também in
cl uído . 
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Três Corôas oferece sempre algo mais:, 
em qualidade 
em uniformidade 
em economia 
em assistência técnica 

Na Três Corôas você encontra a preços 
vantajosos: 

Vidraria para laboratório, 
Aparelhos para laboratório, químico e bacteriológico 
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Reagentes, Fermentos 
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Máquinas para massa filada 
Máquinas para queijo ralado 

Informação: 
o coalho é extraído de buchos bovinos é o único 
produto que permite atualmente a fabricação de 
qúeijos de primeira qualidade e cura. É evidente que 
não é suficiente um produto que coagula o leite mas 

.. f�.mção do verdadeiro coalho começa aí e somente 
termina quando o queijo foi digerido. 

Faça como os fabricantes das nossas mais 
marcas de queijo, use unicamente Coalho marca 
TRÊS CORÔAS. 

Fábrica: 
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Tel.: 429-2307 
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Três Corôas Representações e Com. Prod. Enzimáticos 
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Desde o mais simples posto de resfria
mento de leite até a mais sofisticada fá
brica de leite em pó instantâneo, ao adquirir 
a qualidade APV, V. adquire também, além 
do melhor equipamento, 

• a experiência de um grupo internacional 
constituido por 62 companhias lideres 
espalhadas por todo o mundo. 

• a experiência local de 27 anos de vi
vência do mercado brasileiro, secundada 
por engenheiros, técnicos, projetistas e 
pelo primeiro computador avançado ins
talado no Brasil para o cálculo de má
quinas destinadas ao processamento de 
leite. 

A experiência da APV se traduz em qua
lidade e qualidade sempre teve o seu preço. 

Não faça experiências. 

Economize adquirindo a qualidade APV. 
Camara da Secagem de leito 

APV DO BRASIL S. A. Indústria e Comércio 
SÃo PAULO - SP 
Ru. d. Consolação, 65 - 9.' Andar - Conl. 92/94 
End. Teleor. BRANACLAsTIC - Telex (011)22632 
Tel. (011)258-3144 
PORTO ALEGRE (Esc. Vendas) 
APV DO BRASIL S. A. - INDÚSTRIA E COMERCIO 
Av. Alberto Bln., 325 - 4.' And". Con]. 42 • 43 
Edificlo Co,mos - Tel. (0512)25-4648 

RIO OE JANEIRO (Representante) 
DlNACO - REPRESENTAÇOES E COMERCIO L TOA. 
Rua do Ovidor. 50 - 9.' Andar - Tel. (02t)263-2022 
BELO HORIZONTE (Representante) 
ENGEFRIL - ENGENHARIA DE FRIO LTOA. 
Rua Gualaiaras. 1.697 
Tel •• (031)335-5611 (03t)335-8778 
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QUAL A BITOLA 
QUE VOCÊ 

USA? 
ESTA É A MÁQUINA "BRASPAC;' 

TO TALMEt:JTE AUTOMÁTICA E 
' 

CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDÁVEL 
P�RA ENVASAR LEITE E OUTROS 

' 

LlQUIDOS EM �ACOS PLÁSTICOS 
TERMO SOLDAVEIS. PODE SER ENCOMENDADA NA BITOLA DO FILME QUE VOCÊ ESTÁ USANDO. 

300illm 320mm 

OU 

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

CAPACIDADES� MODELO STD -1250/h 
MODELO J R  - 1500/h' 

do ILeT DE 1 978 11 

CONTAGEM DE PSICROTRÓFICOS EM LEITE 
·E DERIVADOS UTILIZANDO DIFERENTES 

MEIOS DE CULTURA 

Psychrotrophic Counts in Milk and Milk Products 
by Using Different Media 

I. INTRODUÇÃO 

Em <conseqüência do desenvolvimento tec
nológico observado, nos ú ltimos anos, como 
o aparecimento de facilidades para refrige
racão, transporte do leite a distâncias maio
res, ou armazenamento do leite por perío
dos mais longos, o <:resdmento e a ativida
de das bactérias psi·crotróficas tornou-se 
fundamental no -controle de qualidade de 
le:te pasteurizado. 

As bactérias 'Pskrotróficas crescem relati
vamente rápido em leite estocado a tempera
turas em torno de 7°(, constituindo assim o 
principal problema no armazenamento de 
leJe. 

Estes microrganismos foram primeiramen
te denominados p.s;crotrófi. cos por EDDY 9 {4), 
MOSSEL e SWART (8) em 1 960, em substitui
cão ao termo Psicrófilos dado por Schmid it
�Nielsen em 1 9,02 e amplamente usado até 
os d ias atuais. Essa nova terminologia defi
ne melhor estes mkrorganismos que embora 
sejam capazes de crescer em baixa tempe
ratura, têm nas temperaturas ,médias entre 
20 e 300( seu ótimo de desenvolvimento (15). 

À medida que a qual idade do leite se 
aprimora, a flora bacteriana é a lterada, e 
as 'Padrões bacteriológicos previamente es-. 
tabelecidos passam a s ign ificar muito pouco 
em relação a vida úti l do. leite pasteurizado. 
A contagem total pelo método-padrão de 
placas e a contagem de col iformes tem se 
mostrado de pouco valor para predizer a 
vida úti l do leite pasteurizado (2, 5, 10, 11,. 
12, 13, 14, 15). 

WITTER (16), numa vasta revisão, consta
tou que a ,contagem de psicrotróficos não 
tinha nenhu.m valor em estimar ou prever a 
duracão do leite pasteurizado em cond ições 
normais de armazenamento. 

Provavelmente, a lgumas badérias psicro
.frófi.cas capazes de crescer e causar a ltera-

* Dilson Teixeira Coelho 
* . Elizete Blunck Bragança Coelho 

ções .no leite pasteurizado a baixas tempe
raturas 1(2 a 7°C), nem sempre -conseguem de
senvolver-se em agar - padrão e produzir 
colônias na -contagem de psicrotróficos. Esta 
poderia ser uma das razões pelas quais a 
contagem�padrão de psicrotróficos para lei
te pasteurizado não é bom indicativo <la du
ração do mesmo, em temperaturas de refri
ÇJeração comer:cial usadas . HEATHER e VAN 
DER ZANT >(6, 7},observaram que bactérias 
psicrotróficas sobreviventes de tratamen
to térmico não são -capazes de crescer em 
p lacas com agar-triptona gl icose-extrato de 
levedura, ·comumente usado, enquanto que 
as mesmas bactérias -crescem no referido 
agar antes do tratame.nto térmko. Durante 
as operações de l impeza e sanitização nos 
laticínios, usa-se água quente, porém isto 
não resulta em esteri l ização completa dos 
equipamentos e provavelmente a maioria 
dos psicrotróficos que viriam a ·contaminar 
o produto teriam então sofrido choque fér
mico. 

Na tentativa de enumerar estas badérias 
que sofreram choque térmico,' temos que 
considerar um re.querimento de <condições 
diferentes de meio, a fim de. reassumir o 
crescimento, o que não acontece -com célu
las normais das mesmas bactérias (3, 6, 7). 

O objetivo principal deste trabalho foi 
estudar a possibi l idade de utilização de d i
ferentes meios de cultura na deter,minação 
quantitativa de bactérias ps:crotróficas, e 
testar a significação do uso do agar-padrão 
em comparação aos o,utros meios, na con
tagem de psicrotróficos em leite e ·deriva
dos fluidos pasteurizados. 

11. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no la
boratório de Microbiologia do I nstituto de 
Ciência dos Alimentos da Universidade de 
Purdue, I ndiana, USA, em 1 974 . 

. * R,espectivamente Prof.-Adjunto· e Auxi liàr de' Ensino da Univérsidade Federal de Vi-
�osà. ' 
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2 . 1 . Fonte das Amostras 

As amostras dos produtos recém-pasteuri
zados, emba lados em pacotes de papel es
pecial ("paper cartons") foram obtidas dire
tamente nos laticínios que abastecem a área 
de Lafayette. Em um primeiro experimento 
usou-se amostras de leite homogeneizado e 
pasteurizado provenientes de 4 diferentes 
laticínios. Num segundo experimento usou· 
-se 20 amostras de produtos de laticínios re
cém-pasteurizados, incluindo 1 0  amostras de 
leite homogeneizado, 4 de leite desnatado 
fortificado, 4 de creme de leite e duas 
amostras de leite 'magro 2%, obtidos de 
dois laticínios. 

As amostras foram coletadas 24 horas 
após a pasteurização e transportadas para 
o laboratório em caixa de isopor contendo 
gelo ,moído, e imediatamente anal isadas. 

2 . 2 .  Preparação dos meios de cultura 

Os meios, agar-'padrão, agar-infusão de 
coração, ("heart infusion agar"), agar Rogosa 
IRogosa Agar) e agar tr;ptona g l icose (tryp
tone ·g l icose extract agar) foram preparados 
a partir dos respectivos meios desidratados 
dos - Laboratórios Difco, e o agar  tripticase
-soja (trypticase soy agar) foi preparado a 
partir de meio desidratado dos laboratórios 
"Baltimore Biological", segundo as instru
cães ,contidas nos frascos. 
, Os me:os após preparados foram dividi
dos em porções de 1 00 ml, colocadas em 
frascos de di lu icão e esteri l izados a 1 21 °C 
por 1 5  minutos. ' 

2 . 3 .  Preparo da solução para diluição 
das amostras : 

A água de di luição foi preparada com 
um tampão de fosfato como recomendado 
pela APHA 1 972 (1). 
2 .4 .  Exames bacteriológicos 

As amostras frescas, no primeiro ensaio, 
foram 'anal isadas para obter a contagem to
tal ou g lobal, e psicrotróficos. As amostras 
foram mantidas nas emba lagens originais 
durante o a rmazenamento a ?DC e foi, to
mado extremo cuidado para evitar aumento 
de temperatura. ' 

No segundo experimento, as amostras fres
cas foram anal isadas para obtenção de con
tagens de psicrotróficos usando 5 diferen
tes meios de cu ltura, agar-padrão ("standard 
p late agar"), agar 'infusão de coração f'heart 
infusion agar"), agar tripticase soja ("tryp
ticase soy agar") e agar rogosa ("Rogosa 
agar"). 

2 . 4.1 . Contagem global ou total 
("standard plote count") 

A contagem g lobal foi executada segundo 
o procedimento recomendado por "Standard 
Methods of Examination of .oairy "Pr.od ucts" 
(1). As placas foram feitas em dupl icata e 
foram consideradas as médias das conta
gens das p lacas que apresentaram entre 30 
e 300 colônias. A contagem foi expressa em 
número de bactérias por ml .  

,Esta contagem foi  feita apenas na primei
ra parte do experimento onde somente 6 
amostras foram analisadas. 

Após armazenamento a ?DC as amostras 
foram novamente anal isadas após 7 e 1 0  
dias para obter a contagem g lobal. 

2 .4 .2 .  Contagem de psicrotróficos 

As contagens de bactérias psicrotróficas 
nas amostras frescas e estocadas a 7°C por 
5 e 10 dias foram ,conduzidas de acordo com 
"Standard Methods for the Examination of 
Dairy Prpducts" (1)� As p lacas foram feitas 
em dupl icata e 'quando 1 ml de amostra era 
usado por p laca e não se observava nenhu
ma colônia visível, após a ' incubação, o re
sultado era anotado como menos de 1 por 
m l. 

No segundo experimento, contagens de 
psicrotróEcos foram feitÇls em 20 amostras 
de acordo COm o método�padrão, variando 
apenas o tipo de agar, como descrito em 
2 .4 .  As placas foram feitas em dupl icata 
usando di luições 1 /1 0  e após a incubação 
todas as ,colônias visíveis foram contadas 
Com o auxílio de um contador de colônias 
Quebec. Devido ao número pequeno de bac
térias psicrotrófi.cas presentes no l eite pas
teurizado, foram consideradas para conta
gem, p lacas ·com menos de 30 colônias. 

