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Personalidade
Laticinista

Campinas, abril de 2018,

Prezado “Seo” Geraldo Ludovice,

Na medida do possível nós cuida-
mos de prestar estas nossas homena-
gens em vida. Infelizmente, nós nos 
distraímos com vossa excelência. 
Mas a tua estória não passará em 
branco através desta cultura da 
SACCO Brasil. Pela tua competên-
cia e dedicação laticinista, sobretudo 
junto ao Laticínios Bela Vista, dei-
xamos aqui o registro de nosso re-
conhecimento à tua pessoa, como 
homem e como profissional. 

Atenciosamente,
SACCO Brasil 

Geraldo Ludovice: parte da história 
Piracanjuba!

Em novembro de 2017, o Laticinios 
Bela Vista lamentou o falecimento 
do Sr. Geraldo Ludovice, estimado 
amigo da família Helou e motivador 
do sucesso da empresa. Nascido em 
25 de junho de 1926, em São Simão - 
SP, ele é um importante marco na 
história da empresa. Em 1981, Sr. 
Geraldo mudou-se para a cidade de 
Piracanjuba e tornou-se um grande 
amigo do Sr. Salé e de D. Clélia. 
Nessa época, começava mais que 
uma amizade. Era o início de uma 
história de inspiração. Tido como 
um segundo pai para o Cesar e o 
Marcos, Sr. Geraldo via a Piracanju-
ba com olhos de um entusiasta e mo-
tivava os filhos do Sr. Salé a irem a-

para quem teve a oportunidade 
de conhecê-lo. Fala mansa, idéi-
as simples e práticas, mas sem-
pre carregadas de sabedoria e 
entusiasmo. Era um homem de-
cididamente positivista. Os anos 
de convívio com o “Seo” Geral-
do nos trouxe a certeza de que 
sempre deveriamos seguir em 
frente com foco no trabalho e 
com toda a persistência do mun-
do. A presença dele em nossas 
vidas foi uma constante, marca-
da por seu espírito empreende-
dor. Para sempre teremos, sobre-
tudo nos momentos de decisão, a 
lembrança viva da eterna ex-
pressão: “ toca o pau, vocês são 
jovens”. Foi uma honra conviver 
com o Senhor Geraldo. Nós se-
remos eternamente gratos por 
todas as experiências vividas 
com ele.

Grande abraço,
Amigos do Laticínio  Bela Vista.

diante, sempre em busca da qua-
lidade. Utilizou das experiências 
do ramo de leite para aconselhar 
e apontar os melhores caminhos. 
E é com gratidão que a Piracan-
juba relembra a contribuição 
deixada por ele, afinal, foram 
seus ensinamentos que contri-
buíram para a companhia ser o 
que é hoje. Seus princípios e a-
mor pela empresa também ser-
viram de inspiração para muitos 
dos colaboradores, que o trata-
vam com muito zelo e respeito. 
As consultas ao mestre se esten-
deram por vários anos, sempre 
retribuídos com respeito e admi-
ração. E é por isso que o Sr. Ge-
raldo sempre se fará presente no 
histórico do Laticinios. 

Laticínios Bela Vista

O Sr. Geraldo Ludovice foi uma 
daquelas figuras cuja passagem 
pela vida se torna inesquecível 



Leites fermentados: 
aspectos tecnológicos da fabricação.

adverso do ácido lático, que por sua vez 
é favorável ao desenvolvimento do 
bulgaricus. A taxa de crescimento des-
tes últimos é aumentada ainda pela ação 
estimulante do St. thermophilus, com a 
formação de ácido fórmico e outros áci-
dos orgânicos

Lb. 

³Considerações:
Na prática, a simbiose é, muitas vezes, 
mal conduzida em grande parte das fa-
bricações. A este respeito se, por exem-
plo, a produção de ácido lático for muito 
rápida, o risco de acidificação excessiva 
- pós acidificação do iogurte, será mai-
or. Portanto, para o controle da acidifi-
cação durante shelf life, o controle da 
velocidade na produção inicial de aci-
dez pelo St. thermophilus, através da a-
ção estimulante de Lb. Bulgaricus, po-
derá ser prejudicial à tecnologia. O pro-
blema poderá ser potencializado por 
uma ineficiência do resfriamento.
®O que é uma acidificação rápida?

