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EFEITO DA SUBSTITUIÇÃO DE NaCI POR KCI NAS 
CARACTERÍSTICAS DO QUEIJO PRATOl 

Effect of Substitution of N aCI by KCI in tlle cllaracteristics of Prato Clleese1 

RESUMO 

Márcia Rapacci2 
Lúcio A. R Antunes3 

Múcio M. Furtado4 

Variações nas características fisico-químicas, microbiológicas e sensoriais de queijo Prato salgado em 
salmoura contendo diferentes misturas de NaCI e KCI foram estudadas durante 60 dias de maturação. 

Análises de pR, acidez titulável, cloretos, gordura no extrato seco, nitrogênio total, nitrogênio solúvel, 
ácidos graxos livres voláteis, sódio, potássio, além de estudo de absorção e difusão dos sais foram efetuadas. 
Observou-se que, após 12 h de salga, a perda percentual em peso dos queij os relacionava-se de forma inversamente 
proporcional ao conteúdo de KCI na salmoura. A absorção de sal foi vista ser diferente nos queijos submetidos 
às diferentes salmouras. 

QUÇ\ijos salgados com 100% de NaCI e com 70% de NaCI e 30% de KCI mostraram comportamentos 
semelhantes em relação às características fisico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Porém, os queijos salgados 
em salmouras com 100% de KCI e com 70% KCI e 30% de NaCI mostraram, ao final da maturação sabor 
desagradável atribuído à presença exceSSlva de KCl. 

O uso de salmoura contendo 70% de NaCI e 30% de KCI, além de não interferir nas características 
intrínsicas do queijo Prato, possibilitou uma redução de 37,01 % de Na+, além de ter mostrado uma nova e viável 
alternativa tecnológica para a obtenção de queijos contendo baixos teores de sódio. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, uma crescente preocupação em 
reduzir o conteúdo de sódio nos alimentos tem 
sido demonstrada por parte dos consumidores, em 
virtude de uma crescente conscientização de que o 
elevado consumo de sódio por seres humanos está 
associado com a hipertensão, problema que tem 
afligido mais de 20% da população mundial 
(ANON., 1980). 

Embora a redução na ingestão de cloreto de 
sódio em alimentos possa ser feita evitando-se o 
consumo de produtos com elevadas concentrações 
deste composto ou escolhendo-se alimentos que 
possuam baixas concentrações desse sal, soluções 
alternativas que possam propiciar, de algum modo, 
a diminuição do consumo de sódio sem causar 
drásticos danos ao sabor dos alimentos vêm sendo 
estudadas em vários grupos de alimentos. Especial 
atenção tem sido dada aos queij os, onde a 
introdução de sais outros que o cloreto de sódio, 

como KCI, MgClz' CaClz' ou misturas 
equivalentes desses sais com o N aCI têm sido 
prop osta como uma possível alternativa  de 
aplicação (LINDS AY, 1982). 

Na fabricação' de qu eij os ,  o cloreto de 
sódio é considerado um componente fundonal 
necessário por exercer influência direta sobre a 
qualidade final do produto (KOENIG & MARTH, 
1982). Quando adicionado ao queijo, controla o 
desenvolvimento das culturas láticas, impede o 
crescimento de microrganismos indesej áveis ,  
contribui de maneira favorável conferindo sabor 
à massa, intervém no processo de dessoragem, 
além de controlar o processo de maturação 
(GUINEE & FOX, 1987). 

Apesar da influência do NaCI na preservação 
e qualidade dos queijos, muitos indivíduos sensíveis 
ao sódio acabam por limitar, ou mesmo são forçados 
a evitar o consumo de queij o, pelo fato destes 
produtos serem considerados fontes importantes 
de sódio na dieta. 

Trabalho desenvolvido no Depto. de Tecnologia de Alimentos e Medicamentos da Universidade 
Estadual de Londrina como parte da tese de mestrado do primeiro autor. 

2 Pontificia Universidade Católica do Paraná. 
3 Ex-professor titular do Depto. TAM/UEL. Gerente de Tecnologia Aplicada e Controle de Qualidade 

da Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda. CP 371, Valinhos, SP, Brasil, CEP 13276-970. 
4 Depto. Tecnologia Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda. CP 371, Valinhos, SP, Brasil. 
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Dentre os  queij os produzidos e comer
cializados no Brasil, o tipo Prato ocupa o segundo, 
representando 22,05 % (ou 5 4.200 toneladas) da 
produção brasileira de 1 994 (BRASIL, 1 99 5) .  É 
originário da família do queijo dinamarquês Tybo 
(FURTADO, 1 984), sendo que, de acordo com a 
definição legal (RIlSPOA, 1962), é um queijo de 
massa semi-cozida, prensado e maturado por no 
mínimo 20 dias, classificado como um queijo semi
gordo, semi-duro, de consistência macia e textura 
própria, ou sej a, com a presença de pequ enas 
olhaduras, lisas, regulares e em pequeno número; cor 
amarelo-palha, aroma e sabor característicos; suave, 
não picante, sendo sabor tendendo ao adocicado. 

Como o queij o Prato é um dos queij os mais 
difundidos no Brasil, no presente trabalho objetivou
se estudar as características físico-químicas, 
microbiológicas e sensoriais desse queijo  quando 
submetido a salga em salmoura contendo NaCI, KCI 
e misturas desses sais, com a finalidade de obter um 
produto com baixo conteúdo de sódio, além de 
oferecer uma alternativa à indústria queijeira. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Fabricação do queijo Prato 

Os queijos foram processados obedecendo a 
tecnologia tradicional, tal como descrita por 
OLIVEIRA (1986). Foi utilizado leite pasteurizado 
(720C/1 5  segundos), com acidez média de 1 8°D, pH 
6 ,6  e teor de gordura de 3 , 5 %, ao qual foram 
adicionados: 0,08% (v/v) de corante vegetal à base 
de extrato de urucum (Bixa orellana); 1 , 5 %  de 
cultura lática Redi S et tipo BD (Chr. Hansen, 
Horsholm, Dinamarca), composta de Lactococcus 
lactis subsp lactis, Lactococcus lactis sbsp cremoris, 
Lactcoccus lactis varo diacetylactis e Leuconostoc 
cremoris; solução de cloreto de cálcio a 50% (p/v) e 
coalho líquido (HA-LA, Chr. Hansen,Valinhos-SP), 
em quantidade necessária para coagular o leite em 
45 minutos. 

Após a coagulação, corte e tratamento da 
massa, a mesma foi pré-prensada por 15 minutos sob 
uma força de 1 5  lb/kg de massa. Ao final desse 
tempo, a massa foi cortada e colocada em formas 
plásticas retangulares de 500 g e submetida a uma 
prensagem final em prensas coletivas verticais sob 
pressão de 20 kg, num período de 20 minutos, 
pesados e resfriados a 12°C/24 h. 

2.2.Salga 

Foi realizada em salmoura a 20% (P/v), num pH 
médio de 5,3 a 12°C/12  h, tendo sido utilizado um 
volume de salmoura de 3 litros para cada quilo de 
queijo. Os queijos foram divididos em quatro grupos e 
salgados nas seguintes condições: 

Tratamento A: salmoura contendo 100% 
de NaCl. 
Tratamento B: salmoura contendo 70% de 
NaCI e 30% de KCl. 
Tratamento C: salmoura contendo 30% de 
KCI e 70% de NaCl. 
Tratamento D: salmoura contendo 100% 
de KCl. 

Depois de salgados, os queijos foram deixados 
secar por 72 h a 12°C, pesados, embalados à vácuo 
(Cry-O-Vac) e deixados maturar em ambiente a 12°C 
com 85% de umidade relativa do ar, até o dia designado 
para as detenninações analíticas. 

2.3. Amostragem 

A amostragem do material a ser utlizado nas 
determinações fisico-químicas e microbiológicas como 
descrito por RICHARDSON (1985). Para o estudo da 
difusão do sal nos queijos, para as determinações dos 
teores de cloretos, Na+ e K+ foram efetuados em três 
pontos diferentes do produto designados pro Zl' Z2 e 
Z3' como indicado na Figura 1. 

0J � ITill 
� � � 

Determinação Determinação Determinação 
de cloretos, de cloretos, de cloretos, 
sódio e sódio e sódio e 
potássio. potássio. potássio. 

Figura 1. Representação esquemática da amostra
gem para estudo da difusão e absorção de NaCI e 
KCI dos queijos dos processos A, B, C e D. 

2.4. Determinações Analíticas 

Os queijos dos 4 processos de salga foram 
avaliados analiticamente durante o período de 
maturação. As análises físico-químicas e 
microbiológicas for1!-m realizadas com 1, 1 5 , 30,  
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45 e 60.dias após o processamento. A avaliação 
sensorial foi conduzida somente após 60 dias de 
maturação .  

Todas as  análises foram efetuadas em 
triplicata. 

2.4.1. Umidade 

O conteúdo de umidade foi determinado 
através do método de secagem em estufa a 1 05°C, 
como descrito por RICHARDSON (1985). 

2.4.2. pH e Acidez Titulável 

O pH dos queijos  foi determinado, como 
recomendado por KOSIKOWSKI (1978), utilizando 
um pHmetro digital ALFA-LAB PA-200 (Alfa-Lab, 
S ão Paulo) e a acidez presente nos queijos  foi 
determinada, conforme metodologia descrita pela 
A.O.A.C. ( 1984). 

2.4.3. Cloretos 

O teor de cloretos foi determinado pelo 
método clássico de Volhard, segundo recomendação 
da AO.AC. ( 1984). 