2 . 4,3 .  Análise estatística dos dados 

Foi usado um delineamento fatoria l  para 
permitir a anál ise de variância dos resulta
dos, e os valores de "F" calculados foram 
testados ao nível de 1 0% de signifi.cância 
(P 0,10). Os cálculos foram feitos por com
putador após os dados serem apropriada
mente codificados, usando o programa de 
análise de variância para desenho fatoria l  
BM�OSY, da secção de computador da Uni
verSIdade de Purdue. 

111. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No primeiro estudo foram feitas conta

gens de psicrotróficos de 6 amostras de leite 
fresco homogeneizado e pasteurizado pro
venientes dos laticínios A, B e Co usando 
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4 diferentes meios de ,cultura, a
" 

saber: a,gar
_padrão ("standa,�d pla�e aQar  ), ag�r mfu
são de coração·( heart mfuslon. agar ), agar 
tripfona" g l icose ("tryp��ne g llcose 

"
extract 

agar") e agar rogosa ( Rogosa agar ). Nes-

te estudo foi usado 1 ,ml de amostra em 
cada placa. . , 

Os resultados das contagens de pSlcrotro
f.icos com os diferentes meios de cultura 
são apresentados no Quadro 1 .  

ADRO 1 _ Contagens de psicrotróficos em leite pasteurizado �om os 'n:teios, agar-QU 
-padrão (AP), agar infusão de coração (AIC), agar tnptona 'gllcose ' (ATG) 

e agar rogosa (AR). 

N.o DA 
CONTAGEM DE PSICROTRóFICOS/ML 

LATlONIOS AMOSTRA 
AP 

1 <1 A 
B 2 <1 

20 C 3 
C 4- <1 

<1 C 5 
D 6 1 

Os resultados indicaram que as conta
gens usando o agar-padrão foram <;Is me
nores para todas as '6 amostras anal isadas. 
Todos os outros meios de cultura resultaram 
em contagens de psicrotrófieos maiores do 
que as ,placas com agar-padrão. 

AIC ATG A R  

1 7  1 0  8 
<1 40 20 
lCO 1 5  30 

1 0  2.0 1 7  
1 0  <1 30 

1 0  20 1 5  

Foram feitas também contagem de psicro
tróficos, e contage m g lobal ou total, p�ra as 
6 amostras, bem como contagens apos � e 
1 0  dias de estocagem das amostras a 7 C. 
Os. resultados das contagens estão apresen
tados no Quadro 2. 

QUADRO 2 _ Contagem total e de psicrotróficos em amqstr<;Is de leite pasteurizad�C 
e 

contagem total e psicrotróficos após 5 e 1 ,0· dIas de estocagem a 7 . 

LATI- N.o DA CONTAGEM TOTAUML CONTAGEM -DE 
PSICROTRóFICOS/ML 

CINIOS AMOS-
5 1 0  Ü 5 1 0  

O DIAS 
TRA DIAS D IAS D IAS D IAS DIAS 

31 xl 02 700xl03 1 50xlOS <1 1 5xl02 200xlDs 
A 1 

221 Oxl05 . <1 31xl02 2000x1 05 
A 2 1 2x102 40xl03 

32000xl02 5500xlOS 3500x1!Jl 530OxlOS 20 B 3 1 5x1 02 
6x1 OS 50xlOS <1 5x1 02 43x105 

B 4 lOxl02 
,o,7x1 03 3xlOS <1 IO,4xl02 1 1 5xlOS 

B 5 4xlD2 50OxlOS 
7xl02 5x103 300xlOS <1 3xl.02 

C 6 

pelo Quadro 2 .que apen<;ls a cinco amostras apresentaram contag,e�s de 
psi,crotróficos super;or�s a 1

, 
x �i06 bacterlas/ml 

n.o 3 apresentou ma Is de 1 pSlcro-
o que é considerado Impr.oP

.rJo para o con-

por ml na amostra fresca e que ao 
sumo. Esses resultados confIrmam a obser-

de 1 0  dias de armazenamento a 7°C, 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 14 S ·ETEMB RO-OUTUB RO DE 1978 Revista do ILCT 

vação de WITIHER 1(16) de que a contagem 
de psicrotróficos não tinha nenhum valor na 
previsão da vida útil do leite pasteurizado 
armazenado sob refrigeração. 

Com o intuito de testar com mais seguran
ça a efetividade dos diferentes meios de 
cultura para detectar bactérias psicrotróficas 
em leite � derivados fluidos pasteurizados[ 

um segundo estudo foi conduzido usando 20 
amostras e 5 diferentes meios de cultura 
conforme descrito em 2. 1 .  

Neste caso usou-se 1 m l  da di luição 1 /10  
por  placa em duplicata . Placas que não 
apresentavam colônias visíveis eram anota
das como menor que 1 0  «1 0) por ml.  

Os resultados das contagens são apresen
tados no Quadro 3. 

QUADRO 3 - Contagem em dupl icata de psicrotróficos em leite e -derivados fluidos 
pasteurizados, usando como meio de cultura, agar-padrão (AP), agar in
fusão do coração (AIC), agar tripticase soja (TS), agar triptona g l icose 
(ATG) e' agar Rogosa (AR). 

LATI Cf
N IOS 

A 

A 

A 

·A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

N.O DA 

AMOS
TRA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

1 1  

1 2  

1 3  

14  

1 5 

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

N.0 DA 
·PLACA 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

CONTAGENS 'D E  BACJi�RIAS PSICROTROFICAS/ML 

AP 
(1 ) 

10  
10  

<10 
<10 

20 
1 0  

<10 
10 
1 0  
1 0  

<10 
1 0  
1 0  
20 

<10 
2.0 
20 

<1 0 
<10 

20 
20 
1.0 
40 
30 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 

30 
20 

<10 
<1 0 

50 
80 
40 
10  
1 0  

<10 

AIC 
(2) 

40 
30 
90 
70 
90 

lOO 
50 
9,0 

1 00 
70 
40 
70 

1 00  
120 
50 
90 
90 
60 

1 20 
1 00 
9,0 

1 60 
1 50 
10.0 

<10 
5.0 
10 
50 

1 1 0  
200 
240 
260 
1 50 
100 
510 
670 

50 
1 20 
21 0 
1 20 

ATS 
{3) 

2.
0 

30 
50 
30 
1 0  
20 
1 0  
1 0  
1 0  
60 
30 
20 
30 
30 
30 
1 0  
30 
1 0  
60 
1 0  

1 1 0  
9.0 
7.0 

1 30 
40 
20 
90 
50 

1 50 
1 80 
80 

1 00 
40 
71J 

100 
9D 
60 

1 00 
7a 

1 10 

ATG 
(4) 

10  
1 0  
1 0  
10  
4.Q 
10  
1 0  
20 
40 
20 
20 
50 
30 
1 ,0 
10  
20 
30 

<10 
<10 

20 
1 00 
1 20 

80 
70 
10  
40 
1 0  
20 . 
80 
60 
30 
40 
60 
60 
30 
50 

1 W  
1 50 
30 
1 0  

A R  
(5) 

20 
lIJ 
40 
1 0  
30 
20 
40 
30 
30 

<10 
<10 

10 
30 
20 
70 
20 
50 
40 
70 
40 
90 

1 1 0  
1 40 
1 90 
70 
80 
30 

<10 
60 

lOO 
1 1 0  
60 

100 
80 

100 
1 '60 
80 
30 
70 
40 
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AP - Agar·padrão (Standard Method Agar). 
AIC - Agar infusão de coração (heart in
fusion agar). 
ATS - Agar tripticase soja (trypticase soy 
agar). 

ATG - Agar triptona g l icose (tryptone g lu  
cose extract agar). 
AR - Agar rogosa (rogosa agar). 

As contagens de psi.crotróficos em agar
-padrão foram muito baixas nas amostras 
frescas[ onze das 20 amostras apresentaram 
<1 0 bactérias psicrotróficas por ml .  E.stes 
resultados .não concordam com os obtidos 
por Ol iveira (9) que encontrou pelo menos 
15 psicrotróficos 'por ml em todas as amos
tras de produtos pasteurizados anal isados. 

A análise de variãncia dos resultados es
tá resumida no Quadro 4, onde se observa 
diferenças si .gnificativas entre as contagens 
das amostras dos dois laticínios e também 
diferença significativa entre as contagens, 
quando d iferentes meios de c�ltura fort;Jm 
utilizados. Não foi observada d iferença Sl.g
nificativa na · interacão laticínios e meio de 
cultura, · indicando que os meios podem ser 
usados .indistintamente em .qualquer dos la
ticíl)ios. 

As médias mar-ginais das contagens de 
bactérias psi.crotróficas para cada meio de 
cultura foram as seguintes : Agar-padrão 
(AP) 1 3,25 por ml, agar infusão de coração 
(AIC) 1 23,1 5 por ml, agar tdpticase soja 
(ATS) 60,75 por ml, Cgar triptona gl icose 
(ATG) 40,00 por ml, e agar rogosa (AR) 57,25 
por :mio 

As médias dos resultados indicam que pla
cas com agar ' infusão ' de coração[ deram 
contagens :mais a ltas -de psicrotróficos do 
que qua lquer outro me'o de cultura usado, 
q uando incubadas a 7°C por 10 dias. 

A média marginal das. contagEins das 
amostras do laticínios A foi 31 ,80 por ml e 
do laticínios H, 86,00 por ml. 

Na análise estatística, zero foi usado no 
lugar de <1 por ml, para tornar possível a 
análise dos resultados. 

QUADRO 4 -

Resumo da anál ise de variãncia para um 
desenho fatorial com 20 amostras de leite e 
derivados f luidos pasteurizados ?t;l dois .lati
cínios, para contagens de bacterlas .pslcro
tráfieas, usando agar-padrão, agar mfusão 
de .coracão, agar tripticase soja[ agar trip
tona g l iéose e agar rogosa, com dupl icatas 
para. cada a mostra. 

F . V .  df 
Laticínios 1 
Resíduo A 1 8  
Meios de cultura 4 
Laticínios x meio de ·cultura 4 
Resíduo B 72 
Dupli.catas 1 00 

* Significãncia ao nível delOOfo. 

Q .M. 
1468882,00* 

8684,22 
65882,00* 
9309,50 
5749,92 
752"D0 

HEATHER e VAN DER ZANT o(6[ 7) mos
traram em seus estudos que as bactér-ias que 
sofreram choque térmico ou que estavam 
dormentes, para readiquirirem seu vi-gor, ne
cessitavam de a lguns nlltrientes específicos. 

O agar infusão de coração contém. mais 
nutrientes do que o agar-padrão, nutr-Ientes 
estes que promovem a recuperação das bac
térias psicrotrófi.cas que sofreram choque tér
mico. e daí apresentar maiores contagen.s 
consistentemente durante todo o experi
mento. 

As ,bactérias que sofreram choque térmico 
podem ser capazes de crescer num determi
nado meio mais nutritivo e não crescerem 
num outro meio de cultura :mais pobre. 

Tudo : indica que o melhor comportamen
to de certos meios de cultura na determina
cão de bactérias psicrotróficas, não foi con
siderado no estabelecimento do método-pa
drão para determinação .des.ses microrga
nismos em produtos de lahcínlos. 

IV. RESUMO E CONCLUSõES 

O presente traba lho foi realizado no l a
boratór-io de microbiologia do Instituto de 
Ciência -de A limentos da Universidade de  
Purdue, lafayette, Indiana, U.S.A., com o 
objetivo principal de estudar a possibi l idade 
de utilização de diferentes meios de cultura, 
na determinação quantitativa de bactéri.a s 
psicrotróficas, e avaliar o uso do agar-pa
drão em comparação aos' difere�tes Il'!eios 
de cultura na contag em de bactérias pSlcro
tróflcas em leite e derivados fluidos pasteu
rizados. 

Num primeiro experimento, usou-se .6 
amostras de leite homogeneizado pasteuri
zado provenientes de 4 laticínios. Um segun
do experimento foi conduzido com 2D a mos
tras dê produtos ?e laticínios, recém-pa:t,:u
rizados. Foram feitas contagens de bacterlas 
psicrotrófkas usando os seguintes meios de 
cultura : Agar-padrão '(Af), . Agar in.fusão de 
coração (AI C), Agar trlphcase SOla {ATS)[ 
Agar·triptona g lucose (ATG) e Agar , Rogo
sa (AR). 