A velocidade de fermentação interfere 
diretamente na estabilidade. Portanto, é 
preciso conhecer criteriosamente a real 
necessidade da rapidez de fermentação. 
Embora tecnologicamente os iogurtes 
devam ser produzidos com base leite, 
encontramos no mercado produtos com 
bases mais pobres, sobretudo em pro-
teína, o que impactará num produto com 
menor estabilidade. Nas bebidas lácte-
as, onde as formulações com baixos 
percentuais de sólidos lácteos são co-
muns, a situação se agrava. Concomi-
tante a isto, há também um certo e por 
que não, um equivocado exagero refe-
rente à necessidade de acelerar a fer-
mentação para melhorar a produtivida-
de da planta. Tudo isto pode ser possí-
vel, porém não se pode desconsiderar 
que rapidez de fermentação e estabili-
dade do produto não se conjugam. Na 
verdade elas são de certa maneira anta-
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A fermentação dos alimentos contribuiu 
substancialmente na maneira de se 
preservar a qualidade alimentar de uma 
matéria prima. São inúmeros os alimen-
tos fermentados encontrados na história 
de civilizações remotas nos quais se 
constata o uso dessa ciência com o pro-
pósito de alimentar em períodos de sa-
zonalidades, na conservação e no acesso 
a fontes nutricionais. Os leites fermen-
tados fazem parte deste contexto e são 
consumidos desde a antiguidade por 
certas populações médio orientais. Nos 
países ocidentais, o consumo desses lei-
tes fermentados se espalhou no inicio do 
século passado, principalmente quando 
Metchnikoff publicou seu famoso tra-
balho sobre as causas da longevidade e o 
impacto da alimentação e do consumo 
de leite bugaro na saúde de um povo. O 
Iogurte é um exemplo de leite fermen-
tado produzido atualmente com a inocu-
lação de culturas especificas de St. ther-
mophillus e Lb. delbrueckii subsp. bul-
garicus. Durante a fermentação, essas 
culturas consomem a lactose presente 
no leite e produzem ácido lático sendo 
responsáveis pelo aumento da acidez e 
conservação do produto. Além disso as 
proteínas do leite sofrem, durante a fer-
mentação, uma peptonização que as tor-
nam mais digestíveis ao organismo. A 
microflora original do iogurte era cons-
tituída predominantemente por Lacto-
bacillus bulgaricus, podendo ser encon-
tradas outras culturas lácteas e levedu-
ras em pequenas proporções. Na atuali-
dade, as culturas de St. thermophillus e 
Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus são 
bases legais para a produção do iogurte, 
devendo estar presentes para que o pro-
duto seja denominado Iogurte. “Segun-
do o Regulamento Técnico de Identida-
de - RTI, entende-se por Iogurte, o pro-

duto cuja fermentação se realiza com 
cultivos proto-simbióticos de Strepto-
coccus salivarus subsp. thermophilus e 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulga-
ricus aos quais podem acompanhar de 
forma complementar, outras bactérias 
láticas que, por sua atividade, contri-
buem para a determinação das caracte-
rísticas do produto acabado.”
¥Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus:

pertencem ao grupo homofermentativo 
das bactérias do ácido láticas, produzin-
do até 1,7% de ácido lático D(-) no leite. 
Pequenas quantidades de subprodutos 
produzidos incluem compostos de car-
bonilo, etanol e ácidos voláteis. Entre os 
compostos de carbonilo, o mais impor-
tante é o acetaldeído, principal respon-
sável pela formação de aroma. A tempe-
ratura ótima de crescimento é compre-
endida entre 40 e 45 ºC;
¥St. thermophillus:

pertencem ao grupo homofermentativo 
com produção de ácido lático através da 
fermentação de alguns açúcares. Em lei-
te possuem capacidade de produção de 
0,7 - 0,8% ácido lático L(+), com algu-
mas cepas podendo produzir até 1% de 
ácido lático. Eles se desenvolvem bem 
na faixa de temperatura entre 37 e 40 °C, 
podendo resistir com limitação a até 50 
°C. No leite, produzem ácidos voláteis 
como ácidos fórmico, acético, propiôni-
co, butírico e capróico e pequenas quan-
tidades de acetona. Algumas cepas tam-
bém podem produzir quantidades pe-
quenas de diacetil.
³Simbiose:

As duas culturas presentes na fermenta-
ção de um iogurte possuem simbiose de 
crescimento que as incentivam no de-
senvolvimento de uma fermentação rá-
pida com um abaixamento de pH mais 
eficiente quando comparado ao uso des-
sas culturas isoladas. As razões desta 
cooperação biológica são várias. Na pri-
meira fase de incubação, Lb. bulgaricus 
estimula o crescimento do St. thermo-
philus libertando alguns aminoácidos 
essenciais da caseína, que funcionam 
como ativadores de crescimento ao St. 
thermophilus. Entre esses aminoácidos, 
a Valina desempenha um papel particu-
larmente importante para que ocorra o 
crescimento simbiótico. Em um segun-
do momento, o crescimento do St. ther-
mophilus é reduzido devido ao efeito 



gônicas. Entre outros fatores, a fermen-
tação rápida pode ser promovida por:
?Percentual de inóculo:

quanto maior o % de inóculo, mais curto 
o tempo de fermentação. É importante 
lembrar os aspectos legais quanto ao nú-
mero mínimo de células viáveis ao final 
do shelf life. 
?Temperatura de incubação:

na faixa de 43 a 45 °C as fermentações 
serão bem mais rápidas do que nas tem-
peraturas entre 35 e 37 °C;
?Perfil da cultura aplicada:

Em geral, o que se espera de uma cul-
tura para fabricação de fermentados são 
três características básicas:
·Velocidade de fermentação;
·Produção de viscosidade;
·Baixa pós-acidificação.