2.4.4. Cinzas 

2.4.5. Sódio e Potássio 

Os teores de Na+ e k+ foram obtidos a partir 
das cinzas, em um fotômetro de chama (Micronal, 
São Paulo) dotado de filtros de interferência, segundo 
as técnicas da AO.AC. ( 1984). 

2.4.6. Nitrogênio Total e Solúvel 

O conteúdo de nitrogênio total dos queijos 
foi determinado pelo método de Kjeldahl (micro), 
conforme descrito em RICHARDSON ( 1 9 84). O 
nitrogênio so lúvel presente nas amostras foi 
determinado segundo KOSIKOWSKI ( 1 978) e os 
resultados expressos em porcentagem (mg/ l 0 0g 
de queij o). 

2.4.7. Índice de Maturação 

O índice de maturação (LM.) dos queijos foi 
calculado, como indicado por FURTADO ( 1 975), 
através da relação: 

LM. = nitrogênio total / nitrogênio solúvel 

2.4.8. Gordura 

A porcentagem de gordura dos queijos foI 
detenninada através do método clássico de Gerber
Van Gulik, como indicado pelo INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ ( 1 9 8 5 ) .  Os resultados foram 
expressos em gordura no extrato seco (G.E.S.) .  

2. 4.9. Ácidos Graxos Livres Voláteis 

A determinação de ácidos· graxos livres 
voláteis presentes nos queijos foi feita através de 
cromatografia gasosa levada a efeito em um 
cromatógrafo CG 1 70 dotado de detector de ioni
zação de chama, seguindo-se a técnica descrita por 
BONASSI (1980). 

2.4.10. Análises Microbiológicas 

A contagem total dos microrganismos 
aeróbicos mesófilos presentes nas amostras de queijo 
Prato foi realizada utilizando-se Plate Count Agar 
(Difco), semeadura em profundidade e 32°C/48 h como 
condições de incubação (RICHARDSON, 1985) .  A 
pesquisa de lactococos foi efetuada em Ágar M-17 e 
incubação por 32°C/48 h, como recomendado por 
THERZAGHI & SANDINE (1975). Para a contagem 
de bolores e leveduras empregou-se Ágar Batata 
Dextrose Glicosado (Potato Dextrose Agar, Difco) e 
incubação a 28°C por 5 dias, como recomendado pelo 
LANARA (1981). 

2.4.11. Análíse Sensorial 

Os queijos foram avaliados sensorialmente 
quanto a sua aceitabilidade geral após 60 dias de 
maturação, por uma equipe de 1 1 9  provadores pré
selecionados, que utilizou uma escala hedônica de 
sete pontos variando desde desgostei muito ( 1 )  até 
gostei muito (7) (MO�AES, 1980). 

2.4.1 2. Análise Estatística 

Os dados obtidos foram processados em um 
computador IBM 3090,  utilizando-se o programa 
S.AS. - Statistics Analysis System (1982). Os dados 
das análise físico-químicas foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) pelo método simples 
inteiramente ao acaso, sendo que nos casos onde os 
resultados mostraram diferenças significativas 
aplicou-se o teste de Tuckey. Os dados da análise 
sensorial de aceitabilidade geral também foram 
avaliados por análise de variância pelo método de 
blocos inteiramente ao acaso sendo aplicado 
posteriormente o teste de Tuckey. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da composição fisico-química 
dos queijos salgados nos tratamentos A, B, C e D, 
determinados no 1 ° dia de maturação (1 ° dia após o 
processamento), são apresentados na tabela 1 .  

Através dos resultados apresentados na Tabela 
1, verifica-se que, em média, o conteúdo de umidade 
dos queijos no 1° dia de maturação esteve ao redor 
de 40%. Estes resultados concordam com os 
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valores médios citados na literatura (FURTADO 
& WOLFCHOON-POMBO, 1 979 ; LONQUE & 
ANTUNES, 1 9 9 0 ;  SHIFTAN & KOMATSU, 
1 9 80). Entretanto, é possível verificar que queijos 
salgados com maior conteúdo de NaCI (processos 
A e B) apresentaram umidade ligeiramente mais 
baixa que os queijos salgados em salmoura 
contendo maior concentração de KCI (processos 
C e D). Maior conteúdo de umidade também foi 
verificado por RASMUSSEN & BARBANO (1987) 
em queijo cheddar salgado com 1 :  1 de NaCI e KCl. 

A análise estatística dos dados de acidez 
titulável constatou não existir diferença significativa 
entre os diferentes processos (p < 0,05).  Pode-se 
concluir daí, que a efetividade do KCI foi similar a 
do NaCl. Enquanto RASMUSSEN & BARBANO 
( 1 9 87) afirmaram que a baixa concentração mili
molar de sal presente na fase aquosa dos queijos 
salgados com misturas 1 : 1  de NaCI e KCI poderia 
ter permitido o aumento da atividade das culturas 
láticas, neste trabalho tal problema não se deu. Este 
fato pode ser atribuído às concentrações salinas 
presentes na fase aquosa dos queijos, que foram, 
respectivamente, 3,03%, 3,07%, 4, 1 9% e 4, 19%, 
para os tratamentos A, B, C e D, sendo esta 
porcentagem de sal expressa como gramas de sal por 
1 00 gramas de águ a  dos queijos, que pouco 
interferem na atividade do fermento 1ático. Então, 
pode-se concluir que o KCI foi tão efetivo quanto o 
NaCI no controle do desenvolvimento da acidez 
durante o processo de maturação do queijo prato. 

De modo geral, a capacidade que os sais têm 
de desidratarem as proteínas está relacionado com 
raio atômico do cátion, isto é, quanto maior o raio 
atômico, maior será a sua capacidade de desidratá
la (FENEMA, 1977). Tendo em vista que o sódio 
possui um raio atômico maior que o potássio, e que 
desta forma o NaCI apresenta maior capacidade que 
o KCI em desidratar as proteínas presentes nos 
queijos, é possível supor que este fato possa estar 
relacionado com a maior perda percentual de peso -
ou maior desidratação - apresentada pelos queijos 

salgados em maiores concentrações de KCI, com 
consequente diminuição no conteúdo de umidade. 

Os demais parâmetros apresentados na Tabela 
1 tiveram seus valores concordantes com o j á descrito 
pela literatura (LONQUE & ANTUNES, 1990), para 
queij o prato em idade semelhante. 

Na Tabela 2 são apresentados os valores 
médios de pH dos queijos dos 4 tratamentos testa
dos ao longo dos 60 dias de maturação. 

TABELA 2 - Valores médios de pH dos tratamentos 
A, B, C e D com 1 , 1 5, 30, 45 e 60 dias de maturação. 

Intervalo de pH 
Maturação Tratamento 

(dias) A B C D 
1 5,52 5 ,52 5,59 5 ,59 

15  5,70 5,70 5,75 5,78 
30  5,77 5,87 5,93 5,89 
45 5,78 5,78 5,8 1  5, 87 
60 5,85 5,93 5,98 5,92 

Com relação a evolução do pH durante o 

processo de maturação pode-se observar (Tabela 2)  
que todos os  queijos apresentaram uma tendência 
normal de ascenção em direção ao final da maturação 

e, embora as análises de variância dos resultados de 

pH dos 4 tratamentos determinados nos dia 1 e 60 

tenham revelado não existir diferença significativa ao 

nível de 5% de probabilidade (p < 0,05), nota-se que 

os queijos salgados em salmoura contendo maiores 

teores de KCI (tratamentos C e D) apresentaram, ao 

longo da maturação, valores de pH ligeiramente mais 

elevados que os demais. 
Estudos com queijos cheddar salgados com 

KCI, MgClz, CaClz e misturas desses sais com NaCI 
têm demonstrado que, exceto nos tratamentos em 
que ocorre a participação de KCI, o pH dos queijos 
dos demais tratamentos são muito similares 

TABELA 1 - Composição fisico-química de queijos prato salgados NaCI e/ou KCI após 1 dia de maturação. 

Determinação Tratamento  

A B C D 

Umidade (%) 3 9, 5 9" 3 9, 7 5" 40,56b  40,83b  

G.E.S.  (%) 5 1 ,3 1  5 1 ,45  5 2, 1 5  5 2,42 

Nitrogênio total (%) 3 ,84° 3 ,85°  3 , 84° 3, 84° 

Acidez titulável (%) 0,6 1 d 0, 60d 0, 5 7d 0 ,57d 

pH 5 , 5 2  5 , 5 2  5 , 5 9  5 , 5 9  

Cloretos (%) 0, 80f 0,80f 0,89f 0 ,88f 

Sódio (mg/ l 0 0g) 662 ,5  660 ,00  3 2 5 , 00  1 00,00 

Potássio (mg/ l 00g) 5 0, 0 0  237, 5 0  6 5 0 , 0 0  8 5 0,00 

a, . . .  f: médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente (p < 0,05). 
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TABELA 3 - Valores médios do conteúdo de cloretos (g de CI- / 100 g de queijo) ao longo do processo de maturação 

Intervalo de Região de 
Maturação(Dias) Determinação 

A 
Z I  0 , 8 0  

1 Z2 0 , 6 1 
Z3 0 , 47 
Z I  0 , 9 0  

2 Z2 0,77 
Z3 0,70 
Z I  0 , 8 6  

3 Z2 0, 8 5  
Z 3  0 , 82 

4 5  Queijo Total 0 , 8 2  
6 0  Queijo Total 0 , 8 2  

(FRITZGERALD & BUCKELEY, 1 985;  LINDSAY 
et aI, 1 9 82). A presença de KCI eleva o pH dos 
queijos (LINDSAY et aI, 1 9 8 5) .  