A anál ise de variãncia dos resultados ' indi
cou diferença significativa entre as  conta-
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gens quando diferentes meios de cultura 
foram utilizados. 

Dentre as conclusões gerais extraídas des
te estudo, as mais importantes foram : 

1 .  O agar-padrão, recomendado p€',la AP 
HA no Standard Methods for the Exami
nation of Dairy Products, para determi
nação de bactérias psicrotróficas não é 
o meio de cultura mais indicado, para es
ta determinação, p rincipcilme.nte quando 
está sendo utilizado para prever a vida 
útil do leite e derivados fluidos pasteu- . 
rizados. 

2 .  Diferentes meios de ,culturas usados na 
determinação de bactérias psicrotrófkas 
em leite e derivados fluidos pasteuriza
dos resultam em contagens diferentes pelo 
método�padrão. 

3. O uso do agar · infusão de coração (AIC) 
que 'contém mais nutrientes que o agar
.padrão, resultou em .contagens bem su
periores para as mesmas amostras, logo 
é um meio de cultura mais indicado na 
previsão d a  vida 'útil de leite e derivados 
armazenados sob refrige.ração. 

V. SUMMARY 

To determine the suitabil ity of standard 
methods agar for the enumeration of psychro
trophics, standard methods agar, ,heart in
fusion agar, tryptone 'glucose extract agar, 
trypticase soy agar  and Rogosa agar were 
used as the plating media. Statistical analy
ses of the data showed significant differen
ces ,in psychrotrophic counts when the diffe
rent media were used. The highest <:ounts 
were observed when heart infusion agar was 
used as the plating medium. This was fol
lowed by trypticase soy agar, Rogosa agar, 
tryptone glucose extract agar and standard 
methods agar. 
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ÁCIDOS GRAXOS LIVRES VOLÁTEIS EM ALGUNS 
QUEIJOS FABRICADOS NO BRASIL 111. QUEIJOS DE 

MATURAÇÃO EXTERNA OU MATURADOS POR FUNGOS , 

Volatile Free Fatty Acids in some Manufactured Cheeses 
in Brazil. 111. Surface-ripened Cheeses or Mold Ripened 

INTRODUÇÃO 

Em ,tmbalhos an�eriores (4, 5) foram efe
tuadas determinações de ácidos graxos l i
vres em queijos maturados :inrternamente por 
bactérias, as quais são os mais comumente 
fahri,cados  'no BrasiL 

Nest-e tr.abaIho 'Procuramos estender as 
determinações rpa'ra outros tipos, que obe
decem a um processo de maturacão d ife
rente do anterior. Sõo os queijos que se 
caraa�erizam 'por uma ma-luracão externa 

. por bamér:ia's 'ou fungos ou opor uma matu
ração interna opor 'intermédio de fungos. Es
tes queijos de origem européia represen
tam pequena parcela da fahri,cacão nado
na,lr ,cerca de 0,17% {6). ,6ntre os 'mais c.an
sumidos ,destacamos os tipos : Limburgo, 
Camembertr' ,Roquefort e oGorgonzo,la .  . '0 ,urnburgo oé  'um queijo originário da 
Bélgka ,caraderizado Ipor uma maturacão 

,.extema 'em que inida,lmente ocorre ,desen
volvimento de ,algumars :Ievedu,ms ,não fer
memtodoras ,de ,I'aetose e ,que rpropi'ciam pos
teriQl1mente >O ,crescimento do Brevibacte
rium l inens 1(7) . O Comembert é de origem 
fmncesa, tfabr.ica,do com ,leite .de vaoa, de 
maturação ,eXltema, caracterizado !pelo de
senvolvimento Ido Penicillium camemberti (7). 

Os queijos ;Roquefort 'e Gorg onzol·ar de 
origem francesa ' e  ·ita,liama ,respeot.iy.amente, 
são quei,jos ,em que ,a' maturação é in�erna 
akavés do desenvo,lvimento de fungos do 
gêner-o Penicillium. '0 oRoquefont orig,inal é 
fobr.icado 'no Sul da Frarnçar ,com ·Ieite de 
ovelhar sua matu,r,açã'O é Ipro0!'lssada em 
cavema,s 'Por período de ·um .a 'CinCO meses. 

Ismael Antôn io Bonassi 
Adélia Maria Salati Marcondes Llistõ * 

O !/ri,po Roquefort ou Azul, .adaptação ,do 
origi'na l, é fobri'cado 'com leite de vaoa e :a 
ma:f.uracã·o é 'efetuada 'em câmar.as ·com tem
per.atura e umidade ·controladas. O Gor
gon:z:o:la or.ig·ina'l f,abri.cado 'no vale dos Al
pes, é mat.urado 'por perfodos acima de um· 
ano e seu ·sabor e 'aroma 'assemelham-'s,e ao 
Roquefont (7). 

A ma,turação destes quei'jos é 'caracteri
zada por forte ação l ipolítica no Roquefort 
e 1G0rg-onzola ou 'por ,extensa ação proteo
l írtica Ino :limburgo e Camembert (9) .  

MAlERIAIS E MÉlODOS 

Como majerial foram \Jltj.j,iz;ados os quei
jos tipos.: IRoquefort, Gorgonzola, ,Gomem
bert e Um burgo ·col'etados 00 'acaso no 
comércio. 

Nas amostras coletadasr foram efetuadas 
a determionaçã'o ,do exkato ' seco < 0(3) e .da 
matéria graxa utilizando-se o método de 
Van Gul' ik (13), ,eXlpressa,ndo�se m resul,tados 
em matéria go'r.da Ino extr·ailo seco. 

A metodologia empregada para extração 
e identif.icação dos ácidos graxos I'ivres vo
láteis 'en'contr.a-se desor.i.ta em (4) e a de
terminação qu.antitaNva em (5). 

RESULTADOS E ,DISCUSSÃO 

.os resu.Jtcr.dos 'obtidos são 'apresentados 
no .QUADRO 1 e nas fl:GS. 1 o 4. No 
QUtAID�O 1 os 'res\JlI,ta'dos ·são expressos em 
mgA100g de queij-o ,inJtegrál e nas ,f, I

GS. 1 
a 4 :são Clipresentados ·os cromatogramas 
o btidos. 

* ·Rrofs . ..IÃSs1,stS. do Depa,rtamento d e  Tecnolog.ia dos IProdutos Agropecuários. IFacul
dade de C iências Agronômicas. "Campus" de Botucatu. UNESP .  

arvoredoleite.orgdigitalizado por



-lpág. 20 S,ETEMBRO-OUTUBRO DE 1 978 Revista do ILeT 

IP·ara o Gorgonzola o pri,ncipa-l ácido de
tectado foi o butírico, seguindo-se o ca
prói·co, :isova-lé6co e ·acético em ordem de
one&cente. A'lJBONI.cO et .a1 (1 ) constata 
ram também va'lores elevaldos .para o huH
foico e ,capróko neste tipo d e  queiio. 

O quei io tipo Roquefort ou Azul a presen- . 
tou vallor ,mai,s elev·ado para 'o ácido butí
ri,co {463 mg/WOg), embo,re lodos os ou.tros 
ácidos .arpresenta&sem também valores rela
tivamente elevados: a-cético {48 mg/.1 00g), 
propiônko-isabutfrilOo {4C3 mg/WOg), .isova
l érko {128 mgflOOg} e ·capróico (86 mg/ 
11.o0g). A maturação dest,e ,j-.ipo ,de queiio -é 
caraderizada por fort,e ação lipoHti.ca pre
dominando os 6cido·s graxos de cadeia i n
termedi6flia e de 'cadeia ,longa {8). Os va
lores encontrados pa,pa to·dos os ácidos fo
ram bem superiores 'aros de KUZDML-SA
VOIIE & KJUl!DZAiL (lO) Ipa,ra q u eiio ;Roque
font e lAzu-l <francês. Nos queiojo·s azui,s, se
gundo ANDEiRSON & IDAY {2L os ácidos 
de 2 e 4 ã.i'omos de .carbono não represen
tam ma·is qu'e 5 a 1 0% dos ácidos gr·axos 
I-iwes 1F0tais. O ácido butírico mesmo sendo 
oriundo da I ipólise da matéria graxa t12, 
1 7) foi muito elevado ·comparativamente 'a'05 
relacionados por aA�AEiR (8) e aos obtidos 
por KUZD:zv\L-SANOIE & KUZDZAL (l O). :No 
enta'nto, MORlR!IS (1 1 )  ,em alguns tratamen:!;os 
efetuados ,ao Ileite de fabricação observou 
também ;teores elevados deste 6cido. 

\Para o t.ipo Umbu'J'go os maiores ,valo
res observa,dos .foram lPar-a o á cido isovalé
r.co (251 mgI1 00g), seguindo-se o capróico 
(244 mg/liOOg), o Ipropiônico-isobutírico ('144 
mgIl OOg), o butírico 1(1101 mgll OOg) e o acé
tico (60 mg/l00) .  S INGH & TUCKEY (1 6) 
observa,rem que o sabor e aroma Icaraate
rí,stkos d este tipo ·somen:te lSe desenvolvem 
após a IhidróHse da matéria graxa ·sendo '0 
ácido .i·sova léri co. essencia,l Ipara o desenvol
viment·o do "flavor" ·típicoj leste ácido .pC!
rece ,provir de uma forte ação proteolítl
ca (il 2). SIMONiAlRT & MAYANDON (1 5) 
observaram presença Ide ácido valérico nes
te ·.tilpo de quei'Í'o, o que não .foi ,constata,do 
neste �rabalhoj 5eg,undo (.1 0) Iprovavelmente 
SIMONAiRT & MAY,AN DON (1 5) tenham 
identif.ica,do o va'lérico em .Iugar do isoca
próico. KUZDZIAL-SAlVOIIE & KUZ:,?ZA� {l O) 
observaram que o Mün'ster, queqo ,slmlllar 
a.o 'limburgo, contém proporção elevada dos 
á cidos -rami:fka.dos: isobutír-ico, isovalérico 
e 'isocaprój.c.o. Considera,ram tt;Jmbém o áci
do 'isovalérko elemento essencial ao' desen
volvimento do ".jilavor" típico; e <O ácido .ca
próko ,em .proporções elevad as pode 'ser 
oonsiderada ci primeira prova :de uma i\ipó
I ise da matéri-a graxa do Ileite de fabricação. 

Para o queiio tipo Camembert todos os 
áddos graX!os :1i'Vr,es ,voláteis, ·com ·exceção 
do ácido bu'líri·co, ·apresent,ar·am va,lores re
lativamente .baixos e com pequena variação 

entre eles : acét·ioo (29 mg/H},Og), .propiôni
co-isobutírico (29 mg/l 00g), butírico (399 
mg/l:OOg), isovalérico (43 °mg/WOg) e ca
próico (38 mgIWOg) . Os resultados en
contrados estão próximos aos obtidos 
por KUZDZAL-SAVOIE & KUZDZAL (10) 
com exceção do butíri.co e do capróico que 
estiveram mais elevados -ne�e trabalho. 
P,a-ra estes ·autores a quantidade de ácido 
butírico l ivre geralmente encontrada -no .(a
m em'bert de Iboa qualidade é relativamente 
baixa (1'5 mgA1 00g de queiio i-ntegral) e 
representa oerca de " 0% dos ácidos -graxos 
livres 'Voláteis tOlta.i·sj neste traba,lho seu ,j-eor 
esteve bem acima Ideste limite. Qua1n:to ao 
capróico o va'lor encontr.ad o  é 'seme'lhante 
ao relacionado por (14). Para (10) um certo 

teor de ôcidos proven'i.ente da 'Iipólise é ·ne
cessário para obtenção do sabor e aroma 
típicos. Quanto ao ácido isovalérico um Ca
membent pode ser 'considera'do excel,en:te, 
contendo pouco ou muito ácido isovaléri
co (110). 

