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Pesquisadores desenvolvem estudos 
para a valorização do queijo
Na UFJF, grupo de pesquisa cria aparelho que detecta 
alterações no produto, confirmando a Zona da Mata como 
referência na produção de conhecimento no setor lácteo
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O estado detém a tradição e o 
know-how da produção de quei-
jos há décadas, e seu destaque 

se deve a uma fabricação diferenciada 
e com sabor característico, atribuídos às 
condições físico-ambientais de determi-
nadas regiões, como Serro, Canastra e 
Araxá, que se alastram pelo resto do es-
tado, fortalecendo a tradição. Ícone que 
tão bem traduz a sociedade mineira, o 
Queijo Minas foi reconhecido, em 2002, 
como Patrimônio Imaterial de Minas e, 
em 2008, Patrimônio Cultural Brasileiro.

O queijo, um dos mais antigos alimentos 
preparados que a história da humanida-
de registra, possui, além da importância 
cultural, uma grande representatividade 
econômica no estado. Deriva daí a ne-
cessidade de se definir procedimentos 
tanto para fortalecer a “marca”, quanto 
para agregar mais valor ao produto final. 
A padronização, neste caso, torna-se fun-
damental, visto que reduz a variabilidade 
dos processos de trabalho e das carac-
terísticas finais, atendendo melhor e de 
forma regular às expectativas do consu-
midor. 

A Zona da Mata Mineira detém hoje uma 
grande concentração de produção de co-
nhecimento no setor lácteo. Instituições 
de referência nacional estão sediadas na 
região como Embrapa Gado de Leite, Ins-
tituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) 
e Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (Epamig), além da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
que desenvolve pesquisas voltadas para 
o setor. Exemplo disso é o Laboratório de 
Espectroscopia de Materiais (LEM/UFJF) 
que trabalha em um pequeno aparelho 
capaz de balizar as características físicas 
de queijos, visando principalmente a pa-
dronização e a detecção de fraudes.

O equipamento portátil fará medições in-
situ, ou seja, sem a necessidade de deslo-
car o produto até o laboratório, além de 
possibilitar testes não destrutivos, viabi-
lizando que as análises sejam feitas nos 
produtos prontos para a comercialização. 
Sem precisar de tratamento prévio das 
amostras de queijo, são obtidas diversas 
medidas, como, por exemplo, a de umi-

dade. Outro item que já foi trabalhado é 
o processamento dos dados para detec-
tar modificações resultantes da mistura 
de leites. “Estamos investigando a pos-
sibilidade de extrair outras informações, 
como adição de amido e presença de 
patógenos nos produtos, mas as possibi-
lidades são múltiplas. No futuro, os donos 
de laticínios poderão inserir neste equi-
pamento todos os valores, com as mar-
gens possíveis da composição do produ-
to fabricado por ele e, desta forma, cada 
lote será avaliado e sua comercialização 
condicionada à padronização da produ-
ção”, ressalta o professor e líder do grupo 
de pesquisa de Espectroscopia de Mate-
riais da UFJF, Virgílio de Carvalho.

Tal instrumento pode ser muito adequa-
do à realidade vivida e aos desafios en-
frentados pelos produtores de queijos 
artesanais de Minas. A partir da necessi-
dade de cumprir a legislação federal que 
disciplina a fabricação e a comercializa-
ção de alimentos artesanais, fica o desa-
fio para o pequeno produtor de atender 
às normas e ao mesmo tempo manter as 
características e os sabores originais do 
produto que ganhou fama nacional. Além 
disso, o perfil do consumidor mudou, ele 
se tornou mais exigente quanto à segu-
rança dos alimentos. Neste cenário, os 
produtos de origem controlada conquis-
taram mais espaço e valor de mercado. 
Associar o sabor dos produtos artesanais 
à segurança e à garantia de estar dentro 
do padrão, possibilitando um certificado 
de qualidade, é o caminho mais fácil para 
agradar a esses novos consumidores dis-
postos a pagar mais pela segurança.