Os resultados das determinações do conteúdo de 
sal nos queijos expressos como gramas de cloretos por 
100 gramas de queijo estão apresentados na Tabela 3 .  

Através dos dados da Tabela 3 é possível verificar 
que o equilíbrio na distribuição de sal na massa dos 
queijos foi alcançado, praticamente, com 30 dias de 
maturação. A análise de variância indicou não existir 
diferença significativa (p< 0,05) entre os conteúdos de 
cloretos dos tratamentos A, B, C e D determinados aos 
45 dias de maturação. Estes resultados indicam que os 
queijos tiveram, praticamente, a mesma capacidade de 
absorção de sal. 

A proposta de reduzir 30% e 70% de sódio nos 
queijos foi verificada neste trabalho e os resultados dos 
teores da Na+ e K+ são apresentados na Tabela 4. 

A análise da Tabela 4 mostra que queijos salgados 
em salmoura contendo 70% de NaCI e 30% deKCI, 

g de CI-/toO g de queijo 
Tratam ento 

B C D 
0 , 8 0  0 , 8 9  0 , 8 8  
0 , 5 7  0 ,62  0,70 
0 , 5 1  0 , 6 0  0 , 6 9  
0, 8 8  0, 8 8  0 , 8 8  
0 ,77 0 , 8 0  0 , 8 0  
0 , 7 1  0 , 8 0  0 , 8 0  
0, 8 5  0 , 8 8  0 , 8 8  
0 , 8 5  0 , 8 0  0 , 8 0  
0 , 8 5  0 , 8 0  0 , 8 0  
0, 82 0, 83  0, 83  
0 , 8 2  0 , 83 0 , 8 3  

com 45 dias de maturação, apresentaram u m  conteúdo 
médio de 525 mg de sódio e 321,5 mg de potássio por 
100 g de queijo, o que equivale a dizer que 
apresentaram uma reduçãode 37,0 1 %  no conteúdo 
de sódio, enquanto queijos salgados em salmouras 
contendo 30% de NaCI e 70% de KCI apresentaram 
com 45 dias de cura, um teor de Na+ de 300 mg/toO g 
de queijo e 650 mg de K+/I 00g de queijo, equivalendo 
a uma redução de 68,42% do teor de sódio. 

Tendo em vista que o consumo de sódio 
recomendado a indivíduos hipertensos é de 100 mg/dia, 
o que equivale a 2,5 g de sal (ANON., 1 9 80 ;  
LINDS AY et  alii, 1 98 5), pode-se concluir que os  
queijos salgados com 3Ó% de NaCI e 70% de  KCI e 
com 70% de NaCI e 70% de KCI podem perfeitamente 
ser fornecidos na dieta de pessoas, segundo o 
parâmetro sal. 

Através dos resultados obtidos para os teores de 
sal existentes na fase aquosa dos queijos dos  
tratamentos A, B,  C e D,  cujos resultados foram, 

TABELA 4 - Valores médios do conteúdo de Na+ e K+ (mg do íon/l00 g de queijo) durante 60 dias de maturação 

Intervalo de Região de g de CI-/l 00 g de queijo 
Maturação Determinação Tratamentos 

(Dias) A B C D 
Na+ K+ Na+ K+ Na+ K+ Na+ K+ 

Z I  662,50  50,00 660,00 287,50 325,00 650,00 1 00,00 850,00 
1 Z2 450,00 50,00 3 50,00 237,50  225,00 500,00 100,00 650,00 

Z3 412,50 50,00 3 50,00 225,00 225,00 500,00 100,00 587,50  
ZI  650,00 50,00 562,00 350,00 295,00 637,00 100,00 850,00 

2 Z2 450,00 50,00 525,00 337,00 287,00 550,00 1 00,00 675,00 
Z3 475,00 50,00 475 ,00 325,00 255,00 500,00 100,00 650,00 
Z I  675,00 50,00 5 62,50 348,60 295,00 637,50 100,00 845,00 

3 Z2 675,00 50,00 520,60 3 1 8,60 285,00 600,00 100,00 800,00 
Z3 650,00 50,00 520,60 300,00 285,00 550,00 100,00 785,00 

45 Queijo Total 675,00 50,00 525,00 3 12,50 300,00 650,00 100,00 800,00 
60 Queijo Total 675,00 50,00 525,00 3 12,50 300,00 650,00 100,00 800,00 
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respectivamente, 3,03%, 3,07%, 4,19% e 4, 1 9%, e 
comparando-se esses resultados com aqueles obtidos 
por FURTADO & SOUZA ( 198 1 ), observa-se que 
os mesmos se encontram dentro da faixa proposta 
pelos autores, que é de 3,0% a 4,0% (gramas de sal! 
grama de água). Já com relação aos teores de Na+ e 
K+ nos queijos dos tratamentos C e D, pode-se 
considerá-los coerentes, uma vez que aumentos nos 
teores de KCI na salmoura refletiram em 
correspondentes aumentos nos teores de K+ nos 
queijos. O mesmo foi verificado nos queijos salgados 
em salmoura contendo NaCI (Tabela 4). 

Com relação à velocidade de migração dos íons 
de Na+ e K+ , embora MARTENS et alii (1976) tenham 
constatado que a migração de Na+ em queijo Gouda 
ocorre mais rapidamente que a de íons K+, neste 
experimento não foi possível detectar diferenças 
significativas neste sentido. O que se percebeu é que 
tanto os íons Na+ como K+ alcançaram o centro dos 
queijos praticamente, no 300 dia de maturação, tal como 
verificado com íons CI· (Tabela 3) .  

Na Tabela 5 são apresentados os resultados das 
análises de nitrogênio solúvel dos queijos originários 
dos 4 tratamentos de salga, avaliados durante os 60 
dias de cura. 

TABELA 5 - Valores médios de nitrogênio solúvel de 
queijo prato salgado em salmoura contendo NaCI e/ou 
KCI durante 60 dias de maturação. 

Dias de g de nitrogênio solúve1l 100 g de queijo 
Maturação Tratamentos 

A B C D 

1 8, 17 8, 1 5  9,48 9,08 

1 5  10,52  1 1 ,29 10,98 1 0,54 

30 16,59 1 6,27 16,42 16, 1 5  

45 1 8,66 17,79 1 6,99 16,07 

60 22,5a 22,6a 20,53a 22,80a 

a = médias com esta letra não diferem estatis
ticamente a 5% de probabilidade (p < 0,05).  

Ao se verificar os dados apresentados na Tabela 
5 é possível de se observar que a proteólise devida a 
ação das enzimas do coalho, em todos os queijos, evolui 
normalmente, apresentando aumentos progressivos com 
o decorrer da maturação. Os resultados coletados após 
60 dias de cura não apresentaram diferenças 
significativas entre si (p < 0,05). 

Porém, verifica-se que após 45 dias de 

maturação os queijos dos tratamentos de maior 

concentração de KCI apresentaram um aumento 

progressivo em sua proteólise, alcançando no final 

da maturação valores praticamente idênticos aos 

dos tratamentos A e B. Já com relação aos 

tratamentos A e B, o que se observa é que esses dois 

tratamentos seguiram similarmente os mesmos 

caminhos durante a proteólise, convergindo para 
o mesmo ponto no final da maturação, como 
ilustrado na Figura 2. 

Ao se observar a evolução dos índices de 
extensão de maturação (I.M.) (Figura 2), nota-se que 
os queijos contendo maior conteúdo de KCl 
(tratamentos C e D) apresentaram uma proteólise 
ligeiramente mais lenta que aqueles queijos salgados 
em maior concentração de NaCl (tratamentos A e 
B). 

FIGURA 2 - Evolução dos índices de extensão de 
maturação durante os 60 dias de cura dos queijos 
dos tratamentos A, B, C e D. 
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Determinações do índice de maturação de 

queijo prato têm apontado para valores entre 5 , 1  % 

e 8,2% em produtos com 4 dias de maturação e 

entre 1 1 ,9% e 1 4,09% após 3 5  dias de cura 

(WOLFCHOON-POMBO, 1 9 83 ;  LONQUE & 
ANTUNES, 1 990) .  Pelos dados apresentados na 

Tabela 5 é possível de se constatar que os resultados 

obtidos no 1 0  e 300 dias são bastante similares àqueles 

alcançados pelos citados, constatando que os 

procedimentos de salga empregados neste 

experimento não provocaram modificações subs

tanciais na maturação do queijo Prato. 
O desenvolvimento da lipólise para todos 

os queijos pode ser constatada através do aumento 

progressivo de, praticamente todos os ácidos graxos 

livres voláteis (AGLV) durante a maturação (Tabela 

6 ). Através dos dados, depreende-se que os 

conteúdos dos ácidos acético, propiônico, butírico 

e capróico aumentaram entre os intervalos de 3 ° 
dias de maturação em todos os queijos examinados. 