E .necessário mul�iplicar mais .ainda as 
análi·ses para ·se obter uma perfeitta -T6ipre
senta cão dos ácidos graxos livres - carac
terísti'éos dos diversos ,tipos de quei'io. Os 
ácidos graxos ;livres voláteis . 'c<?n�ituem �o
m ente uma fr,açã,o do.s con�lt,urntes que .. m
tervêm na formacão do aroma dos quel los, 
outros ,compo5'tos' ;igua1lmente têm u;,!, papel 
.impofltante, principa+meni1e ·nos �uellos 'co'n
siderados ·neste otrab<;!'lho, que sao C?rac!e
rizados Ipor extensa ,hberaçao de mehl-ce.o
nas, ,além Ide outros ·compostos de -carbo
nilo {14). 

CONCLUSÃO 

IA a.nôlise dos resuH.ados encontrados no 
presente trabalho possibil ita as seguintes 
condusões pa,rcia·is. 

1 )  O quei,io :tipo Gorgonzola caracteri
zou-se principalmente ,por teor elevado, .de 
ôcido butírioco teor médio de ácido caprolco 
e va'lores me�ores 'Par;a os ácidos ,isova·léri
co e acético. 

2) O :tipo Roqu.efort ou ,Azul a presentou 
valores bem elevados para o butírico, os 
valores para os ácidos isovalérico e ca
prói.co foram também elevados, menor po
rém que o ·bu.tírico; os demais ácidos apre
sentaram va,lores médios. 
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3) ·Para ? ·tipo olimburgo o ácido que -apre
denJ10u ma'IQr ;!.eor foi O" :isovalérico, segui-nO-se o caprolco e butírico, os demais ácidos apresenta.ram valores médi-os. 

4) 10 Iqueijo ,j-ipo Camembert -caraderizou-se por apresent·a-r teor relativamente ba'ixo de Ifodos os ácidos g rax-os Mvres voláteis cem exceção do ácidO' butírico, que apre� sentou teor bem ,elevado. Os demai's ácidos apresentaram valores bem semel,harites en-tre eles. . 

5) Será Ipreóso maior -número de anáHses pa,ra • 5� o bter uma. p erfeito representação dos �cldos grax·os ·hvres caraderí,st·ioos nestes :tnpos d e  queiios fabr.icados 'no BrasiL 

RESUMO 

�? p!esen·te �ra�alho procedeu-se a luma fvallOçao qua'ntlta1t\;va 'por .cromatogmfia em 
t 
'Cl:se 

d
gasosa .:dos . ácidos g raX!os Hvres voM�IS os quel'los 'hpo Gorgo'nzola Roquefort ;[,cburg o  e IGamembert fa'bri-oados Ino Bra� 

. Os .resul,tados d emonstraram que o uei."o hpo,  ·ç;orgon:z;<?,la ,apresentou teor el�vado d e a·ol:do butírvco teor ·me' d·lo .l a" d " l '  I{] e CI o .ca-prol.c,. � va ores menores pa·pa 'Os ácidos ISov.c:' enco e acéti.co. O tipo 'Roquefort ou �ue"o Az:ul arp:-e:sento.u va-lores bem eleva
d

OS I?ara <: �utlr\'co, os valores para os áci-os Isovalerico e caprói·co foram tamb ' eleva'�o�; .menor porém q ue o butírico, :� �em.(l<ls '!,cldos. apresent-aram va'lores médios ar� o .hpo ümbur.go ? ácido. que :apresen� tou ma.lor :,�a.lor fOI o I'sova!lén co, seguindo�se o 'ca.prO\'co e 'o butíricoj os :demais áoidos 'apre5'enta·ram valores médios. O :tipo Gamembe:t ·caraoterizou-se por apresentar teor relahva'!len·te ba ixo d e  -fodos os áci�o.s grax,,!s. 'livres 'Volát�is com eX'ceção do aCldo Ibuhncoj os IdemOls qcidos apnesentaram. va,lores, ;bem '�emelhanrt-es entre eles. Sera -necessa'rIO ma'IOr -número Ide -a'náHses par.a ;s� obter ·uma :perfei:ta .represenf.acão dos .. amdos . g'raxos II·ivres .nestes .tipos ' de queqos fabncados no Bra.sil. 

SUMMARY 

. In this w�rk walS effectua·ted -a quantita
!Ive eva'luahon .ef 'Vola�i:Ie free ,fatty .acids 
In Gorgon:z;ola, B,lue, timburger 'Ond Camern'bert cheeses manu.fadured in Bra:z;il . ev.a,luotion was done Iby gas chromatogra: phic ana·lysis mef;hod. 

The results indicated . that Gorgonzola ty�e ch!'lese. presented high amounts of buty�IC aCld, mtermediate value of caproic ac,d. ando small  amounts of :isova leric and ap�tlc aClds. The Blu.e .che.ese Ipresented very hlg � va,lue .  of bu,tync a'cld and ,high value .cf . 1.sova.lenc and . -ca,proi c  . .a-cidsj the other a,clds presented mteromedlalte values. Umburg'er .. type .ch;eese presented very high va.\-ue of Isoya.ler!,c, 'and high va'lue of caproic �md bu�nc aCldsi if;he other -acids :presen.ted mtermedi:ate va\.ues. Camembert 1y-pe cheese prese:nted relatively 'Small 'amounts for a'" vo!a;fde free fat!y a'cids, except butyric ·aoid. Jt ,IS ne:cessary rt? have much more ava ilable analy.sls . data In order to have an exa-ct quanht.a.hve -r6ipresentat.ion of ;Ilhe vol,a:tHe free fatty a<;:ids li-n t:hese ily.pe of 'cheeses mall1ufalCtured 'In Brazd. 
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QUA:DRO 'I - Acidos groxos ,livres volóte:s nos queijos anal isados. 
(Expresso em mg/l OOg de queijo integraL) 

DE1iERMINAÇÕES ---�------------------
T!tPO TIPO npo TIPO 

GO�GONZOlA ROQUEFQRT LlMBURiGO CAMEMBERT 

E .5 . 62,4 61 ,8 62,1 53,1 

MGlE.S .  57,6 58,2 57,1 60,3 

2 :0 ll,5 48,2 59,8 28,8 

. 3 :,{) + i4:0 0,7 43,3 1 44,0 29,3 

4:0 1 33,1 463,6 lOl ,3 399,2 

i5 ,{) 22,3 1281{) 251 ,0 43,4 

6 :0 53,1 86,6 244,0 37,6 

liO"liAl 220,7 769;7 800,1 538,3 

2 �0 = iAlcético; 3 )0 + i4:0 = P· ropiônko + Isobutírico; 4 :0 = Butírico; 1 5 :0 = 150-
valérico; 6�O - 'Capróico. 
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BOBa dos &cidos araxoe 1ivres v01!tei� do que! 
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FABRICAÇÃO DO QUEIJO MINAS FRESCAL COM USO 
DE ACIDO LÂTICO INDUSTRIAL (,�) 

Production of "Frescal" Minas Cheese, with Lactic Acid 
In Place of Starter 

- Fundamentos : 
O queijo Minas frescal é um produto de 

consumo imed:ato. Como tal, o uso de fer
mento lático em sua ela�oração é pratica
m<.nte desnecessário. Sabe-se que a princi. 
pai causa da pouca durabil idade deste quei
jo no mercado, se deve à sua excessiva aci
dificação. Tal fato está diretamente l igado 
à acão acidifi.cante das bactérias do fer
menfo lático adicionado. Assim, o fermento 
poderia ser eliminado e ser ' parc:<llmente 
substituído .pelo uso de ácido lático indus
trial, com .conseqüente aumento de durabil i
dade do produto e do rendimento da fabri
cação. 
- Realizacão : 

Foram 'real izados 8 (oito) experimentos, 
util izando-se leite pasteurizado, sendo que 
a fabricacão obedecia -à técnica tradicional.  
Um volunÍe tota l de 200 litros de leite era 
colocaçlo num tanque e dividido em duas 
partes iguais de lOO l itros de leite, sendo 
que numa delas colocava-se 1 f)% de fer
mento lát:co e na outra 0,023% de ácido 
lát:co industrial, 85% puro (preparado em 
solucão a 2,0%). 

EnÍ ambos os tanques, era adidonada a 
dose normal de cloreto de cálcio e coalho. 
Os resultados das fabricações foram compa
rados 'quanto ao rendimento e durabilidade 
a 5°C. 
- Resultados : 

a) Queijo Minas Frescal com Fermento 
Lático : 

- Sabor ácido tradidonal .(pH 5,20 
após 24 horas). 

- Menor teor de água (59,1 0% a pós 
24 horas). 

- Menor rendimento �média de 6,1 li
trosfkg). 

b) Queijo Minas Frescal com ácido lático : 
- Sabor ma:s suave (pH 6,39 após 24 

horas). 
- Maior teor de água (61 ,1 0% após 

24 horas). 
- Maior rendimento (média de 5,2-0 li

tros/kg). 

Alan Frederick WolEschoon-Pombo (*"') 
Múcio Mansur Furtado (*"') 
Alberto Valentim Munck (*"') 
c} Após 6 dias de conservação à baixa 

temperatura : 
O queijo fabricado com fermento se a·pre

sentou sensivelmente em piores condições : 
sabor bastante ácido, textura frágil  e mas
sa amoledda e amarelada. O queijo fabri
cado com ácido lático se <lpresentou tam
bém mais ácido, porém com melhores oCon
diçõQS de textura e cor. 
- Conclusão Final : 

O ·uso de ácido lático industrial na fabri
cação do queijo M:nas Frescal, em substitui· 
ção ao fermento lático, é indicado por 
apresentar as seguintes vantagens : 
1 . Aumenta o rendimento da fabricação d e  

1 0  a 1 4%, n a  médiaj 
2. Aumenta o período de vida úti l  do quei

jo na mercado, diminuindo devoluçõesj 
3 . E também mais econômico e mais sim

ples que o uso de fermento lático. 
- Como aplicar o processo : 

O leite será coagulado numa faixa de tem
peratura que poderá variar de 35 a 42°C. 

·E recomendável a adicão de cloreto de 
cálcio nos dois tradicionáis .(20 gl100 I). 

Para cada 100 litros de leite será empre
gada a seguinte .proporção do ácido lático 
85% puro : 

a) Tomar 25 ml do ácido lático 85% puroj 
b) Diluir em 1 litro de água fria; 
c} Adicionar ao leite, a lguns minutos an

tes da adicão do coal�o e misturar 
bem. 

. 

Empregar a dose nor.mal de coalho. 
A partir do corte da coalhada, seguir o 

processo tradic:onal d e  fabricação. 
- Observação importante : 

Contra conta minacões com ba·ctérias do 
grupo col iforme, caúsadores do estufamen
to precoce dos queijos, o ácida lático não 
apresenta a mesma eficácia do fermento lá· 
tico. 

Por isto, cuidados adicionais de h igiene 
deverão ser observados pelas indústrias que 
adotarem o processo. 

(*) Resumo <lo trabalho realizado no .oTAlI LCT/EPAMIG e apresentado no V Congresso 
Nacional de Latidnios em cuios ANAIS será publicado na íntegra. (**) Pesquisadores e Professores do DTA/EPAMIG. 
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tros, Pesa-Salmouras, Termômetros, Escovas para limpe
za de vidrarias e tubulações, Porcelanas, Papéis Indica
dores e Fi ltrant��, Meios d e  C u ltura para Bacteriologia, 
Reagentes Anafltlcos, Corantes e acessórios em geral 
para laboratório. 

PROQUIL 
Produtos Químicos e Equipamentos para Laboratório Ltda • 

RIO CLARO - Est. $. Paulo - Rua 9 n. o 605 - CEP 13500 
Fones. : 34-2788 e 34-3767 - DDD 0195 
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ESTUDOS DA COMPOSiÇÃO DE QUEIJO MINAS 
FRESCAL, FABRICADO NO ESTADO DE SÃO PAULO ('!') 

Survey on the Composition of 'Fresca I', Minas Cheese 
Manufactured in the State of São Paulo 

RESUMO 

93 amostras de queijo minas frescal fabri
cado em laticínios do Estado de São Paulo, 
coletadas em fábricas e casas comerciais, 
dentro do prazo regulamentar para exposi
ção ao consumo, foram anal isadas quanto 
aos teores de umidade, extrato seco, gordu
ra, cinzas e cloreto de sódio. 