O grande desafio dos produtores de cul-
turas reside no equilíbrio entre estas ca-
racterísticas. Via de regra, o aprimora-
mento de uma característica pode afetar 
as demais. Além disto, o desenvolvi-
mento de aroma, textura, firmeza, esta-
bilidade final do produto. No Brasil, a 
escolha quase sempre recai sobre cul-
turas mais rápidas. O argumento é a pro-
dutividade. O resultado pode ser  a gera-
ção de alguns problemas de pós acidifi-
cação.
³Balanceamento:

Quando se busca diminuir o tempo de 
fabricação de um processo via fermen-
to, o recurso tecnológico usado é o em-
prego de uma cultura com maior %  de 
St. thermophilus em relação ao % Lb. 
bulgaricus. Tecnicamente se promove-
rá uma rápida acidificação inicial e uma  
pós acidificação baixa. Porém, vale ob-
servar que ao se reduzir o % ou limitar a 
ação do Lb. bulgaricus, obtendo-se pHs 
mais altos, a produção de sabor e aroma 
ou mesmo viscosidade, normalmente 
priorizadas, podem ser prejudicadas. 
Como citado historicamente, nas produ-
ções de iogurte ou leite búlgaro, o Lb. 
bulgaricus era o principal agente de fer-
mentação. Esta acidificação mais mo-
derada proporciona uma maior exposi-
ção do Lb. bulgaricus a pHs inferiores a 
5,0 e induzem a produção de acetaldeí-
do, o que contribui substancialmente na 
formação de sabor. Paralelamente, os 
pHs mais baixos provocam a diminui-
ção da produção de ácido pelas cepas de 
St. thermophilus, especialmente as pro-
dutoras de EPS estimulando-as a produ-
zir quantidades interessantes destes 
compostos de viscosidade. Portanto, 

para obtenção de um produto de quali-
dade, é primordial que o tempo seja cri-
teriosamente planejado para garantir a 
produtividade e ao mesmo tempo a for-
mação de sabor e aroma assim com a 
viscosidade mais adequada ao produto.
³Resfriamento:

Para que o resfriamento cumpra sua 
função, o mesmo deverá ser conduzido 
em 4 estágios: 
?Após atingir o pH desejado, com a 

temperatura de fermentação compreen-
dida entre 42 e 43 °C, o gel deverá ser 
resfriado inicialmente a 35 - 36 °C com 
o objetivo de frear a fase logarítmica das 
culturas diminuindo a produção de áci-
do. Neste momento procede-se a adição 
dos demais ingredientes - preparados, 
aromas e corantes;
?Em seguida prossegue-se resfriando 

até a faixa de 19 - 20 °C. A produção de 
ácido pelos lactobacilos é drasticamen-
te reduzida e o percentual de ácido já 
produzido constitui-se num fator de ini-
bição dos streptococcus;
?O resfriamento mais intenso se dá à 

temperatura de 10 - 12 °C com o pro-
pósito de paralizar de maneira eficiente 
a produção de ácido lático; 
?Resfriamento final a 0 - 5 °C para es-

tocagem do produto. Nesta faixa de 
temperatura, a atividade enzimática 
presente e que causa deterioração do 
produto durante shelf life é restringida 
assim como o crescimento de mofos e 
leveduras. As qualidades gerais do Io-
gurte podem ser realçadas com a sua 
manutenção por 10 a 12 dias à tempera-

?tura de estocagem antes da 
comerciali-zação.
³Formação de aroma e sabor:

Uma quantidade pequena de outros a-
gentes da fermentação contribuem com 
o aroma e o sabor do iogurte como, por 
exemplo, os compostos de carbono, áci-
dos voláteis e etanol. Desses compostos 
de carbono, o acetaldeído é produzido 
em alta quantidade seguido por acetona, 
butanil-2, diacetil e acetoína. A produ-
ção de acetadeído, considerado o princi-
pal componente de aroma no iogurte é 
atribuida as cepas de Lb. bulgaricus. É 
importante ressaltar que a taxa de pro-
dução desse composto é fortemente in-
fluenciada pela acidez do iogurte. Ela 
tem inicio quando o pH atinge 5,0 e se 
intensifica ao pH de 4,4 - 4,3. O diacetil 
e a acetoína são produzidas pelo St. ther-
mophillus. Parece existir consideráveis 
diferenças entre diferentes culturas no 
que diz respeito à habilidade de redução 
do acetaldeído. Este é mais um fator a 
ser considerado na escolha do fermento. 
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Fases do
resfriamento

Efeito na multiplicação
bacteriana de:

Estreptococos  Lactobacilos

Efeito na atividade
enzimática

++++ Forte multiplicação ou produção de ácido
  +++ Média multiplicação ou produção de ácido
    ++ Enfraquecimento da multiplicação ou produção de ácido
      + Fraca multiplicação ou produção de ácido
    (+) Fraquíssima multiplicação ou produção de ácido

Efeito do resfriamento na multiplicação bacteriana e atividade enzimática.
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Microperfurada: 
a forma com forma!

Albamax da SACCO
100% Quimosina

Toda gota será coagulada!
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