Porém, ao se observar os resultados do conteúdo 

de AGLV correspondentes aos 30 e 60 dias de 

maturação, verifica-se que queijos salgados em 

maiores concentrações de KCl (C e D) tenderam a 

apresentar um desenvolvimento mais lento da 

lipólise, quando comparados aos queijos salgados 

em maiores concentrações de NaCI (A e B). 
Embora existam poucas informações sobre 

a influência que a porcentagem de sal presente na 

fase aqu osa dos queijos possa exercer sobre o 
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desenvolvimento da lipólise (GUINEE & FOX, 
19 87), alguns pesquisadores afirmam que o sal 
presente nos queijos auxilia no controle do 
desenvolvimento da lipólise. THAKUR et alii 
( 1 973 ), comparando os resultados de AGLV 
obtidos em queijos cheddar salgados com NaCl e 
queijos cheddar não salgados, observaram que nos 
queijos que não haviam recebido sal na massa, a 
concentração de AGLV era significativamente 
mais elevada que naqu eles salgados, devido, 
principalmente, ao elevado conteúdo de ácido 
acético formado, o qual é um produto do 
metabolismo da lactose. Em queijos salgados com 
misturas 1 : 1  de NaCI e KCl já foi observado 
(FRITZGERALD & BUCKLEY, 1985 :  LINDSAY 
rt aI, 1 9 82) que os teores dos ácidos palmítico e 
mirístico se elevaram, enquanto os dos ácidos 
butírico,  c apróico ,  capríl ico e cáprico  não 
mostraram diferenças significativas, tal como 
neste trabalho . 

Sendo os AGLV formados no processo de 
maturação dos principais constituintes res-

ponsáveis pelo aroma dos queij os, os dados 
obtidos neste trabalho podem levar a concluir 
ser possível processar queijo Prato com baixo 
conteúdo de Na+ pela mistura com KCI, sem que 
haja alterações nas características finais do 
produto. 

De acordo com os dados da Tabela 6 é possível 
se verificar que os queij os salgados nas salmouras dos 
tratamentos B, C e D apresentaram, durante a 
maturação, comportamento similar ao queijo salgado 
unicamente com NaCI (A). Esses resultados parecem 
indicar que a substituição de NaCI por KCI ou misturas 
desses dois sais não causa problemas de ordem 
microbiológica nos queijos. Tendo em vista a 
importância do NaCI em controlar o desenvolvimento 
da cultura lática e impedir o desenvolvimento de 
microrganismos indesejáveis, este fato, com toda 
certeza, é de grande relevância. 

Os resultados médios dos pontos obtidos no teste 
de aceitabilidade geral dos queijos dos tratamentos A, 
B, C e D são apresentados na Tabela 7. 

TABELA 6 - Valores médios do conteúdo de ácidos graxos livres voláteis (AGLV) presentes em queijo prato 
salgado com NaCl e/ou KCI, determinados com 30 e 60 dias de maturação. 

Trata- G.E.S .  Dias de Ácidos Graxos Livres Voláteis (mg/l00g de queijô) 
mento (%) Maturação 

2:0 3 :0+i4:0 3 :0 i4:0 i4:0 i5 :0 5:0 6 :0  Total 
A 5 1 ,3 1 30  37,72 1 ,80 1 ,44 0,36 13,34 0,41 2, 1 1  5 ,68 62,86  

60 77,50  4,0 1  3,88 0, 13 1 4,60 0, 12 0,76 1 ,26 102,26 
B 5 1 ,45 30  44,53 3,30 2,97 0,36 8,3 1 0,421 1,28 3, 1 1  64,28 

60 62,32 33,26 33, 1 1  0, 1 5  28,83 0, 1 1  0,8 1  3 , 1 7  1 6 1 ,76 
C 52, 1 5  3 0  16,95 0,46 0,38 0,06 3 ,01  0, 14  0, 1 1  0,77 24, 8 8  

6 0  32,53 24, 9 1  * * 1 0, 10  0, 13 0,76 1,66 70,09 
D 52,42 30 12,97 0, 1 8  0, 1 5  0,03 2,2 1 0, 14  0,09 0,75 1 5,52  

60  34,71 35,09 * * 14,3 1 0, 1 1  0,28 3,49 87, 8 1  
3,49 

2:0 = ácido acético; 3 :0+i4:0 = ácidos propiônico + isobutírico; 4:0 = ácido butírico; 
i5:0 = ácido isovalérico; 6 :0 = ácido capróico; * = não houve separação 

Os resultados das análises microbiológicas dos queijos estão apresentados na Tabela 7. 

Através dos resultados ilustrados na Tabela 7, 
verifica-se que os queijos do tratamento B obtiveram 
resultados iguais (5,5) aos do tratamento com 100% de 
NaCI (A), inclusive sem diferenças significativas do ponto 
de vista estatístico (p<0,05). Porém, os queijos salgados 
com maiores concentrações de KCI (C eD) apresentaram 
médias inferiores aos salgados com maiores concentrações 
de NaCI (A e B). Este fato deve ser atribuído ao sabor 
amargo que os queijos dos tratamentos C e D apresentaram 
após 60 dias de cura, o que acabou por provocar menor 
aceitação por parte dos provadores. 

Pode-se dizer que o sabor relatado como 
"amargo" apresentado pelos queijos dos tratamentos 

C e D é decorrente do sabor característico do KCI, 
obviamente mais pronunciado nos queijos salgados 
com 1 00% de KCI (D). Resultados semelhantes 
também foram encontrados por FRANK & MI
CKELSEN (1 970). 

Segundo WYATT et aI. ( 1 9 82), o uso de 
misturas de 1: 1 de N aCI e KCI em pães foi 
considerado "um sucesso" por ter não só 
contribuído com baixo teor de sódio, mas p or 
produzir um produto aceitável. Nessa mesma linha, 
FRITZGERALD & BUCKLEY ( 1 9 8 5 )  não 
encontraram diferenças significativas em queijos 
cheddar salgados com misturas 1: 1 de NaCl e KCl. 
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TABELA 7 - Resultados das análises de contagem e contagem de lactococos (ufc/g de queijo) 
determinados com 1 ,  1 5, 30, 45 e 60 dias de maturação e contagem de bolores e leveduras (ufc/g de queijo) 
com 1 e 15 dias de cura. 

Dias de Análise 
Cura 

A 

1 Contagem total 6,28 
Coliformes totais <1 ,00 

Bolores e Leveduras <1,00 
Lactococos 7,08 

1 5  Contagem total 4, 1 8  
Coliformes totais <1,00 

Bolores e Leveduras <1 ,00 
Lactococos 5 ,55  

30 Contagem total 3,45 
Coliformes totais <1 ,00 

Bolores e Leveduras <1 ,00 
Lactococos 4,22 

45 Contagem total <1,00 
Coliformes totais -

Bolores e Leveduras <1,00 
Lactococos <1 ,00 

60 Contagem total <1,00 
Coliformes totais -

Bolores e Leveduras <1 ,00 
Lactococos <1 ,00 

TABELA 8 - Resultados dos pontos médios obtidos 
pelos queijos no teste de aceitabilidade geral. 

Tratamento 
A 
B 
C 
D 

Média 

a,b = médias com letras iguais não diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05) 

Todas essas observações levam a uma 
conclusão de bastante importância, ou seja, da 
possibilidade efetiva de se alterar o tratamento de 
salga do queijo prato, com o intuito de se reduzir os 
teores de Na+, sem que haja prejuízo de sua 
aceitabilidade. 

4. CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos no presente 
trabalho foi possível concluir que :  queijos -prato 
salgados em salmoura contendo 70% de NaCI e 30% 
de KCI apresentaram características absolutamente 

log UFC/g de queijo 
Tratamentos 

B C D 

6,28 6,45 6,46 
< 1,00 <1,00 <1,00 
<1 ,00 <1 ,00 <1 ,00 
7,08 7,05  7,5 8  
4,00 4,75 4,93 

<1 ,00 <1,00 <1 ,00 
<1,00 <1 ,00 <1 ,00 
5 ,01  5,5 1  5 ,87 
3,88 3,98 3,34 

<1,00 <1 ,00 <1 ,00 
<1 ,00 <1 ,00 <1 ,00 
4,23 4,28 4,45 

<1 ,00 <1 ,00 <1 ,00 
- - -

<1 ,00 <1,00 <1 ,00 
<1 ,00 <1,00 <1 ,00 
<1 ,00 <1,00 <1,00 

- - -
<1,00 <1 ,00 <1,00 
<1,00 <1 ,00 <1 ,00 

semelhantes aos queijos salgados tradicionalmente 
com 100% de NaCI, sem qualquer prejuízo do ponto 
de vista microbiológico ou sensorial, além de 
permitir uma redução de 37,0 1 % de sódio, em 
relação ao queijo prato convencional. Isto permite 
concluir tratar-se de uma nova e viável tecnologia 
para a obtenção de queijos com baixos teores de 
sódio. Por outro lado, quanto maior. o teor da KCI 
na salmoura, maiores os valores de umidade do queijo 
e da porcentagem de sal na fase aquosa e menor a 
sua aceitabilidade. 
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6. SUMMARY 

Variations in the physico-chemical, micro
biological and sensorial characteristics of prato 
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cheese salted in brined with different mixtures of 
NaCI and KCI were studied during 60 days of cheese 

maturation. 
Analysis of pH, titritable acidity, chlorides, 

fatty in dry extract, total nitrogen, soluble nitrogen, 
free volatile fatty acid, sodium and potassium and 
absortion and diffusion of salts were conducted. It 
was observed that, after 1 2  h of brining, the 
percentual loss of weight ofthe cheeses was inversely 
proportional to contet of KCI in the brining. The 
absortion of salt was found to be different in cheeses 
salted with different brinings. 

Cheeses brined with 100% of NaCI and with 
70% of NaCl and 30% of KCI showed similar 
behavior in relation to physico-chemical, 
microbiological and sensorial characteristics. 
However, the cheeses that were brined with 100% 
ofKCI or 70% of KCI and 30% of NaCI showed, at 
end maturation, disagreeable taste that was attributed 
to high content of KCl. With brining composted with 
70% ofNaCI and 30% ofKCL it was possible reduce 
37,0 1% of Na+ contento This process showed to be a 
new and good technological alternative to produce 
cheese with low sodium content. 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANONYMOUS. Dietary salto Food Technol., 
Chicago. 34(1) :85-9 1.  1 990 

ASSOCIATION OF OFFICIAL AGRICULTURAL 
CHEMISTS. Official methods of analysis, 14th 
ed. Washington (DC), 1984. 1 141p. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abas
tecimento e da Reforma Agrária. Produção 
brasileira de produtos lácteos e estabeleci
mentos sob inspeção federal em 1994. São 
Paulo. 