Os métodos de análise usados obedecem 
a normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 

Pelos resultados obtidos, 31 ,2% não se en
quadraram no padrão regulamentar na 
prova de umidade e 1 1  ,8% na de gordura. 

Para as demais determinações a legislação 
sanitária em vigor não prevê padrões. 

CONCEITO LEGAL 

Classificado como mole e gordo, o queijo 
minas frescal por definição (Normas Técni
cas Especiais Relativas a Al imentos e Bebi
das baixadas com o Decreto Estadual  n.O 
52.504, de 28 de julho de 1 970) é o produto 
obtido de leite pasteurizado integral ou par
cialmente desnatado, comprimido, prensado 
levemente ou não, exposto ti secagem por 2 
ou 3 dias e dado ao consutno antes de in i
ciada a maturação. 

Deve apresentar, de preferência, formato 
cil índrico baixo, de 4 a 7 em de a ltura, ta
manho médio, com .peso variando de 0,5 a 
1 ,5 kg, aproximadamente, com bordos retos 
e faces p lanas, formando ângulo vivo. A 
crosta deverá ser mal formada, a cons·istên
cia deverá ser macia, de untura manteigosa. 
A textura deverá apresentar buracos mecâ
nicos, pequenos com ou sem olhadura, em 
cabeça de a lfinete. 

Teresa Saito (*) 
Therezinha Z. Schiftan (**) 

CARACTERfSTlCAS ORGANOLÉTICAS 

Aspecto . . .  massa mole. 
Cor.  . . . . . . .  branca ou branco-creme homo

gênea. 
Cheiro . . . . .  próprio. 
Sabor. . . . . .  próprio, levemente ácido, suave. 

CARACTERfSTICAS FfSICAS E QUfMICAS 

Umidade . . . .  máximo de 57% p/p. 
�ipídios de leite (calculados na substância 

seca) mínimo de 4(jl/o p/p. 

ANALISES 

Após o preparo da amostra efetuaram-se 
determinações de umidade, extrato seco, gor
dura, acidez, cinzas e sa l  (cloreto de sódio). 

1 .  PREPARO DA AMOSTRA 

As amostras previamente analisadas quan
to aos caracteres organoléticos, são cortadas 
em várias partes e de cada uma retiram-se 
porções, que são trituradas, homogeneiza
das, acondicionadas em frascas de boca 
larga e tampa esmeril e conservadas em 
l ugar fresco. 

2 .  DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 

São pesados 5 gramas da amostra prepa
rada, colocados em cadinhos previamente 
tratados e em estufa à temperatura de lOooC, 
procedendo-se conforme "Normas Analíticas 
do Instituto Adolfo Lutz". 

Os resuHados obtidos se encontram na 
tabela I .  

(*) Médica Veterinária d o  Prog�ama d a  Produção, Industrial ização e Comércio de Pro
dutos de Ordem Animal - PPICPOA. 

(**) Química do .pPICPOA. 
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TABELA I 

A M O S T R A S  
Variacões de Umidade 

gramas % p/p n.O I % 

41 ,4 a 43,4 5 5,4 
43,5 a 45,4 2 2,2 
45,S a 47,4 5 5,4 
47,S a 49,4 7 7,5 
49,S a 51 ,4 1 0  1 0,8 
51 ,S a 53,4 1 1  1 1 ,8 
53,S a 55,4 1 9  20,4 
55,S a 57,4 7 7,5 
57,S a 59,4 1 3  1 4,0 
59,S a 61 ,4 7 7,5 
61 ,5 a 63,4 5 5,4 
63,S a 64,7 2 2,2 

TOTAL DE AMOSTRAS I 93 

GRAMAS DE UMI DADE EM AMOSTRAS FORA 
100 GRAMAS DE QUEIJO DO PADRÃO 

RESULTA.oOS OBTIDOS 
PADRÃO N.o % 

MINIMO I MtDIA I MAXIMO MAXIMO 

41,4 53,9 64,7 57,0 29 31 ,2 

3 .  DETERMINAÇÃO DE EXTRATO SECO 

t obtido tirando-se a umidade 1 00, Tabela 1 1. 

GRAMAS DE EXTRATO SECO EM AMOSTRAS FORA 
1 00 DE GRAMAS DE QUEIJO DE PA.oRÃO 

RESULTADOS OBTIDOS 

\ PADRAO N.o % 
MINIMO I MtDlA I MAXIMO MINIMO 

35,3 46,1 58,6 43,0 I 29 I 31 ,2 
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4. DETERMINAÇÃO DE GORDURA 

Pesam-se de 1 a 2 gramas da amostra, transferidos para butirômetro de leite e ana-
l isados, segundo "Normas Anal íticas do Instituto Adolfo Lutz" . . 

O resultado é calculado através da fórmula : 

leitura do butirômetro x 1 1 ,33 

peso do queijo no extrato seco 

sendo 1 1 ,33 coeficiente que corresponde ao peso de 1 1  ml de le:te. 
Os resultados obtidos se encontram na Tabela 1 1 1 .  

Variações de Gordura 
A M O S T R A S  

I 

Gramas % p/p E . S .  
N.o 

33,8 a 35,8 1 
35,9 a 37,8 5 
37,9 a 39,8 4 
39,9 a 41,8 1 3  
41 ,9 a 43,8 1 6  
43,9 a 45,8 1 2  
45,9 a 47,8 1 0  
47,9 a 49,8 1 2  
49,9 a 51 ,8 8 
51 ,9 a 53,8 2 
53,9 a 55,8 7 
55,9 a 57,3 3 

TOTAL DE AMOSTRAS 93 

GRAMAS DE GORDURA EM 
100 GRAMAS DE EXTRATO SECO 

RESULTADOS OBTIDOS 

MINIMO I MtDlA I MAXIMO 

33,8 46,0 57,3 I 

PADRÃO 
MINIMO 

40,0 

5 .  DETERMINAÇÃO DE ACIDEZ 

% 

1 ,1 
5,4 
4,3 

14,0 
17,2 
1 2,9 
10,8 
1 2,9 
8,6 
2,2 
7,5 
3,2 

AMOSTRAS FORA 
DE PADRÃO 

N.o % 

1 1  1 1 ,8 

:Pesam-se 10 gramas de amostras que sõo transferidos para balõo volumétrico de 100 m l  com auxílio de á lcool 80%, segundo "Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz'\ 
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N 
Titulam-se 25 ml da solução filtrada com Soda Dornic (hidróx:do de sódio -) 

9 

A acidez é expressa em : 

a) ml de soda normal em 1 00 gramas de queijo, cujo cálculo é obtido através da 
fórmula : 

Grau Dornic x 4 x 1 ,1 

Peso do Queijo 

Os resultados encontrados estão na tabela IV. 

Variacães de Acidez A M O S T R A S  
ml  Soda . Normal 

I % Queijo N.o % 

1 ,2 a 2,0 9 9,7 
2,1 á 3,1 3 3,2 
3,2 a 4,2 5 5,4 
4,3 a 5,3 1 0  1 0,8 
5,4 a 6,4 1 4  1 5,1 
6,5 a 7,5 9 9,7 
7,6 a 8,6 5 5,4 
8,7 a 9,7 7 7,5 
9,8 a 100,8 5 5,4 

1 0,9 a 1 1 ,9 1 2  1 2,9 
1 2,0 a 1 3,0 8 8,6 
1 3,1 a 1 4,1 6 6,5 

TOTAL DE AMOSTRAS 93 

RESULTADOS - ML SODA NORMAL EM 1 00 G RAMAS DE QUEIJO . 

M f N I M O M E D I A  M A X I M O 

1 ,2 7,5 1 4,1 
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b) ml soda normal em 1 00 gramas de extrato seco, cujo cálculo é obtido pela fórmula : 

ml soda normal % queijo x 1 00 
extrato seco 

e os resultados se encontram na Tabela V .  

ML SODA NORMAL EM 1.00 GRAMAS DE EXTRATO SECO 

M f N I M O M E D I A I 
2,8 1 6,3 

c) gramas de ácido láctico em 1 00  gramas de queijo. 

O cálculo é obtido através das fórmulas : 

ml 'soda normal % queijo x 0,09 

'ou 

Grau Dornic x 4 x 0,099 
peso do queijo 

M A X I M O  

33,S 
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Resultados, Tabela VI 

Variações da Acidez A M O S T R A S  
Gramas de Acido 

I Láctico % Queijo N.o % 

0,1 1 a 0,20 1 0  10,8 
0,21 a 0,30 2 2,2 
0,31 a 0,40 . 6 6,5 
0,41 a 0,50 1 2  1 2,9 
0,51 a 0,60 1 3  1 4,0 
0,61 a 0,70 8 8,6 
0,71 a 0,80 9 9,7 
0,81 a 0,9,0 3 3,2 
0,91 a 1 ,00 9 9,7 
1 ,01 a 1 ,10 1 0  1 0,8 
1 ,1 1  a 1 ,20 8 8,6 
1 ,21 a 1 ,27 3 3,6 

TOTAL DE AMOSTRAS 93 

RESULTADOS - GRAMAS DE ÁODO LATlCO EM 1 00 GRAMAS DE QUEIJO 
, .. 

M T N I M O M ,e D I A  M Á X I M O  

0,1 1 0,68 1 ,27 

6 .  DETERMINAÇÃO DE SAL (CLORETO DE SÓDIO) 

O método usado é o de Volhard[ com 2 gramas de  a mostra, 1 0  m l  de nitrato de 
prata 0,1 normal e 5 m l  de ácido nítrico �oncentrado, À mistura aquecida adicionam-se 
ainda no fogo[ 1 5  m l  de permanganato de potássio 5% em três vezes. Após esfriar, titu
la-se com tiocianato de potássio 0,1 N em presença de 'indi,cador sulfato de ferro I I I  
e amônio. Simultaneamente faz-se uma prova em branco . 

. O resultado é dado em : 

a) gramas de cloreto de sódio em 1 00 gramas de queijo, através da fórmula : 

(B - L) x fator do tiocianato de potássio x 0,585 

peso do queijo 
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sendo : 

B - ml de tiocianato de .pota' ssl'o 0,1 N bt'd o l o na prova em branco, 
L - ml de tiocianato de p otássio 0,1 N bt'd o l o na prova com queijo, 

Os resultados estão na Tabela VII. 

Variações de Cloreto A M O S T ,R A S  
de Sódio em 

Gramas % Queijo 
N,o I % 

0,3 a 0,5 1 0  1 0,8 0,6 a .o,8 1 3  14,0 0,9 a 1 ,1 20 21 ,5 1 ,2 a 1 ,4 1 1  1 ,5 a 1 ,7 1 7  1 1 ,8 
1,8 a 2i) 7 1,8,3 
2,1 a 2,3 6 7,5 
2,4 a 2j6 6 6,5 
2,7 a 2,9 1 6,5 
3,0 a 3,2 1 1 ,1 
3,3 a 3,4 1 1,1 

1 ,1 

TOTAL DE AMOSTRAS I 93 

RESULTÃDO - GRAMAS DE CLORETO DE SóDIO EM 1 00 GRAMAS DE QUEIJ O · 

M f N I M O  M e D I A  I M Á X I M O  

0,30 I 1 ,30 3,4 

b) .gramas de cloreto de sódio em 1 00 g ramas de extrato seco, através da ·fórmula : 

Gramas de Cloreto de Sódio % Queijo x 1 00 
Extrato Seco 
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O btendo-se : 
;Tabela VI I I  

RESULTADOS - GRAMAS DE CLORE.TO DE SóDIO EM 1 00 GRAMAS DE 
EXTRATO SECO 

M I N I M O M E: D I A  M A X I M O 

10,6 2,9 6,7 

7 . DETERMINAÇÃO DE CINZA 

Calcina-se <I amostra usaça para .umi?ade em mufla "à temperatura entre 550 e 
OOOC, segundo "Normas Ana l íticas do Instituto Adolfo Lutz . 6 

Os resultados se encontram na Tabela IX. 

