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BOLETIM DE
TECNOLOGIA
DE LATICÍNIOS

O ILCT se orgulha de seus alunos e ex-alunos que de uma 
forma ou outra criam vínculos profissionais e laços de ami-
zade que sempre os motivam a retornar à Escola que os for-
mou. Entre os ex-alunos, um em especial está de volta ao 
Instituto, após 40 anos de formado no curso Técnico em La-
ticínios. O Prof. Cláudio está assumindo a Chefia Geral do 
ILCT. Natural de Rio Pomba /MG, graduou-se em Adminis-
tração pela UFV, ali fez Mestrado e Doutorado em Engenha-
ria de Produção/ Inovação Tecnológica na UFRJ. Suas metas 
frente à instituição dão ênfase ao incentivo à capacitação de 
Professores e atualização dos laboratórios e planta piloto do 
ILCT, fortalecendo os cursos oferecidos, ampliação das par-
cerias público-privadas objetivando a melhoria da competi-
tividade da indústria de laticínios do país. As expectativas 
são altamente promissoras e certamente a comunidade do 
setor de lácteos lhe deseja sucesso nessa nova empreitada!!!
A SACCO Brasil em particular faz questão de dizer a você 
Cláudio, que estará ao lado teu tanto quanto possível for.
Um grande abraço e sucesso!

Professor Cláudio Furtado Soares assume Chefia Geral do ILCT

Barbosa & Marques - 100 anos 
O ano de 2015 transformou-se num ano Total para a cen-
tenária senhora Regina. A tristeza virou um grande Zero e 
todos os dias foram uma sucessão de abraços, beijos e 
queijos, muitos queijos. Tem sido uma grande festa! 
Grande e bonita e cheia de um merecido orgulho de 
uma gente que trabalha e trabalha sério e trabalha 
com intensidade, com dedicação, com muito amor! 
Parte de um seleto grupo de 149 empresas cuja pro-
priedade nunca trocou de mãos, num total de mais 
de 13 milhões de empresas existentes no Brasil, a 
Barbosa tem, evidentemente, muito, mas muito mes-
mo a comemorar. 
A SACCO Brasil parabeniza a todos os funcionários e 
aos proprietários, que durante estes cem anos traba-
lharam para construção da Barbosa & Marques S/A, uma 
empresa que enche o Brasil leiteiro de orgulho.



Composição

Umidade

Gordura

Extrato Seco Total - EST

Extrato Seco Desengordurado - ESD

Gordura no Extrato Seco - GES

Umidade na Massa Desengordurada - UMD

Composição % Queijo “A”

45,00

26,00

55,00

29,00

47,30

60,80

Queijo “B”

45,00

22,00

55,00

33,00

40,00

57,70

Os queijos de massa filada têm sua origem na região norte do Mediterrâneo, 
abrangendo a Itália, Grécia, Turquia e o Leste da Europa. Podem ser frescos e 
muito úmidos como a Mozzarella e Scamorza ou matura-dos e mais firmes, 
como Provolone e Caccio Cavalo e Kashcaval. Além de mais mole, a Mozza-
rella tradicional é produzida a partir de leite de búfala e é comercializada em 
uma conserva de salmoura. Para uso culinário, sobretudo em pizzaria, em-
prega-se um queijo de massa filada mais firme que a Mozzarella tradicional, 
mais conhecido como Pizza Cheese. No Brasil, produz-se esse tipo de queijo 
com o nome de Mussarela, mas são barras de 2,5 a 4,0 kg que devem apresen-
tar algumas propriedades funcionais, como bom fatiamento, bom derreti-
mento sobre a pizza, com pouca separação de óleo e pouco escurecimento. 
Por ser mais firme, o queijo precisa, obrigatoriamente, apresentar tanto a 
umidade, quanto o teor de gordura mais baixo, para alcançar e manter suas 
propriedades por mais tempo. Caso contrário, o produto poderá; além de não 
apresentar boas propriedades funcionais, ter sua durabilidade reduzida. Para 
compreender melhor esses parâmetros, se faz necessário conhecer e entender 
índices como a G.E.S. - Gordura no Extrato Seco e a UMD - Umidade na 
Massa Desengordurada. Na Figura I são apresentados dois exemplos que 
contribuem para o entendimento.

Destes dois exemplos, nós temos então:
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Figura 1: Demonstração gráfica da composição dos queijos A e B.
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As fórmulas para calcular a GES e a 
UMD são simples e seguem adiante:
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Analisando os dados da composição 
destes queijos, juntamente com a vi-
sualização da figura I, conclui-se:
vAmbos os queijos apresentam a 

mesma umidade e EST;
vO queijo “A” apresenta maior 

teor de gordura e também maior 
GES que o queijo “B”;

vO queijo “A” apresenta maior 
UMD que o queijo “B”;

vO queijo “A” apresenta menor 
ESD que o queijo “B”.