BRASIL, R.I.I.S.P.O.A.- Regulamento de Inspeção 
Industrial dos Produtos de Origem Animal, 
Brasília, 1962. 

BONASSI, LA . .  Influência de algumas bactérias 
láticas na elaboração do queijo tipo Minas. 
Botucatu, 1 979 (Tese - Livre Docência). Univer
sidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

FENEMA, O .. Water and protein hydration. In: 
WHITAKER, J.R. & TANNENBAUN, S.R. Food 
Protein. Westport, AVI Publ. Co., Inc. 1977, capo 
3, p.50-90. 

FURTADO, J.P .. Análises Bromatológicas. Juiz 
de Fora, Universidade Fed. de Juiz de Fora, 
1975. 97p .  (Apostila). 

FURTADO, M.M. & W OLFSCHOON-POMBO, 
A.F . .  Etude de quelques aspects de la fabri
cation des fromages brésiliens Prato & Minas. 
Le Lait, Paris. 5 8(578) :  5 1 0-530.1 978.  

FURTADO, M.M. & WOLFSCHOON-POMBO, A.F. 
Fabricação de queijo Prato e Minas: estudo do 
rendimento. Parte I. Determinação das cifras de 
transição. R.I.L.C.T., Juiz de Froea. 35(205) :  
3- 19, 1979. 

FURTADO, M.M. & W OLFSCHOON-POMBO, 
A.F. Fabricação de queijo Prato e Minas: estudo 
do rendimento. Parte 11. Determinação das 
cifras de transição. R.I.L.C.T., Juiz de Fora. 
34(206): 3- 1 1 , 1979. 

FURTADO, M.M.; SOUZA, H.M.; MUNCK, A. V. 
Controle de salga e umidade do queijo Prato pelo 
banho de água gelada. R.I.L.C. T., 34(204) : 9-
14, 1979. 

FURTADO, M.M. & SOUZA , H.M. Estudo rá
pido sobre a evolução da salga do queijo Pra
to em salmoura. R.I.L.C.T., 36(2 1 3 ) :  5 - 1 0, 
1 9 8 1 .  

FURTADO, M.M. Uso e avaliação d e  culturas mistas 
na fabricação de queijo Prato. Informe Agro
pecuário, 10(1 1 5) :  3 1-35, 1984. 

FITZGERALD, E. & BUCKLEY, J. Effect of total 
and partial substituion of sodium chloride on the 
quality of Cheddar cheese . .T. Dairy Sci. 68(12):  
3 127-3 134, 1985. 

GEUTRS,  T.J . ;  WALTRA, P. ; MULDER, H. 
Transport of salt and water during salting of 
cheese. 1. Analysis of the processes involved. 
Neth. Milk Dairy .T., 28: 102-129, 1974. 

GUINEE, T.P. & FOX, P.F. Sodium chloride and 
changes in Romano-type during salting. .T. 
Dairy Res., 50: 5 1 1 -5 1 8, 1 983. 

GUINEE, T.P. & FOX, P.F. Transport of sodium 
chloride and water in Romano cheese slices 
during brining. Food Chem., 19: 49-64 ,  
1 9 8 6. 

GUINNE, T.P. & FOX, P.F. Salt in cheese: physical, 
chemical and biological aspects. In: FOX, P.F. 
Cheese: Cemistry, Physical and 
Microbiology. New York, Elssevier Applied 
Science Publishers LTD, 1 98 7. V.L, capo 7, 
p .. 2 5 1 -297. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 12 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", JanlJun, nO 297, 50: 3-12, 1996 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", JanlJun, n° 297, 50: 13-17, 1996 Pág. 13 

KOENIG, S. & MARTH, E.H. Behavior of Stapy 
10coccus aureus in Cheddar cheese with sadium 
ch10ride or a misture of sodium chloride and 
potassium chloride. J, Food Prot., 45(11): 996-
1002,1982 

KOSIKOWSKI, F. V. Analysis. In: Cheeses and 
fermented milk foods. 2. Ed. New York, F.V. 
KOSIKOWSKI and Associates, Brooktondale, 
1978. P. 560-598. 

Laboratório Nacional de referência Animal. 
Métodos analíticos oficiais para controle de 
produtos de origem animal e seus ingre
dientes. Brasília, 1981, v.I. 

LINDSAY, R.C.; HARGET T, S.M.; BUSH, C.S. 
Effect sodiumlpotassium (1: 1) chloride and low 
sodium chloride concentrations on quality of 
Cheddar cheese. J. Dairy Sei., 64(3): 360-370, 
1982. 

LONQUE, H. & ANTUNES, LAF. Emprego de 
culturas láticas nativas na fabricação de queijo 
Prato. 11. Características do produto. Arq. Biol. 
eTecnol. 33(3): 561-573, 1990. 

MARTENS, R.; VANDERPOORTEN, R. & 
NAUDTS, M. Fabrication, composition et 
proprietés du fromages Gouda à teneur reduite 
en sodium. Rev. L Agric., 29(3) : 17-30, 1976. 

OLIVEIRA, J.S. Queijo. Fundamentos tecno
lógicos. São Paulo, Secretaria de Indústria, 

Comércio, Ciências e Tecnologia, 1982. 233p. 
(Série  Tecnologia e Agroindustrial, 9)  

RASMUSSEM, R.R. & BARBANO, D.M. Influence 
of potassium chlor ide on Cheddar moisure 
acidity and proteolysis . .T. Dairy Sei., 70 (supl.o 
1): 78, 1987. 

ANÁLISE DOS ÁCIDOS GRAXOS DA MANTEIGA DA TERRA EM 
DIFERENTES ESTÁGIOS DE MATURAÇÃO POR CROMATOGRAFIA 

DE GÁSIESPECTROMETRIA DE MASSA 

Fatty acid analysis of "manteiga da terra" in different stages of maturation by gas 
cromatography 1 mass spectroscopy 

RICHARDSON, G.H. (ed). Standard Methods for 
the examination of dairy products. 15 ed. 
Washington, 1985. 412p. 

SCHIFTAN, T.Z.& KOMATSU, I. Estudos sobre a 
composição de queijo Prato consumido na cidade 
de São Paulo. R.I.L.T.C. , 35(209): 33-38, 1980. 

RESUMO 
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Guides: Estatistic. S.AS. Inst. Cary, N.C. 1982. 

THAKUR, M.K.; KIRK, J.R. & HEDRICK, T.!.. 
Changes during ripening of unsalted cheddar 
cheese. J. Dairy Sei., 58(2): 175-180. 1975. 

A manteiga regional do Nordeste brasileiro, denominada manteiga da terra, em diferentes estágios de maturação, 
foi analisada por cromatografia de gás acoplada a espectrometria de massa. A manteiga da terra foi guardada em garrafas 
de vidro transparente e em ambiente iluminado por luz natural. Ácidos graxos saturados de número de átomos de carbono 
par e ímpar bem como ácidos graxos insaturados e ramificados foram detectados. Com a maturação, os teores de ácido 
oleico decrescem enquanto os dos ácidos saturados palmítico, esteárico e mirístico aumentam. 

TERZAGHI, B. E. & SANDINE, w. . Improved medium INTRODUÇÃO 
for lactic streptococci and their bacteriophages. 
Appl. Microbiol., 29:807-813, 1975. , A manteiga da terra é um produto originado do 

�/aquecimento da "nata". Eliminando-se, por 
WOLFSCHOON-POMBO, AF. Índice de proteólise �evaporação a quase totalidade de água, tem-se como 

em alguns queijos brasileiros Food Technol., ?;icomponente principal, a gordura nos estados liquido 
40(12): 99-101, 1986 ,� pastoso. Contém em sua composição uma mistura 

complexa de glicerídios formados por ácidos graxos 

W YATT, C.J. & RONAN, K. Evaluation of potassium 'saturados, insaturados com cadeias s imples e 

chloride as a salt substitute in bread. J. Food. ramificadas e, seus isômeros (Ventura, (1987). 
Sei., 47:672-673, 1982. A manteiga da terra é cons iderada um 

os alimentos gordurosos, incluindo leite e derivados, 
quando expostos a' luz natural, solar e luz fluo
rescente, sofrem mutações em suas características 
físico-químicas, o que poderá implicar na perda de 
atratibilidade do produto, podendo até mesmo 
modificar drasticamente a qualidade do produto, 
dependendo do tempo de exposição à luz ou grau de 
oxidação. 

ASSINE A REVISTA 
artesanal, no entanto, existe a fabricação 
industrial como é o caso de SABOR E 

(Maranguape-Ce) e da BETÂNIA (Quixe
(,ralnobim-C=e) . 