Variações de Cinzas 
A M O S T R A S  

em Gramas I % Queijo N,o % 

1 ,5 a 1 ,8 7 7,5 
1 ,9 a 2,2 1 9  20,4 
2,3 a 2,6 1 9  20,4 
2,7 a 3;0 1 6  1 7,2 
3,1 a 3,4 9 9,7 
3,5 a 3,8 1 3  1 4,0 
3,9 a 4,2 5 5,4 
4,3 a 4,6 3 3,2 
4,7 a 5,0 - -
5,1 a 5,4 2 2,2 

I TOTAL DE AMOSTRAS I 93 . I I 
RESULTADOS - G RAMAS % QUEIJO 

M I N I M O M E: D I A M A X I M O 

1 ,5 2,8 5,4 " 

'" jj L 
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CONCLUSÃO 

A percentagem de amostras fora dos pa
drões regulamentares para umidade e gor
dura dos quei·jos ana l isados, indica necessi
dade de maior freqüência das anál ises para 
controle de -qua:idade nos estabelecimentos 
industriais. 

As variações obtidas nos índices de acidez, 
c loreto de sódio e cinza, sugerem providên
cias de ordem tecnológica e estudos para 
o estabelecimento de padrões regulamenta
res. 
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SUMMARY 
Ninety three samples were anal ised, a l i  of 

the,m comprising Minas Cheese of the 'kind 
"Fresca l ", made in dairies located in the 
State of São Paulo, as for humidity, of 
the dry extract, fat content, acidity, ashes and 
sodium <:hlorate (Na CI). 

Results found 31 ,2% to be out of the 
standards required in humidity and 1 1 ,8% 
in fat content. Laws pertinents to the subject 
in question do not stabl ish standards (mini
mUm or otherwise) for the amount of other 
components. 

The concluS':on sugge.st a higher frequency 
in Product Qual ity Control and further re
search to stabl ish regular standards more 
,complete to be observed by manufacturers. 
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OS LEITES RECONSTITUíDOS PARA A FABRICAÇÃO 
DE QUEIJOS (':') Justificação e Técnica 
Reconstitued Milk for Cheesemaking 

JUSTIFICAÇÃO 

A fabricação de queiios feita COm leite reconstituído, ou mais freqüentemente com leite recombinado, se 'iustifica, na maior parte dos países, no que ela contribui para superar as dificuldades, Os "handicaps", ou as restriçães que iremos sucessivamente evocar. 
NOS ,PAfSES NÃO PRODUTORES DE LEITE "IN NATURA" 

Nos países não produtores, ou pouco produtores de leite "in natura" (ou países de baixa ou de nenhuma produção de leite "in natura", é evidente que o interesse: por. ta l tipo de fabricação parece, à primeira vista, ser o mais interessante. 
'Múltiplas razões contribuem para a criação de 'indústrias ,queiieiras com leite re.constituído. 
O primeiro motivo que nos vem à mente é de ordem a limentar e dietética. Realmente a quase total idade dos países pouco ou não produtores de' leite, são países em via de desenvolvimento, onde freqüentemente uma parte da população sofre de subnutrição ou de carências a l imentares e proté:cas. 
Tal argumento tem valOr pelo menos teoricamente, pois ele exige uma série de condições. 
Com efeito, se examinarmos bem estas �egiões, verificaremos que o con3umo de. le:te e derivados por uma populaçao em via de desenvolvimento, Que até então os ignora, é freqüentemente difícil de ser admitido. 
Um caso, que bem i lustra tal fato, é o das Fil ipinas, onde atualmente pesquisa-se sob qual fonma convém apresentar o leite em pó que é doado a este país. 
Os fi l ipinos que teriam mais necessidade de Um complemento proté:co na sua rc:ção al imentar diária, se recusam a consumir o pó sob forma de leite reconstituído, pois não está em seus hábitos beber leite. 

Guy Cherrey r) 
Em outros países, encontra-se o problema de gosto, cor e às vezes mesmo de religião. Enfim, é necessário lembrar-se de q ue ha. verá sempre um grande obstáculo a superar ,quando tratamos de uma população pobre, o seu poder aquisitivo. Brevemente, em muitos países em via de desenvolvimento, a fabricação de queiio feito a partir de leite em pó, adaptado às exigências locais, será um excelente meio de combater as carências protéicas da população. 

Ao contrár:o dos especial istas ang lo-saxões, acreditamos que é sob esta forma e não sob a forma l íquida que se deveria divulgár o uso do leite reconstituído. 
Devemos não esquecer que nossos ancestrais há dois ou três mil anos atrás, resolvera� os problemas de estotcagem e de transporte do leite transformando-o em queijo. 
Na maior parte dos pa íses mais pobres, a parte mais carente dos habitantes d ispõe de meios e de conhecimentos comparáveis aos dos franceses há a lgumas centenas de anos .. Fora dos ·grandes centros urbanos não há estradas, cadeias de d istribuição, e nem refrigeradores para distribuir o leite recon�t!. tuído pasteurizado. E também o poder aqUIsItivo dos consumidores p roibiria, de qua lquer forma, a compra regular deste leite, como também 'a dos leites UHT ou esteril izados. 

Porem, revela-se freqüentemente viável vender queiios adaptados ao gosto e às condições locais a um pre�o aceit�v�I, como é o ·caso de Feta, no .oriente Medlo. . Acrescentamos a isto que .a real izaç�o de uma usina produtora de leite pasteurizado reconstituído e ma:s a inda do UHT ou esteri l'izado implica, sempre, num grande investimento. Investimento este que será ·até consIderado -grande demai� se levarmps em conta o resu ltado das ú ltimas pesqu:sas franc,,:sas sobre tal assunto, que revelou que a fa" bricação de queiio ,com. leite reconstitu!do pode se real izar com mU Ito pouco materia l. 

(*) Publicado em "La T��hnique Laitiêre (Ho!,s . sé�e: N.� 91 2. ,25 .d!'l outub'
ro de 1 977. Traducão de Sebastlao Alvares· Duarte Vieira e Maria Jose Vieira. _ (**) Ingénieur  - Conseil SERETE-SI L.oM. 
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Não -se l imitam porém apenas a estes, os 
argumentos que podemos colocar a favor 
deste tipo de criação. Temos que cons:derar 
que a maioria dos países em via de desen
volvimento, não produtores de leite, devem 
superar problemas como : 

- o subdesemprego;  
- a falta de divisas para pagar suas im-

portações. 
A realização de indústr:as de 'queijos im

p licará na criação de numerosos novos em
pregos, que serão, a lém de tudo, acessíveis 
à população, já que as técnicas e material 
utilizados serão simples. Quanto à econo
mia de divisas, podemos ava li á-Ia entre 50 
e 70% se compararmos ao preço dos quei
jos importados. Se bem que esta economia 
seja mais teórica do que real, pois na 
maior parte dos ,casos os queijos serão fa
bricados " in loco", ou seja não importados. 

Esta reflexão fará 'com ·que pelo menos os 
países produtores de leite em pó tomem 
consciência das vantagens que a fabricação 
de queijos com leite reconstituído pode ofe
recer. 

Entretanto, não se l imita aí, o ,interesse 
que estes pa íses possam ter por novas técn:
cas . Com efeito, acrescentam-se dois outros 
argumentos. 

Téc!"ico: -Constatou-�,e que certos
" 

quei'jos, 
especIalmente os de massa mole , supor
tam mal as longas viagens. Foi mesmo ne
cessário modificar certas qualidades espe
cia:s destes queijos para melhor adaptá-los 
a uma longa estadia em locais refrigerados. 
De qualquer maneira, na venda, a qual ida
de se ressente, e é provável que em >certos 
casos fosse preferível fabricar o 'queijo "in 
loco" a partir de leite em pá. 

Econômico: os -que'jos ,importados são fre
qüentementes considerados como produtos 
de luxo, e como ta l são pesadamente taxa
dos pelas a lfândegas de muitos países. Co
mo os queijos locais, feitos a partir de pó, 
custarão sempre um pouco mais barato, e 
não serão taxados pelas a lfândegas, isto 
constituirá um obstáculo insuperável para os 
produtos importados. 

NOS PAISES PRODUTORES DE Ll:ITE 
"IN NATURA" 

Trata-se aqui de uma utilização freqüen
temente minimizada, que por razões 'comer
ciais e ,às vezes até política, tem sua abor
dagem geralmente negl :-genciada. 

Entretanto, parece que os múltiplos argu
mentos se impõem e se 'Ímporão >cada vez 
mais para despertar o interesse em exami
nar as possibi l idades que oferece a fabri
cação de queijos com leite reconstituído. 

o a rgumento menos discutido concerne à 
possibi l idade de remediar os efeitos de um 
ac:dente natural que reduza anormalmente 
ou que -interrompa tota lmente o abasteci
mento diário de leite "in natura" de uma in
dústria de queija. 

Mesmo num país temperado e bem equi
pado como o nosso, a indústria de lat:cínios 
pode se encontrar, por exemplo, por a lguns 
dias, ou mesmo por a lgumas semanas, nu
ma situaçõo >catastrófica em conseqüência 
de : 

- u ma seca e){cepcional ;  
- uma epidemia -bovina; 
- quedas de neve que impeçam a coleta. 
Podemos, então, encontrar-nos diante de 

oJma escolha a fazer: ou fechar prov;soria
mente a fábrica, assumindo todas as conse
qüências sociais, comerciais e financeiras 
-implkados por esta interrupção, Ou conti
nuar a trabal har  com leites reconstituídos. 

Se aceitarmos -este princípio, devemos ad
mitir, igualmente, as razões que levaram 
a lguns produtores franceses de queijos, a 
partir de 1 952, a estudar a utilização do pó 
em suas fabricações. 

Tratava-se, neste caso, de fazer face a pro
b lemas comerciais : no inverno, com as bai
xas normais de producão de leite, certos in
dustriais receóiam uma quantidade de le;te 
insuficiente para suprir  a demanda habitual 
de seus fregueses no tocante aos queijos de 
curta conservação (massa fresca e mole). 

,Eles conseguiram remediar esta s;tuação, 
acrescentando regularmente ao produto de 
suas coletas de leite "in natura", pequenas 
quantidades de leite reconstituído. 

Foi, a partir da!, que começou . .  na Franç? 
o estudo da fabrIcação de quel (o a partIr 
de le;te em pó. São então 25 anos de expe
riências que nós, franceses, temos sobre o 
assunto. 

No entanto, não é na Europa que estas 
duas uti l izacões de leite reconstituído em 
queijo poderá t�r uma aplicarão �ais im
portante. As catastrofes natura'ls, fel izmente, 
são raras, e a produção de leite é agora 
suficiente para permitir, ao produtor de 
queijo, encontrar nas indústrias viz�n�as o 
complemento que lhe será necessarlO, se 
provisoriamente sua zona de coleta não for
nece o suficiente. 

Mas em certos países "novos" e particu
larmente vastos, como o Brasil, e quem sabe, 
talvez a Rússia ou outros, esta fabricação, 
que é de certa forma especial, pode-se jus
tificar durante todo o ano. 

Sabemos, com efeito, que se é necessário 
transportar leite a partir de uma certa dis-
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tância, é mais econom-'co reduzi-lo a pó e 
transportá-lo sob esta forma. 

O l imiar de rentabi l idade de tal operação 
aparece, entre 350 a 600 km, em função de 
u ma série -de tatores. 

Entre e les, faz-se necessário citar: 
- as quantidades transportadas diaria

mente; 
- o relevo e o estado de conservação 

das estradas; 
- as cond;ções cl imáticas; 
- O preço/km do transporte. 
Num futuro próximo, também será mais 

econômico transportar o leite sob forma de 
pó do que no estado l íquido, se for necessá
rio fazê-lo atravessar de 800 a 1 000 km. 

A Ngéria tomou consciência deste fato já 
há uns cinco ou seis anos, e o >Brasil comeca 
agora a rea l;zá-Io. 

. 

No >Brasil, percebeu-se que as futuras, ou 
as m�lhores regiões para a criação de ga
do, sItuam-se �astante longe das grandes ci
d.ades c<;>nsumldoras, e que estradas de difí
cil conc;llções de tráfego l igam estas regiões 
entre SI . 