O caminho da pesquisa

Desenvolver um equipamento capaz de 
detectar alterações no queijo, possibili-
tando a utilização tanto para padronizar 
o produto como para detectar possíveis 
fraudes, é o objetivo dos pesquisadores 
envolvidos  na execução desse projeto. “A 
previsão é de que o  aparelho esteja fina-
lizado em 2014. Todos os trabalhos que 
desenvolvemos no laboratório são multi-
disciplinares. Desse projeto fazemos par-
te eu e Virgílio, do Departamento de Fí-
sica; o professor Marco Antonio Furtado, 

da Faculdade de Farmácia e Bioquímica; 
a pós-doutoranda, também da UFJF, Jo-
elma de Oliveira; o doutorando Wesley 
Nascimento; os alunos do mestrado em 
Ciência e Tecnologia do Leite e Deriva-
dos, Mainomy Benício e Luiz Paulo Magri; 
e os discentes da Iniciação Científica do 
curso de Farmácia, Carolina de Carvalho 
e José Carlos de Almeida Jr.”, informa a 
também líder do grupo de pesquisa de 
Espectroscopia de Materiais, Maria Jose 
Bell.

O aparelho em desenvolvimento funcio-
na com base na análise de sinais elétricos, 
que em contato com o queijo modificam 
suas características. A equipe desenvol-
veu um processador que fica acoplado 
ao equipamento, sendo o responsável 
por fazer a análise e a comparação do si-
nal original com o obtido com o queijo. O 
sinal carrega todas as informações rela-
cionadas aos itens previamente definidos 
com as características do produto.

O trabalho, financiado em parte pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), contou 
com a colaboração do Mestrado Profis-
sional em Ciência e Tecnologia do Leite 
e Derivados, do qual tanto Virgílio Car-
valho, quanto Maria José fazem parte do 
corpo docente. O mestrado com caráter 
multidisciplinar e multi-institucional só foi 
possível com a parceria da UFJF, da Em-
brapa e do ILCT. “Em termos de estrutu-
ra, as três instituições se completam, seja 
em nível de laboratórios, bibliotecas e 
áreas de atuação. Uma equipe multidisci-
plinar também traz benefícios na aprova-
ção de projetos nos órgãos de fomento, 
em que muitos editais exigem esse for-
mato. Nesse sentido, temos submetidos  
planos de trabalho em conjunto e já esta-
mos colhendo bons frutos, tendo alguns 
sido aprovados e já em plena execução”, 
diz o pesquisador do ILCT e membro da 
comissão coordenadora e docente do 
mestrado profissional, Luiz Carlos Costa 
Júnior.

Pesquisa no LEM-UFJF

O LEM está focado no desenvolvimento 
de novos produtos e processos do se-
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tor de lácteos. O primeiro equipamento 
concebido pelo LEM foi o Milktech, que 
detecta, de forma barata e ágil, possíveis 
fraudes no leite. O aparelho se diferencia 
dos demais pelo imediatismo nos resulta-
dos. Por ser portátil os dados são forne-
cidos na hora, enquanto os demais testes 
levam até um mês para ficarem prontos. 
Outra característica do Milktech é o bai-
xo custo, visto que o valor de mercado 
do equipamento deve variar de R$ 4 mil 
a R$ 5 mil, enquanto os similares custam 
em torno de R$ 15 mil. O Milktech já está 
em fase de transferência de tecnologia.

Segundo Maria José, a equipe do LEM 
agora está inteiramente dedicada à fina-
lização do aparelho. Para a pesquisadora, 
um equipamento pode auxiliar o outro. 
“Os principais tipos de fraude ocorrem 
com a matéria prima. Para o laticinista ter 
certeza de que produz alimentos de qua-
lidade e seguros, é fundamental verifi-
car a confiabilidade desse leite coletado. 
Para isso, a agilidade e a confiabilidade 
do Milktech podem auxiliar na garantia 
desde o início do processo produtivo. 
São procedimentos que, certamente, 
agregarão muito valor à indústria de lati-
cínio, iniciativa fundamental para um de-
senvolvimento sustentável na agricultura 
familiar e na agroindústria.”

Iniciativas convergentes

Além da profícua parceria entre institui-
ções, os trabalhos realizados pelo LEM 
contaram com o incentivo do Governo 
do Estado de Minas Gerais por meio do 

Programa Polo de Excelência de Leite e 
Derivados, que trabalha integrando as 
competências institucionais e induzindo 
o processo de excelência no desenvol-
vimento sustentável do agronegócio do 
leite. 

O Polo do Leite, com sede em Juiz de 
Fora, foi criado em 2007 pela Secretaria 
Estadual de Ciência e Tecnologia,  com o 
objetivo de priorizar o trabalho em rede 
das instituições, otimizando as oportu-
nidades do agronegócio mineiro para 
explorar melhor as vantagens e reduzir 
suas fraquezas. A iniciativa surgiu para 
estimular o crescimento do setor lácteo 
em Minas, que além de ser o estado que 
mais produz leite no país, concentra na 
região da Zona da Mata grande parte da 
inteligência do processo produtivo. O in-
vestimento é focado na estruturação das 
pesquisas. O Polo atua como um meca-
nismo de gestão, unindo instituições de 
ensino, pesquisa e extensão a aglomera-
dos de empresas do agronegócio do lei-
te e a projetos de inovação tecnológica 
universidade-empresa. O Polo do Leite é 
composto por um Comitê Gestor  (CG) 
que agrega diversas instituições, inclusi-
ve a UFJF. O CG é responsável pelas dire-
trizes do Programa.