A avaliação destes parâmetros é ex-
tremamente importante pelos se-
guintes motivos:
óuma vez que é formado basica-

mente por proteínas, o ESD de um 
queijo é um indicativo do seu teor de 
proteínas. ESD baixo indica baixo 
teor de proteína; 
óA UMD indica, de certa forma a 

capacidade que o queijo tem de so-
lubilizar o ESD - proteínas. Isto 
significa que quanto maior a UMD 
de um queijo, maior é será sua ten-
dência em proteolisar, maturar;
óA GES é um fator determinante 

da consistência do queijo. Quanto 
mais elevado este índice mais macio 
será o queijo. 
Avaliando os valores da composi-
ção dos queijos “A e B”, observa-se 
que, mesmo tendo igual teor de umi-
dade, os queijos apresentam valores 
de UMD e GES distintos, sendo que 
ambos apresenta-se mais elevados 
no queijo “A”. Neste caso, o queijo 
“A” apresentará uma consistência 
mais macia e uma maior facilidade  
de proteólise. Na prática, este queijo 
apresentará mais dificuldade de fa-
tiamento e maior tendência de a-
molecimento no mercado já que sua 
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proteólise será facilitada. Além dis-
to, ele tende a separar mais gordura 
sobre a pizza após forneamento, não 
só pela GES mais elevada, mas tam-
bém pela proteólise mais avançada. 
É que massas mais proteolisadas 
perdem a capacidade de aprisionar a 
gordura. Para que os queijos “A e B” 
tenham a mesma UMD, sem alterar 
a GES do queijo “A”, ele deveria 
apresentar uma umidade absoluta de 
42,7% e não 45,0%. Mesmo assim, 
apesar de apresentar uma tendência 
de proteólise menor com essa nova 
UMD, o queijo “A” teria uma ma-
ciez maior do que a do queijo “B”, 
pois sua GES continuaria mais ele-
vada. A prática de se produzir quei-
jos com elevado teor de gordura po-
de melhorar o rendimento sim, mas 
leva a essas alterações prejudicando 
fortemente as propriedades funcio-
nais e à diminuição da durabilidade. 
A padronização do leite é, portanto, 
imperativa. Ela permite trabalhar de 
forma a diminuir a gordura do quei-
jo e aumentar o seu teor de umidade, 
dentro de limites legais e técnicos, 
proporcionando a obtenção de um 
produto com bom rendimento, boas 
propriedades funcionais e com vida 
de prateleira. A Figura II ilustra de 
forma esta situação. A Mussarela da 
fotografia, seguramente foi produzi-
da a partir de leite não padronizado. 
É muito provável também que o re-
dimento de fabricação tenha sido 
muito bom, mas a consistência, 
a fatiabilidade entre outras 
propriedades funcionais não 
foram atingidas. Nesta situa-
ção, o “bom rendimento” é 
rápido e facilmente rever-
tido, seja pelo menor pre-
ço de comercializazação, 
pela devolução do pro-
duto ou pela perda do 
cliente. Outro importante 
ponto a ser avaliado é 
perda de gordura durante 
o processo. Quando se 
trabalha com leite mais 

trabalha com leite mais gordo, há 
uma forte tendência em perder mais  
gordura no soro e na água de fila-
gem, pois a capacidade da proteína 
de reter essa gordura tem limites. 
Por outro lado, quando o leite tra-
balhado é padronizado, há uma 
otimização do processo, levando a 
perdas menores e normais, man-
tendo mais estável a qualidade do 
produto. O conceito ideal de pa-
dronização do leite e do queijo é a 
fixação da relação caseína/ gordura - 
C/G do leite. De acordo com vários 
estudos, uma boa Mussarela para 
pizza deve apresentar uma GES 
entre 40 e 45%. Para chegar a esse 
parâmetro, a relação C/G do leite 
deve estar entre 0,86 e 0,96. Por 
exemplo, para alcançar uma 
GES no queijo de 45%, a 
relação C/G deve ser de apro-
ximadamente 0,86. Se o leite 
apresentar um teor de caseína 
de 2,4%, a sua gordura deverá 
ser padronizada para 2,8%. Por 
outro lado, se a GES desejada 
for de 40%, a relação C/G 
deverá aproximar-se de 0,96, o 
que leva a uma padroni-
zação da gordura do 
leite para 2,5%.

 

Obviamente que esses parâmetros 
podem modificar de uma fábrica 
para outra, dependendo da quali-
dade do leite e das condições de 
processo. Sem dúvidas, ao se traba-
lhar com uma relação C/G mais ele-
vada, com GES mais baixa, o ren-
dimento da produção da Mussarela 
será menor. Entretanto, vale lembrar 
que haverá maior sobra de matéria 
gorda de boa qualidade, que pode 
ser vendida ou aproveitada na 
produção de outros derivados.

Figura II: 
Mussarela com consistência mole em 
decorrencia de uso de leite não 
padronizado e ou com elevado teor de 
umidade. 
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Expediente:

Eduardo e Joca da SACCO Brasil se revezaram na abordagem de temas tais 
como: pontos críticos da fabricação, fermentação e filagem da massa, rendi-
mento de fabricação, principais defeitos e automação. Participaram do evento 
professores e estudantes, queijeiros e gerentes de fábricas assim como indus-
triais, perfazendo um total de 130 pessoas de mais de 40 empresas, inclusive de 
estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para nós foi 
um grande prazer receber esta plateia tão diversa quanto entusiasta. A todos 
vocês, à Fundetec e aos nossos técnicos Alencar e Tereza, pelo valioso em-
penho na organização, os nossos mais sinceros agradecimentos.  

IV Seminário Via Láctea Sul
Participação maciça
em Cascavel - PR.

No último dia 27 de agosto foi reali- 
do pela SACCO Brasil o IV Semi-
nário Via Láctea Sul. O evento foi o-
correu na Fundetec - Cascavel - PR. 
O tema foi o queijo Mussarela. A 
professora Dra. Luciana Fariña da 
UNIOESTE, Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná - Cascavel, 
proferiu palestra sobre a qualidade 
do leite. Na seqüência, os técnicos 

pense realize seus

Minas Frescal:
mecanização com o melhor

custo/benefício, 
a SACCO Brasil tem!

Brasil

naturalmente
Ambiente
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