'E, portanto, excluída a poss;oi l idade de 
transportar diariamente centenas de tonela
das de leite "in natura" através de 1 ..000 a 
1 .500 k,m. Comeca-se então a estudar a 
construção de fáhricas de secagem, para 
fornecer o pó às centrais leiteiras ,insta ladas 
nas entradas das grandes cidades. 
" Estas centrais serão polivalentes, produ

z ndo leite, manteiga, e queijos, e preocu
par-se-ão apenas em responder <à demanda 
�a cl ientela, já que o estoque de pó permi
tIrá o acompanhamento das variacões de 
safra e entressafra ou do consumo: 

Não 'queremos te�minar esta enumeracão 
de condições justificadoras da fabricacão' de 
queijos 'COm leite reconstituído, sem' antes 
evocar um ú:fmo >caso. 

Evidentemente que para nós este é um 
problema totalmente teóricó, pois nunca nos 
defrontamos com ele. Podemos conceber 
que, em conseqüência de condições cl imá
ticas, agrícolas ou financeiras, destina-se 
uma região a criar ún;ca e extensivamente 
vacas leiteiras, Em certos períodos do ano, 
enfrentar-se-á a impossibil idade de produzir 
leite, queijo fresco ou de massa mole. A uti
lização de le:te reconstituído poderá, então, 
justifkar o sistema de -criação adotado, ou 
remediar seus inconvenientes. 

Em conclusão, diremos que a fabricação 
de queijos a partir de le'te em pó ainda 
não entrou nos hábitos da profissão, mas 
que seus problemas e a viabi l idade de seus 
processos começam a ser conhecidos. 

Tais problemas interessam cada vez ,mais 
àqueles que entre nós devem, sobretudo fo
�a da FrC!nça, achar soluções novas que se
lam partIcularmente da competência dos 
pesquisadores franceses, 

TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO 

As primeiras experiências datam de 1 952. 
Nesta época, todavia, os industriais pro

curavam um meio de manter ou aumentar a 
produção das fábricas onde o abastecimen
to de leite "in natura", por várias >causas, 
se reve�aram insuficientes. 

A quaHdade dos pós era ainda medíocre 
e por isto era difíc' l adicionar mais de 30% 
de leite reconstituído desnatado ao leite " in 
natura" sem modificar muito, de fato d imi
nuir, a qual ;dade dos queijos produzidos, 

Em 1 957, entretanto, sob a orientação do 
prof. Keiling, M, Brenet e nós, começávamos 
na ;Escola de Mamirolle, as primeiras tentati
vas de fabricação de queijos com leites re
constituídos, uflizando um leite em pó sele
cionado, 

Isto permitiu, em 1 959, colocar em prática 
um processo viável, no Oriente Médio, nu
ma pequena fábrica de queijo de massa 
prensada, 

Este primeiro êx:to dá um novo -impulso 
às pesqu'isas e, a partir de 1 962, a Escola 
de Mamirol le procede a cada ano novas 
experiências de fabricação com leite recons
tituído, 

,Em 1 97,0, M. tablée, di retor da Escola, p�
à:a dizer que doravante era possível fabri
car, não -importa qual tipo de queijo, ,com 
leite reconstituído, desde que : 

- adaptássemos o processo clássico de fa
bricação aos ·caracteres particulares de lei-
te reconstituído; -

- uti l 'zássemos o leite em pó classificado 
" LOW HEA1" (método WPNj e matéria gor
da de leite anidra '(MGLA) e não de óleo de 
manteiga, nos casos de leites recomb'nados. 

Contudo, as aplicações dos resultados per
maneciam l imitadas, devido ao a lto preço 
do leite em pó "LOW HEA 1" e também ,à 
fraca 'quantidade deste pó disponível no 
mer,cado. 

M. Lablée teve a idéia de estudar, conos
co, o comportamento do leite reconstituído 
tratando-o pelos métodos Hutin Stenne, 1 2  
e 1 3, A Escola d e  Mamirol le s e  equipou com 
um aparelho SH 13 semi-industr'al para pro
ceder a várias experiências, ,Estas revela
ram que com simples pós al imentares de 
boa qualidade, era possível obt,er queijos 
tão satisfatórios 'Çjuanto os obtidos pelas 
técn;cas dássicas, uti l izando pó " LOW 
HEAT" . 
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Estas conclusões foram apl icadas na cria
cão na Africa, de uma fábrica produzindo 
í5.ÓOO 'camemberts por dia. 

Enfim, durante o ano de 1 973, o Prof. Mau
bois prosseguindo o estudo das possibil ida
des do seu processo MMV, constatou que a 
ultrafiltracão dava, igualmente, exce�entes 
resultados na fabricação de q uei'jos com 
leite reconstituído. 

Esta descoberta, patenteada, revela-se 
particularmente ,interessante, visto que nu
merosas experiências foram feitas em segui
da, em particular, por M. Lablée em Mam:
rolle, que determinou que o processo pode 
ser ut.iJizado de duas maneiras e dá, nos 
dois casos, resultados satisfatórios para cer
tos tipos de queijos. 

- Tratando sobre membrana o leite re
��:>nstituído:, pelo mesmo processo do leite 
'm natura . 

- Preparando sobre -membrana um con
centrado que é, em seguida, secado como 
leite; obtém-se, deste modo, um pó que é 
logo reidratado na proporção desejada, per
mite obter um "pré-queijo", já dessorado e 
que é logo tratado como os queijos obtidos 
de leite "in natura", pe�o processo MMV. 

Dispõem agora de vár:os processos per
mitindo obter não importa qual  tipo de 
queijo, com leite em pó reconstituído. 

Não é necessário, contudo, dissimular que 
se o sucesso é previsto, o preparo do pro
cesso de fabricação de um queijo fica, to
davia, delicado e impl ica em estudos e pes
quisas levando em conta : 

- o queijo escolhido; 
- a qual idade do leite em pó uti lizado; 
- os embaraços particulares do projeto; 

quantidade de leite a industrial izar por 
exemplo. 

Seria pretensioso, num simples artigo, ten
tar expor todos os problemas técnicos que 
se passam na _ fabricação de queijos com 
leite reconstituído. 

'I remos, todavia, citar as principais cons
tatacões que puderam ser feitas sobre este 
assunto, na França, e os três processos que 
foram estudados, particularmente na Escola 
de Mamirol le. 

MÉTODOS TRAE>ICIONAIS 

Vários ensaios foram feitos adaptando os 
métodos tradicionais de fabricacão às ca
racterísticas particulares dos leites recons
tituídos. Podemos, assim, obter Saint-Pau l in, 
Edam, Gruyêre, B leu, Camembert, Cheddar, 
etc . . .  

Resultados, satisfatórios foram obtidos mas 
algumas vezes após vários ensaios, e sem
pre utilizando leite em pó "LOW HEAT". 

'Por outro lado, para melhorar a coesão 
da massa, M. Lablée concluiu que era ne
cessário adiciona r  fosfato monocálcico à 
dose de 50 gramas em 1 00 I:tros de leite re
constituído antes da maturação, em substi
tuição ao cloreto de cálcio, tradicionalmen
te usado. 

Ao mesmo tempo, procedemos à adição 
do fermento lático mesofílico em fraca 
quantidade {O,5% em ,gera!) e o leite, em 
seguida, era submefdo a uma maturação 
de 12 'a 1 8  horas, entre 1 0  e 1 1°C. 

Pareceu interessante esperar pelo início 
da fermentação lática para proceder à adi
ção do coa lho. Esta maneira de operar me
lhora a firmeza da massa levando-se em 
conta outros parâmetros da fabricação, em 
particular  em temperatura de coagulação 
bastante elevada. 

MÉTODO STENE-HUTIN 

o principal problema das fabricações de 
queijos com leite reconstituído consiste, to
davia na falta de coesão da massa, apesar 
da m'elhora procurada pelo emprego do 
fosfato monocálcico. 

Com efeito, a coesão do coágulo era in
suficiente para permit:r uma certa meca�i
zacão da fabrica cão conforme a tecnologia 
dÓssica (em parti"cular formação de "grãos 
da massa") . 

Parece, contudo, que isso pode ser resol
vido pelo processo Stenne-Hutin . Um se
gundo objetivo parece, 'igualmente, realizá
vel : a utilização de leite em pó de qual i
dade ol imentar standard. 

A Escola de Mamirol le equipou-se com 
uma máquina "PARAGURD" que foi, por ou
tro lado, progressivamente simpl ificada du
rante as experiências. Quanto à enforma
gem, diversas fórmulas foram uti lizadas : 

- "bassine" e multiformas para a fabrica
cão de massa mole e de queijos azuis; 

- formas de Emmenthal 'quadradas para as 
massas prensadas, a fim de que, quando 
da suspensão do bloco da massa, possa" 
mos efetuar uma lavagem na mesma; 

- tubos que possam ser invertidos a fim de 
obter um cil indro da massa que é, em se
guida, cortado C<lm o formato do queijo. 
Com este tipo de enformagem podemos 
obter um extrato seco superior aos quei
jos de massa -mole. 

Notamos também que, com este processo, 
coagu lação instantânea, a matéria gorda 
não subia durante a coagulação, o que for
nava desnecessário a 'homogeneização do 
creme reconstituído. 
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o .processo finalmente adotado é o se
guinte : o leite concentrado reconstituído 
passa por uma maturação lática (fracas por
centagens de mesofíl icos, estreptococos ter
mófilos e lactobaci los) até obter uma aci
dez em torno de 250D . Este leite é, em se
guida, resfriado a 4°C, adicionado de coa
lho na dose de 12 a 15 mlll ODI (coalho a 
1 :10..000) e mantklo frio durante 1 2  a 1 3  
horas, até o momento d a  coagulação. 

A ação dos fermentos láticos é' inib:da 
pelo frio, mas é de grande atividade após 
a coagulação. A fim de controlá-Ia, .para 
certos tipos de queijo, aquecemos o leJe a 
uma temperatura de 52 a 53°C, ou seja, fi
zemos uma destruição parcia l da flora lá
tica, em outro caso trabalhamos a baixa 
temperatura. Algumas vezes, em função do 
produto procurado, as temperaturas de coa
gulação ficam entre 36 a 53°C, com o pH 
inversamente proporcional, ou seja indo de 
5,8 a 6,2. 

M .  Lablée estudou com bastante detalhe 
o que se passa com o processo Stenne Hu
tin 1 3 .  

Nos processos clássicos d e  fabricação, a 
coa lhada ocupa, no 'início, todo o vol ume 
do leite, o que corresponde a uma estrutura 
gelatinosa. 

Em seguida, à medida que o soro sai dos 
grãos, a estrutura da coalhada forna-se 
mais firme. 

No caso do processo SH 1 3, em lugar da 
fo�mação de grãos quando do corte da 
coa lhada nós obtemos uma formação de 
aglomerados de partículas de caseína coa
gulada. 'Podemos dizer que não há passa
gem do estado da estrutura gelatinosa ó 
estrutura firme, mas s:m uma rápida forma
ção de caseína em partículas relativamente 
firmes. 

Ootemos portanto a formação : 
- de ag lomerados de partículas de caseína 

dentro do tubo do aparelho; 
- de uma massa dos agíomerados quando 

dentro das formas. 

A formàcão da massa a partir dos ag lo
merados é' ainda favorecida pela prensa
gem e uma separação rápida do soro sem 
incorporação de ar. 

tE necessário, contudo, notar ·que a estru
tura da massa do leite reconstituído é um 
pouco diferente da do leite " in natura" e 
por vezes difícil de obter extrato seco ele
vado:  50 a 55%. 

Aliás, a maturacão dos queijos obtidos 
merece certos cuidádos como acontece para 
os processos clássicos. 

O PROCESSO MMV (MAU BOIS -
MOCQUOT - VASSAL) 

Estivemos associados às pesquisas concer
nentes a este processo desde a ocasião dos 
ensa:os feitos na Escola de Mamirol le e no 
Centro de 'Pesquisas da Indústria BEL em' 
Vendôme. Eles não estão ainda concluídos 
mas 'já fornecem bastante informações so
bre as possibilidades do processo, possibi l i
dades a inda pouco estudadas e muito me
nos publ icadas. 