Segundo Ribeiro (1956), a manteiga da terra 
�;:n,ordestina é semelhante ao "ghee" indiano e ao 
2'�"';:!ln-ln",lft" norte-africano de larga fabricação e grande 
�c:onl;unlo naquelas regiões. A ghee difere da manteiga 

Conforme descrito por Braverman (1980), a 
principal fonte de rancidez nos alimentos origina.:.se 
na auto-oxidação, oxidação expontânea de uma 
substância com oxigênio molecular dos componentes 
lipídicos . Os ácidos graxos insaturados são os mais 
susceptíveis a auto-oxidação, especialmente aqueles 
que têm mais de úma ligação dupla. A estabilidade 
da gordura é, de cena forma, governada pela presença 
do ácido oleico, sendo este então, o precursor do 
"ilavor" oxidado (EI-Negoumy, (1961). 

a terra no aspecto da textura, pois é granulosa e 
uebradiça (AI-Kalifaf& AI-Kahtani,(1993)). 

De acordo com Emmons (1986), De Man 
1965), Sattar (1975) e Stebnitz & Sommer (1937), 
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MATERIAL E METODOS RESULTADOS E DISCUSSÃO � 
Neste trabalho determinou-se a composição A análise dos compostos base'ada exclu-

dos ácidos graxos da manteiga da terra, obtida do s ivamente nas comparações dos espectros de 
� leite fresco não pasteurizado. As raças bovinas massas, necessita uma complementação por outro 

predominantes foram Hosltein, Gueinsey, Schwitz critério de identificação, já que ácidos graxos 
e Jersey. Os animais são oriundos dos sertões do saturados, por exemplo, apresentam espectros de 
baixo e médio Jaguaribe, do Estado do Ceará. massa semelhantes, diferindo principalmente no 
Observaram-se as modificações ocorridas nos seus pico do íon molecular que às vezes não está presente � ,.. 
componentes ácidos graxos, quando a manteiga da no espectro. Para facilitar a identificação, índices ;;: '" 

terra foi recém-preparada e após decorrerem 7, 30 de retenção dos ésteres metílicos foram obtidos. = 
..-

e 60 dias. As análises foram feitas por cromatografia Estes índices de retenção denominados de '" 
CI\ 

de gás acoplada a espectrometria de massa .  É = ... 
Kovats são obtidos por regressão linear, usando os ... 

o � � 
também feita, nesta técnica, uma comparação dos tempos de retenção indicados no cromatograma ... '" .. 

espectros de massa dos ésteres metílicos dos ácidos anál i se  e os  correspondentes índ ices  Kovats '" 

graxos com espectros de massas de uma biblioteca compilados por Adams ( 1 995), para compostos que 
de padrões. se tem total certeza na anál ise do espectro de o ... 

o 8 Os cromatogramas foram obtidos num massas . Os índices de retenção foram calculados � 
Cromatógrafo de Gás modelo HP-5890A, acoplado de acordo com programa de computador de-

... 
a um espectrômetro de massa da Hewlett Packard senvolvido por Alencar ( 1 984, 1 990). '" 

,.: 
modelo 597 1 A  nas condições seguintes: A Figura 1 mostra os cromatogramas dos es-

teres metílicos dos ácidos graxos da manteiga da oi> 8 '" 
1 .  Coluna:  capilar d e  OB - l -dimetil -polisilo- fresca (a), após 7 dias (b), após 30 dias (c) e após 60 ... vi 

xane com 30 m de comprimento e 0,25 mm dias (d) . Observa- se claramente no cromatograma (a), 
de diâmetro interno. '  ácido oleico (TR= 1 8 ,7 1 )  principal o como '" 

:� b b b b b � � 2. Gás de arraste: Helio ( 1  mLlmin). componente, diminuindo até o período de 60 dias, l � � Ji � § 3 .  Programa: 35-1 80°C a 4°C/ min e então 1 80- enquanto que o esteárico (octadecanóico, TR= 1 8,79), J3' �  t 280°C a 20°C/min. palmítico (hexadecanóico, TR= 1 6,39) e miústico 
4. Temperatura do injetor: 250°C. (tetradecanóico, TR=1 3,60) aumentam neste período � �  
5 .  Os espectros de massas foram produzidos por (cromatograma d). � impacto eletrônico (70 eV). Na Tabela 1 tem-se a análise da manteiga da 

tema em quatro estágios da sua maturação (recém 
As i dent ifi cações dos compostos foram preparada, após 7 dias, após 30 dias e após 60 dias). 

feitas por procura em biblioteca de computador Os ácidos graxos saturados e seus isômeros 8 baseada em comparações com os p icos dos es - iso e anteiso foram destinguidos primeiramente pelo . �  
pectros de massas,  nos índices de retenção e tempo de retenção e segundo pela análise dos tons 
comparação visual dos espectros de massa com pa- da fragmentação nos espectros de massa. Tomando-
drões em catálogos. se como exemplo os três ácidos pentadecanóicos 

Os esteres metílicos dos ácidos graxos foram detectados : o n-pentadecanóico, em relação aos seus El 
obtidos pelo método de transesterificação de isômeros, apresenta o maior tempo de retenção. Os � �  � 

� 
Gammon & Whitting ( 1 969),  descrito a seguir: outros dois são os ácidos ramificados 1 3-metil - = .... ..... 
Coloca-se 0,2 g da manteiga da tema em erlenmeyer tetradecanóico (isômero iso)  e 1 2-metil -tetra- co 

:; 
de 50 mL e seca-se em estufa a vácuo a 700C decanóico (isômero anteiso) . No isômero anteiso, os ... 

:: � 8 durante lo minutos . Adiciona-se 5 ml de solução tons m/z 41 e m/z 43 têm a mesma intensidade. Nos ; � � 
de metóxido de sódio, recém preparada com 0,025 espectros dos isômeros de cadeia normal e no iso, o 
g de sódio metálico e 20 ml de metanol seco, fecha- íon m/z 43 é mais intenso que o íon rnIz 4 1 .  
s e  o erlenmeyer com papel de alumínio preso com A relação entre os percentuais dos ácidos '" . 

barbante e aquece-se em banho-maria por uma hora graxas saturados e insaturados na manteiga da terra � 8 . �  
com eventual agitação . Retira-se a amostra do fresca é de aproximadamente o dobro. 
banho-maria e adiciona-se 2,5 ml de água destilada Após 60 dias, o percentual dos ácidos graxas o 

t-

e 2 gotas de ácido acético glacial e agita-se .  saturados é 4 vezes maior que os  insaturados. 
o-

Adiciona-se, então, 1 ml de hexano e transfere- se A exposição à luz selar causa princip '" 

diminuição do ácido oleico e aumento do ácido esteárico. 
... o 

a mistura para funil de separação de 30 m! . Após .. :;; 

separação das fases, retira-se a fase inferior aquosa, A incidência de luz sobre a manteiga da terra, 
desprezando-a. A fase superior hexânica, contendo semelhantemente ao já reportado para a manteiga o 

a-
os ésteres metílicos dos ácidos graxos é colocada comun, diminui sua qualidade, já que corri o tempo '" 00 , 00 00 � 1 b b ..... b ..... b ..... o � '" o o o o o o 

:� l em tubo com tampa e conservada sob refrigeração a diminuição do teor de ácido oleico (9-octadecenóico), ] � � � � l � � � � � 
§ § ,.; 

até análise. seu principal ácido graxa insaturado. ........ .o ,-.... .o ,C\! <: u <:  

1 
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TABELA 1 - Principais ácidos graxos presentes na manteiga da terra em ordem de tempo de retenção 
seus ésteres metílicos, em análise de amostra recém preparada (RP), após 7 dias, após 30 dias e após 60 
Os teores são dados em percentagem. 

Hexanóico 92 1 2,7 
Octanóico 1 069 4,7 
Decanóico 1 326 7,6 
Dodecanóico 1 525 1 0,7 
9-Tetradecenóico 1 723 1 3 ,5  
Tetradecanóico 1 748 1 3 ,7 
1 3-Metil-tetradecanóico 1 805 1 4,6 
1 2-Metil-tetradecanóico 1 8 1 3  1 4,8  
Pentadecanóico 1 843 1 5, I 
1 4-Metil-pef.ltadecanóico 1904 1 5 ,9 
9-Hexadecenóico 1 9 1 5  1 6 , 1 
Hexadecanóico 1 954 1 6,5 
1 5-Metil-hexadecanóico 1 994 1 7 , 1 
1 4-Metil-hexadecanóico 2007 1 7 ,3 
Heptadecanóico 2032 1 7,7 
9, 1 2-0ctadecadienóico 208 8 1 8 ,4 
9-0ctadecenóico 2 1 05 1 8 ,7 

0,52 0,64 
1 , 1 3  0 ,88  
3 ,54 2,66 
4,89 3 ,63 
1 ,59 1 ,04 
8,97 10,89 

0,45 
1 , 1 8  0,77 
2,55 1 , 8 1  

t 0,57 
2,65 1 ,66 
1 6,50 3 1 , 1 0  
0,94 0,64 
1 ,64 1 , 1 0  
1 ,69 1 , 1 9  
1 ,48 2,74 

34,85  1 9 ,75 

2,72 
1 ,26 
3 ,22 
4, 1 2  
1 , 1 7  

1 2,80 

1 , 9 1  

1 ,77 
33 ,25 
1 ,34 
1 ,07 
1 , 1 4 
2,58 
1 8 , 8 1 

t 
3,22 
4,0 1  

t 
1 4,48 

t 
1 ,32 

40,20 

t 
1 8 ,06 

* Índices de retenção, denominados índices Kovats, obtidos por porgrama de regressão linear (Alencar, (1990» , 
usando dados da literatura (Guy, ( 1996» para os ácidos graxos inequivocamente caracterizados pelos espectros 
de massa, em relação aos tempos de retenção médios expressos em minutos (lRm) em uma coluna cromatográfica 
não-polar-DB- I .  

t = traços 

SUMMARY 

A regional bu tter, popularly known in  
Northeastern Brazil as  "manteiga da terra", in  
different stages of maturation, was analyzed by 
combined gas chromatography I mass spectroscopy. 
The "manteiga da terra" was kept in transparent glass 
bottles and exposed to sunlight .  Odd and even 
saturated, unsaturated and branched fatty acids were 
detected .  With aging, the amount of o leic acid 
decreased and the percentage of palmitic acid, stearic 
acid and miristic acid increased. 
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QUEIJOS DE CABRA 1 

1. INTRODUÇÃO 

A elaboração de queijo com leite de cabra vem 
de muitos anos atrás e podemos citar muitos textos 
históricos que confirmam este fato e inclusive 
descrevem as técnicas de fabricação com detalhes 
tão precisos, que em alguns casos, continuam sendo 
elaborados da mesma forma em nossos dias. 