Um dos resultados desse programa foi 
o Mestrado em Ciência e Tecnologia do 
Leite e Derivados da UFJF, único mestra-
do profissional do país, que vem atrain-
do desde 2009 profissionais de todo o 
Brasil, de diversos cursos, normalmente 
já vinculados a empresas do setor. Nesse 

período, muitas dissertações se dedica-
ram ao desenvolvimento de novas tec-
nologias de queijo. O objetivo do curso 
é investir em qualificação em pesquisa 
aplicada, produção de tecnologias e ino-
vação dos processos de produção. São 
três linhas básicas de pesquisa: qualida-
de do leite e derivados; novos produtos 
e processos; e gestão do agronegócio do 
leite e derivados.

Outra iniciativa do Polo do Leite foi via-
bilizar o Núcleo para a Valorização dos 
Produtos Lácteos na Alimentação Huma-
na (Nuvlac), projeto da UFJF registrado 
na Pró-reitoria de Extensão, desenvolvi-
do também em parceria com a Embrapa 
Gado de Leite e o ILCT. Sob a coordena-
ção do professor do Departamento de 
Nutrição da UFJF, Paulo Henrique Fon-
seca, o Nuvlac é uma rede social temáti-
ca que reúne conhecimento de alta rele-
vância científica, voltada exclusivamente 
para o debate de ideias e a aproximação 
de instituições, empresas e entidades do 
setor.

Por se tratar de uma rede social cons-
truída por especialistas, o Nuvlac con-
tribui para o reconhecimento do valor 
dos queijos tradicionais de Minas, por 
meio de seus diferentes canais de infor-
mação, como a Biblioteca Virtual, webi-
nars, chats e wikis. “A proposta é criar 
um grupo especialista multidisciplinar e 
multi-institucional para a transferência 
de conhecimento para a valorização dos 
produtos lácteos de forma sólida e em-
basada”, conclui Fonseca.

O “Guia Alimentar para a População 
Brasileira”, publicado em 2006, 
preconiza que os profissionais de 
saúde devem recomendar o consumo 
diário de três porções de leite e 
derivados por dia, por ser a principal 
fonte de cálcio na alimentação, 
devido à sua absorção favorecida pela 
associação com as proteínas lácteas

CURIOSIDADES

O queijo, como outros artigos 
de consumo, pode constituir um 
índice de progresso de um povo, 
quanto mais elevado seu nível 
cultural, tanto mais finos os tipos 
fabricados

A importância do queijo como 
alimento está no fato de ser um 
produto rico em proteínas, cálcio, 
lipídeos poliinsaturados e vitamina 
D. Uma pequena porção de queijo 
(40g) contém proteína e cálcio 
em quantidades suficientes para 
substituir um copo de leite (200 ml). 
Os queijos, como fontes importantes 
de proteínas lácteas, contribuem 
para uma dieta saudável, equilibrada 
e sustentável
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Maria Jose Bell e Virgílio de Carvalho coordenam a equipe que desenvolve o equipamento para detectar fraudes no queijo

MAIS maRia Jose Valenzuela bell

doutora em espectroscopia ópitca de super-redes delta dopadas pela universidade estadual de campinas (unicamp); 

pós-doutora pela universidade de são paulo (usp); professora associada da universidade federal de juiZ de fora 

(ufjf)

http://lattes.cnpQ.br/8812588591902130

mjbell@fisica.ufjf.br

núcleo de inoVação e instRumentação em leite e deRiVados

http://dgp.cnpQ.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0804105coy5fQ0

ViRgilio de caRValho dos anJos

doutor em física pela universidade de são paulo (usp); dois pós-doutorados pela universidade de são paulo e um 

pela universidade de hamburgo; professor associado da universidade federal de juiZ de fora (ufjf)

http://lattes.cnpQ.br/2115492949957340

virgilio@fisica.ufjf.br

http://polodoleite.com.br/

http://www.nuvlac.com.br/

http://www.ufjf.br/mestradoleite/

gRuPo de esPectRoscoPia de mateRiais

http://dgp.cnpQ.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0804105dmhQx7j
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