Dois processos de uti l ização do leite re
constituído foram examinados : em Mami
rol le cons,istia simplesmente em substituir o 
le'ite "in natura" pelo leite reconstituído e 
de tratá-lo sobre membrana para obter 'um 
"pré-queijo", de acordo com o processo já 
in iciado em a lgumas indústrias. As primei
ras experiências mostraram rapidamente 
que, ao contrário do que  se passava com os 
outros processos, era contra-indicado usar 
o fosfato monocálcico, o que diminuía a 
permeabilização do >coágulo, provocando 
dificuldades na dessoragem complementar. 

Chegamos, contudo, bastante rápido a de
finir as condições necessárias para obter 
uma série de queijos de massa fresca e de 
"massa mole" satisfatórios. 

O método, com um aparelho de membra
na tubular, para obter um queijo fpo "quei-
jo de cabra", foi o seguinte : ' 

temperatura : 49-500C; 
pressão de entrada : 2,35 - 2 kg/cm2; 
pressão de saída : 0,8 - 0,7 kg/cm2; 
capacidade de filtração : tinício - 551/h ; 

fina l - 71/h. 
extrato seco desengordurado do "pré

-queijo" l íquido - 91 ,2g/1 no início e 210,1 
g/l 'no fina l. 

O "pré-queijo" líquido obtido a partir de 
leite desnatado reconstituído foi incorpora
do de "matéria gorda do leite a nidra"  
(MGLA) . Em seguida, após o resfr'amento 
e adição do fermento, procedemos à matu
ração a fim de elevar o pH entre 6,1 0 e 
6,20. 

Após a adição do coalho, o "pré-queijo" 
l íquido é ,colocado em um tubo hermético. 
Uma hora após, o ci l indro de massa pode 
ser cortado em blocos, de acordo com a 
a ltura dos q uei'jos desejados. :Estes blocos 
são colocados em formas e mantidos à tem
peratura de 28°C para 'Proceder o uma fra
,ca dessoragem. 

Após isto, salga e maturação são condu
z:das normalmente. 

Os queijos obtidos são de excelentes quali
dades organolépticas, comparados aos q uei
jos ele leite reconstituído, fabricados por ou
tros processos. 
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No Centro de Pesquisas da Indústr:a de 
Queijos B EL, devido aos recursos de mate
r;al que dispúnhamos, foi possível começar 
a explorar Um caminho que parece ser de 
grçmde futuro. 

Trata-se, de fato, de obter, a partir de 
le:te "in natura" tratado sobre membrana, 
um "pré-queijo" l íquido que nós secamos 
como simples leite, na torre. 

O pó ass'im obtido pode ser reidratado 
e, uma vez adic:onado de coalho e de fer
mento, reconstituiria o "pré-queijo" que po
derá ser tratado normalmente, salgado e 
maturado. A 'iniciação deste processo é par
ticular.mente espetacular, pois, Com o pó do 
"pré.queijo" basta dispor de uma água sa
tisfatória e de fermento, de misturá-los du
rante a adição da MGLA, e deixar maturar 
a lgumas horas; em seguida, adicionar o 
coalho e ao mesmo tempo distribuir o pré
-que'ijo nas formas. Dez a quinze minutos 
mais tarde a m'stura coagula-se e torna-se 
rapidamente bem firme. AIÇjumas horas mais 
tarde, retira-se das formas, obtendo assim 
um queijo branco, mais definiao

( 
bastando 

salgá-lo e maturá-lo para que e e seja co
merciaHzável. 

E aparentemente de uma grande simplici
dade: o material é reduzido a poucas coi
sas e o pessoal efetuará tarefas bastante 
simples ·comanaadas por um horário inva
riável. Um ta l método é. particularmente inte
ressante a iniciar em países em desenvolvi
mento, pois pode ser utilizado nas usinas 
comuns e também nas fábricas mais sofisti
cadas . O método não ex:.ge, ao nível de 
execução, pessoal qual ificado. Além destas 
vantagens, permite fazer economias : 
.. - de transporte, po:s o pó uti l izado não 
é mais do que o extrato seco do queijo, e 
não do leite em pó desnatado onde 50%, 
pelo menos, deverão ser eliminados no mo
mento da fabricação; 

- de fabricação, pois a usina adotando o 
processo não terá nenhuma inquietação pa
ra eI :minação do soro, porque não o terá 

NOSSA CAPft. 

praticamente (1-3% do peso do quei'jo se 
o extrato seco não u ltrapassar 45%). 

Em contrapartida o processo MMV exige : 
- preparação de um processo adaptado 

a cada tipo de queijo, não somente ao ní
vel de fabricação : temperaturas de matura
ção e adição de coalho, tipo de fer.mentos, 
controle minucioso das fases suceSSIvas da 
fabricacão, mas sobretudo ao nível de pro
dução do "pré-queijo" seco. Este deve ser, 
com efeito, preparado em vista de sua trans
formacão. Não somente devemos utilizar 
leite '/in natura" de ótima qual:aad�, mas 
ainda é necessário escolher, após várIos en
saios nível de concentra cão de proteína so
bre ·:nembranas, de umá taxa satisfatória, 
tanto técnica como finance;ramente, e de
finir por outro lado, as condições que per
mita'm obter um "pré-queijo" l íquido tendo 
uma certa viscosidade. 

- a disposição, a nível .de estudo da pre
paracão do "pré-queijo" seco, de um centro 
de pesqu'sas particularmente bem equipa
do, pois trata-se não somente de preparar 
uma técnica queijeira, mas sobretudo um 
processo de secagem particu�ar.mente árduo, 
assim como de uma bater:a de membranas. 

Isto não está evidentemente ao a lcance de 
qua lc;uer indústria e já mostra a complexi
dade dos problemas que se apresentam den
tro de a lguns anos à nossa indústria. 

NOTA DO 'AUTOR : 

Para simplificar a redação deste art:go, 
nós escrevemos " l eite reconstituído", contu
do, trata-se de leite recomb'inado . 

Sabemos que os leites reconstituídos são 
aqueles obtidos pela reidratação de leite 
integral, e que os leites recombinados resul
tam da mistura de água, leite em pó desna
tado e de MGLA. Os leites recomb'inados 
são mais freqüentemente util izados que os 
outros. 

A EPAMIG participou da 32.a Exposição Agropecuária Industr:al  e Comercial 
de Juiz de 'Fora e 1 4.0 :Encontro dos Criadores de Gado-Holandês de Minas Gerais, no 
período de 07 a 1 5  de outubro do corrente, através de um "stand" no Parque da ·Expo
sição, apresentando as áreas de atuação da empresa : Produção Vegetal ,  Produção Ani
mai, Recursos Natura:s, Economia e Tecnologia de Alimentos. 

. Destacamos a área de Pisicultura apresentando amplo aquário ·com tipos e va-
rIedades pesqu isados, bem como exp li-cacões dos especia listas de laticín:os, os qua is, 
usando microscópio, 'puderam esclarecer ó mundo do leite, seus produtos (apresentados 
e desenvolvidos no Itcn e sua importância a l imentar, ao grande públ ico que nos honrou 
com a visita mais expressivo da exposicão, dado o objetivo d:dático COm que foi conce-
bido no DTAlILCT. 

. 
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MÁQUINA DE LAVAR E ESTERILIZAR 

LATÕES DE LEITE 
BATEDEIRAS 

TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

Fundição juiz de Fora Ltda. 
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CGC 18 515 692/0001-76 Insc. 367.139058,009 
FABRICA DE MAQUINAS PARA LATICíNIOS E REFORMAS 

FERRO MODULAR - FERRO CINZENTO - BRONZE E ALUMíNIO 
36. 100 - JUIZ DE FORA - M G  

Matriz - Av . dos Andradas, 1015 
Filial - Rua Feliciano Pena, 306 { Fone: 212-6160 

I n� ú s t r i  a s  B e u  n i � a s f a lU n � e s H e t t  o S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de fôlha-de-flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Embalagem resistente a ácidos e álcalis 

Rua Francisco Valadares, 1 08 - Telefones: 212-1790 21 1-9878 

Endereço Telegráfico "IRFAN" - Juiz de Fora - Minas Gerais 
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PRODUTOS 
MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 

Divisão Klenzade 

Novo l inho especializado no l impeza e sanitização 
de laticínios. 

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

Assistência 'Técnico Gratuito 

Ruo Figueira de Melo, 237-A - Tel. 254-4036 - Rio - GB 
Ruo Morais e Castro, 778 - São Mateus - fel. 21 1 -3417 - Juiz de Foro "':' MG 

C O A L H O  F R I S I A 
KINGMA & elA. L TDA. 

54 ANOS DE TRADiÇÃO - QUALIDADE - APERFEiÇOAMENTO 
HÁ 54 ANOS FOI IMPLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUEIRA SANTOS 
DUMONT, A 1 .a FÁBRICA DE COALHO (RENINA PURA) DO BRÀSIL E DA 
AMÉRICA DO SUL . 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM UQUIDO E EM pó, NÃO É MAIS UMA 
EXPERIÊNCIA E SIM UMA REALIDADE . 

' 

COALHO FRI,SIA É UM PRODUTO PURO (RENINA) E POR ESTA RAZÃO É PREFERIDO 
PARA O FABRICO DE QUEIJOS DE ALTA QUALIDADE . 

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PAIS . 

COALHO FRISIA É o COALHO DE TODO DIA . 

KINGMA & CIA . LTDA - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT - MG 

. 

eco 6 6000 Uh 

APRESENT ÀMOS o MODEL.O 
«ECO 6» 6000 LlH DA SÉRIE 
«ECOMATIC» PARA EMBALAR 
LíQUIDOS AUTOMATICAMÉNTE 

"',,--''"' ""Q)C do �t'a/il 
mQqulnQI QutolÚtlcQI de embalQsem ItdQ 
avo ocltaUes marcondes ferreira. 338 .cantiga avo c'eritral) - ju'rubatuba - santo amaro - são paulo 
endereço telegráfico - plastlcfoH - c 04696 -, ep c,g.c. 62.846.928/0001-49 - inscr. estadual l0a.355.801 - telefone pabx 246-2044 

PLASTI C FO I L  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. 

FILME PARA EMBALAGEM DE LEITE 

saços valvulados industriais 
papel plá�tico . para embalagem de manteiga 

sacos convencionais para diversas finalidades 

Av. Octalles Marcondes Ferreira, 338 - Jurubatuba - Santo Amaro - São Paulo 

Fone: 246-2044 
End. Telegr. PLASTICFOIL 
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IJiOBIlÁS 
B IOQU(MICA DO B RASI L S.A. 
Escritório: Rua Leopoldina. 260. 
Fone: (031 ) 223 3644. 
30.000. Belo Horizonte. MG. 
Divisão de Matérias Primas: 
Av. Paulista. 688. 91? andar. 
Fone: (01 1 )  289 0189. 01.310. São Paulo. SP. 

A B iobrás apresenta quatro alternativas para quem gosta de ter opção na hora de fabricar queijos de qualidade: Lab pó, Lab líqu ido, Labinho e Econolab. Coa lhos de origem animal, produzidos sob rigoroso controle de qual idade, obedecendo às exigências do mercado nacional e . 
internacional. Todos os coalhos B iobrás apresentam pureza bacteri91ógica e poder coagulante inconfund íveis. E a inda . completa isenção de sabor r�sidual. Tudo isso permite a fabricação de queijos com qual idades que atendem aos mais 

exigentes paladares. Lab pó, Lab l íquido, . Labinho e Econolab são os mais 
econômicos coalhos até hoje apresentadàs no mercado nacional.  Todas essas 
características contribu iram com uma significativa parcela para uma total 
reversão no mercado brasileiro de coa lhos, onde, de importadores, passamos a contar com produtos quantitativa e 
qual itativamente capazes de suprir as necessidades de outros mercados. Use você também os coa lhos B iobrás. Depois deles, fabricar queijos de má qualidade é ato imperdoável. 
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rQUAL Ê O SEU 
l/PRODUTO? . .  

1 00% nacional 
Cap. :  2500 unidlh 

As máquinas BRASKOP, 
envasam qualquer 
produto líquido, 
pastoso ou 
granulado. 

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

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

Qualquer que 
seja o seu produto, 
consulte-nos, ' 
solicitando 
nossos catálogos. 

I ,  i 
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