O aproveitamento do leite de cabra muito se 
assemelha com o de vaca e de ovelha, especialmente 
em determinadas áreas onde constituem um capítulo 
especial para o desenvolvimento social e econômico, 
e é preciso ressaltar que os estudos com o apro
veitamento destes leites têm ocupado diversos tra
balhos de pesquisa. 

Na exploração do leite da cabra e da vaca não 
existem poucas analogias como, aparentemente, 
poderíamos supor: Existem diferenças significativas 
que definem e identificam seus subprodutos. Com o 
passar do tempo, estas diferenças tendem a ser 
menores principalmente com o desenvolvimento da 
pesquisa tecnológica. 

A cabra pertence à ordem dos ruminantes e 
juntamente com os carneiros, ao grupo dos ovídeos 
cavicórneos. 

Este animal, que ao nascer tem um aspecto 
belíssimo e um corpo frágil, fortalece-se imediatamente, 
diz-se que provém da cabra selvagem, que vive e se 
reproduz nas montanhas da Pérsia. (Sales, 1978). 

Conhecemo-la tão bem, como ao carneiro, des
de a mais remota antiguidade, pois que se fala dela 
na Gênese e Aristóteles a descreve em seus trabalhos. 

A criação de caprinos é uma das mais antigas 
que figuram na história humana. 

Segundo Corlett Pinheiro Jr., ( 1 985), desde os 
tempos mitológicos, pode-se acompanhar a presença 
de caprinos como um dos animais mais utilizados e 
apreciados. A cabra aparece nessa área como ama de 
leite de Júpiter menino, com o nome de Amaltéia. 

Júpiter, em recompensa aos bons serviços 
prestados, fez esta cabra subir ao Olimpo e um dos 
seus cornos - o corno da abundância, que tudo produ-

Luiza Carvalhaes Albuquerque 
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zia - foi o símbolo da riqueza, representado por 
cornucópia carregada de frutos, e ainda caracterizou 
a Agricultura e o Comércio. 

Os deuses campestres, representados por Pan, 
sátiros e faunos, que · eram ornados de chavelhos e 
possuíam a parte inferior do corpo semelhante à de 
um bode, atestam essa influência, que ainda se 
manifestou mais adiante, nos cantos dos poetas e 
nas moedas daquelas épocas. 

Os egípcios e outros povos do Oriente, ti
nham-na como objeto de adoração. 

Na era bíblica, a cabra evocava Sel1ltinilen.tos 
religiosos e era sempre um dos animais escolhidos 
para os holocaustos em ritos sagrados, principal
mente entre os hebreus. 

Em épocas menos antigas, continuamos 
encontrar referências sobre as cabras, pois elas foram 
utilizadas pelos germanos, francos e bárbaros, e 
assim até hoje, nos nossos dias .  

É um dos animais mais úteis e preciosos. 
sua carne serve para nossa alimentação. O pêlo para 
fazer agasalhos. O leite para fabricar derivados. A pele 
é muito apreciada para se fazer luvas e sapatos. Antes 
de serem domados e utilizados os primeiros bovinos, 
já a cabra, por sua maior facilidade de domesticação 
era empregada pelo homem para auxiliá-lo nas etapas 
sucessivas da .conquista de seu mundo. 

2. QUEIJOS DE CABRA TIPO AMERICANO 

2.1 .  Considerações gerais 

Um tipo especial de queijo de cabra poderá 
ser desenvolvido para maturação lenta. Este queijo 
terá características próprias como textura mais seca, 
duro, corri casca picante. Será o tipo de queijo ideal 
para ralar. 

A técnica que apresentamos abaixo foi adaptada 
de textos americanos sobre fabricação de queijos de 
cabra naquele país. A utilização desta técnica, adaptada 
às nossas condições, levará a um queijo duro, seco, 
sem crescimento superficial de mofos. 

Do livro Do Leite ao Queijo de Cabra, EPAMIG/ILCT, 1 996. 
Técnica em Laticínios, especalista em Marketing e Qualidade Total . Responsável pela Área de 
Divulgação do CT-ILCT. 
Economista, especialista em Análise de Sistemas de Informações Gerenciais e Administração Rural, 
CT-ILCT. 
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2.2. Tecnologia d e  fabricação 

Segundo a tecnologia adaptada por Furtado 
(1986), devemos proceder da seguinte forma: 

O leite será coagulado pela técnica normal 
apresentada para processo de coagulação
coalho, porém, é aconselhável a adição de 
cloreto de cálcio, à base de 25g para cada 
1 00 litros de leite, em solução a 50%. 
Proceder o corte da coalhada em grãos de 1 
cm3, portanto, bem menores que os demais 
já discutidos. 

- Proceder a uma agitação mais lenta, durante 
15 a 20 minutos, sem nenhum aquecimento. 

- Proceder a uma agitação mais violenta, 
usando-se um garfo de aço inoxidável. 

- Elevar lentamente a temperatura até 42°C. 
Tal poderá ser feito mediante a adição lenta 
de água quente, a 85°C, diretamente no soro. 

- Não interromper por momento algum a 
agitação. 
Desde o início desta agitação mais violenta 
até o ponto final da fabricação, deverá ter 
ocorrido um espaço médio de 40 minutos. 
O ponto se dará quando os grãos se apre
sentarem firmes, consistentes e com ca
pacidade de aglomeração quando pres
sionados na palma da mão. 

- Dado o ponto, remover a massa para a ex
tremidade do tanque oposto ao registro de 
saída e eliminar todo o soro. 

- Eliminado o soro, agitar a massa no fundo 
do tanque, evitando que se aglomere por 3 
a 5 minutos. 

- Adicionar à massa 2% de sal fino, calculado 
sobre o peso previsto de massa no tanque. 
Agitar bem. 
Preparar as formas , colocando-se-Ihes 
panos internamente. As formas deverão ser 
de preferência de maior capacidade (de 1 a 
2 quilos) redondas ou retangulares. 
Encher as formas e dobrar os panos por 
cima da massa, de maneira a cobri-la in
teiramente. Colocar a tampa da forma so
bre o pano. 

- Levar as formas a uma prensa coletiva 
vertical, onde serão empilhadas umas sobre 
as outras. A pressão a ser dada é de 10 vezes 
o peso do queijo. 
Prensar por 18 horas ininterruptamente. 
Retirar os queijos das formas, retirar os 
panos e recolocar os queijos virados nas 
formas, e prensar por mais 30 minutos para 
acertar a sua superfície. 
Conduzir os queijos à câmara de maturação: 
um local, com prateleiras de madeira, à 
temperatura de 1 0  a 1 2°C, umidade relativa 
do ar de 85%. 

Os queijos deverão ser virados diariamente, 
no primeiro mês de maturação e de 3 em 3 
dias até o final do período. 
Semanalmente, aplicar sobre os queijos 
uma solução de água e cal, contendo 5% 
de cada um, para evitar o crescimento de . 
mofos e rachaduras na casca. 

- A maturação será completa quando os  
queijos tiverem 3 meses de fabricação. 
Poderão então ser embalados e colocados 
no comércio. Opcionalmente o queijo po
derá ser ralado no local de fabricação, 
embalado hermeticamente em plástico, e 
colocado à venda. É normal uma redução 
de peso de até 1 0%,  desde o dia da fa
bricação até o final da maturação. 

3. QUEIJO BOURSIN 

3.1.  Considerações gerais 

Na verdade, o B oursin tornou-se na França 
uma marca comercial de um queijo triplo-creme 
aromatizado internamente com ervas diversas. Teve 
origem na Normandia e é um queijo de elevado teor 
de gordura em seu extrato seco. Sua massa é mole, 
pastosa, de forte sabor e aroma. Apresenta-se no 
mercado sob diversas formas e tamanhos e é um 
grande acompanhante p ara aperitivos .  Na s u a  
composição entram diversas ervas, podendo-se citar 
salsa, tomilho, cebolinha, cerofólio, rosmarinho, 
alho, pimenta do reino, cebola etc. 

3.2. Tecnologia de fabricação 

Segundo Munck ( 1986), o Boursin é fabricado a 
partir do leite de cabra pasteurizado, com o teor de 
gordura inicial do leite. O fermento lático, flora 
acidificante Streptococcus lactis e Streptococcus 
cremo ris, é usado na proporção de 3-4%. O coalho é 
usado em 1 0% da dose normal. A temperatura de 
adição do fermento lático e do coalho deve 'ser de 
30°C. O tempo de coagulação é de, no mínimo, 1 8  
horas, quando a acidez do soro está em torno de 60°0. 
Decorrido este tempo, a coalhada é posta em um pano 
de malha não muito fina (tipo morim) e, unindo-se 
suas quatro extremidades, forma-se um saco que será 
dependurado à temperatura ambiente, por 24 horas, 
para que se processe o dessoramento. Após este 
prazo, a massa apresenta-se mais consistente. Para 
este tipo de queijo, a massa deve ser bastante gorda, 
por isso nessa fase poderá ser feita uma adição de 
creme fresco, em quantidade suficiente para tornar 
a massa fina e untuosa. 

Procede-se, então, à mistura de condimentos 
e ervas que darão à massa seu sabor final, even
tualmente adiciona-se também corante para melhorar 
a cor da mistura. A enformagem é feita em formas 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



'111 1i1 

Pág. 20 Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes" ,  JanlJun, nO 297, 50: 1 8-38, 1 996 

de tamanho variado. Recomenda-se o uso de formas 
pequenas, permitindo a fabricação de pequenas 
unidades de 1 00-200 g. Para enformar, forra-se o 
interior da forma com papel alumínio, enche-se bem, 

. retira-se a forma e embrulha-se cuidadosamente. 
Também pode ser empregado um copinho plástico, 
que permite embalar menores quantidades. 

O produto é conservado à baixa temperatura e 
tem sua durabilidade limitada ao máximo de 1 (urna) 
semana, dependendo das condições de armazenamento. 

4. QUEIJO BRICK 

4.1 Considerações gerais 

O queijo Brick é urna das poucas variedades 
que pode ser considerada originalmente desenvolvida 
nos Estados Unidos, feito em numerosas fábricas, 
particularmente em Wisconsin. 

É um passo transitório entre o Cheddar e o 
Linburgo, não tão picante corno o Cheddar, e nem 
de aroma tão pronunciado corno o Linburgo. Apesar 
da exata definição de seu nome ser desconhecida, 
pode-se fazer urna referência toda especial ao for
mato do queijo que é parecido com um tijolo ou ao 
uso inicial de tijolos que eram utilizados para pren
sagem da massa. 

Sua principal característica é a maturação, que 
ajuda no crescimento superficial de mofos. O queijo 
Brick de boa qualidade, apresenta um corpo elástico, 
suave e branco e urna textura bastante cerrada, com 
orifícios irregulares. Apresenta-se coberto de mofo 
branco e seu sabor é forte, pronunciado e apresenta 
um odor típico. A forma é retangular, com largura 
de 5 cm, comprimento de 1 0  cm e altura de 3 cm, 
com peso médio de 200 gramas. 

4.2. Tecnologia de fabricação 

- Segundo Munck ( 1 9 86), para a fabricação 
do queijo Brick, usa-se o leite de cabra, com 
3,5% de gordura .e acidez de 1 6  a 20°0. O 
leite é filtrado e pasteurizado a 73°C por 
15 segundos ou 65°C por 30 minutos. Em 
seguida, é resfriado a 32°C. 
Adiciona-se o fermento lático (Strepto
coccus lactis e Streptococcus cremo ris) a 
base de 2%, e cloreto de cálcio a base de 
25 ml/ l 00 litros de leite, sendo preparado 
em solução de 50%. 

- Junta-se o coalho, quando o leite estiver a 
32°C, na proporção indicada pelo fabri
cante, para coagular em 40 minutos, se
guido de agitação por 2 minutos. 
Utiliza-se para o corte da coalhada, inicial
mente a lira horizontal e posteriormente a 
lira vertical, de modo a obter cubos de 8 
cm de aresta. 

Para agitação da coalhada, usa-se um garfo 
de aço inoxidável. A agitação será lenta e 
contínua, durante um período de 1 0  a 1 5  
minutos, até a verificação d o  ponto d a  massa. 
Será feita urna dessoragem de 2/3 (dois 
terços) do soro existente no tanque. A massa 
será coletada no tanque através de formas 
próprias, e colocada em mesa de tampo de 
aço inoxidável. 
Após a coleta da massa, todo o soro deverá 
ser eliminado. Inicialmente, os queijos 
ficarão 30 minutos em repouso. Em segui
da, será feita a primeira viragem e 1 5  mi
nutos após, a segunda viragem. 

- .  Em seguida, os queijos deixados na sala de 
fabricação, a temperatura ambiente, cober
tas as formas com placas metál icas, de 
maneira a se processar a fermentação 
necessária para o abaixamento do pH. 
Após o período de fermentação, que é de 
aproximadamente 12 a 1 8  horas, será feita 
a salga, utilizando-se o processo de salga 
em salmoura a 20% de sal,  10 a 1 2°C por 
urna hora. 
Os queijos serão pulverizados abundan
temente com urna solução aquosa, na qual se 
dissolve 1 g/1 00 litros de leite do mofo 
Penicilium candidum. Após a pulverização, 
deverão ser secados novamente. 

- Na maturação, os queijos serão colocados 
em prateleiras feitas de fios de nylon, 
colocadas em câmaras frias, a l O- 1 2°C por 
aproximadamente 10 dias, quando os queijos 
serão virados diariamente. Após este pe
ríodo, os queijos serão embalados em papel 
impermeável transparente, e colocados em 
caixas plásticas, nas quais completarão sua 
maturação ainda por 5 dias . Todo este 
processo será efetuado à temperatura de 10-
12°C com umidade relativa do ar de 85%. 

5. QUEIJO CAMPONÊS 

5.1 Considerações gerais 

É um queijo brasileiro,  tendo s ido  sua  
tecnologia desenvolvida pelo Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes", no Estado de Minas Gerais. 

É um queijo feito com leite de cabra, de mas 
prensada e maturado. O sabor é suave e 11g(�lnlmenl:e 
ácido, textura macia. 

5.2. Tecnologia de fabricação 

- Segundo Neves ( 1 986),  usa-se leite pas
teurizado de boa qualidade, pasteunzaç�LOII 
de 70°C por 30 minutos, acidez máxima 
22°0, resfriamento para 36°C. 
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- O cloreto de cálcio é adicionado n a  pro
pjlrção de 25 gramas para cada 1 00 litros 
de leite ou 50 ml de solução a 50% para 
100 litros de leite. 

- Emprega-se o fermento lático comum, à 
base de Streptococcus  lactis e Strep 
tococcus cremoris, os quais contribuirão 
para obtermos um produto de melhor 
aroma. A quantidade a ser usada é de 1 ,5%. 
A quantidade de coalho a ser utilizada deve 
ser suficiente para coagular em 45 minutos, 
ou seja, conforme indicação do fabricante. 

- Efetua-se o corte com o grão de 1 ,5 cm de 
aresta, iniciando a mexedura que tem du
ração de 3 minutos e é acompanhada de 
igual período de descanso. 

- O tempo total desta mexedura é comumente 
de 25 minutos, quando então a massa atinge 
o ponto. 
Urna vez atingido o ponto da massa, pro
cede-se a urna dessoragem completa. Após 
a dessoragem, a massa vai direto para for
ma, e daí procede-se à prensagem, que tem 
duração de 14 horas com 20 kg. 

- Quanto à salga, esta é feita com salmoura, 
tendo a duração de 24 horas. 
Após a salga, os queijos permanecem em 
prateleiras na câmara de maturação, na tem
peratura de 1 2°C, com 85% de umidade, 
cujo período de maturação é de 1 5  dias . 
Daí os queijos são embalados e prontos para 
serem comercializados. 

6. QUEIJO TIPO CHABICHOU 

6.1.  Considerações gerais 

O queijo Chabichou é fabricado originalmente 
na Costa Atlântica da França, com o mais puro leite de 
cabra. A adaptação da tecnologia francesa para a nacional 
preservou suas características tradicionais, notadamente 
o sabor pronunciado e agradável "bouquet", 
característica primordial de um autêntico queijo de cabra. 

Apresenta externamente mofos verdes-azulados 
ou brancos, que lhe conferem um aspecto peculiar. 

6.2. Tecnologia de fabricação 

Segundo a tecnologia adaptada por Furtado 
(1986), devemos proceder da seguinte forma: 

- Matéria Prima: Leite de cabra, contendo no 
mínimo 3,5% de gordura e acidez entre 16 e 
20°0. O leite deverá ser filtrado e pasteu
rizado a 73°C por 15 sego ou 65°C por 30 
mino Será resfriado em seguida a 32°C. 

- Fermento: Será adicionado de fermento 
lático (Streptococcus lactis e Streptococcus 

cremoris) à base de 2%, seguindo de agi
tação para bem misturá-lo. 

- Cloreto de Cálcio: Será utilizado à base de 
25g por 1 00 litros de leite sendo preparado 
em solução a 50%. O cloreto de cálcio é 
opcional na fabricação. 

- Maturação do leite com fermento: Antes do 
coalho, o leite deverá ser adicionado de fer
mento e maturado até que a acidez titulável 
seja de 22°C. 

Obs. :  A maturação do leite com fermento 
poderá ser eliminada caso se deseje um queijo com 
características menos ácidas. 

- Coalho: Será utilizado o coalho em pó ou 
líquido, em quantidade suficiente para que 
a coagulação se efetue em 40 minutos. As 
quantidades seguintes são recomendadas: 
- coalho em pó (força coagulante l :40 
000) :2,5g/ 100 litros; 
- coalho líqUido (força coagulante l :  1 0  
000):25mIIl 00 litros. 
- Observar a indicação do fabricante. 
Temperatura de coagulação: Será de 32°C. 

- Corte da coalhada: Será feito utilizando-se 
inicialmente a lira horizontal no sentido 
longitudinal e a lira vertical nos sentidos 
longitudinal e transversal, de modo a obter 
cubos de 8cm3• Será efetuada análise do 
soro, devendo sua acidez titulável situar
se entre 1 3  e 1 6°0. 

- Agitação da coalhada: Para tal, utilizar-se
á um garfo em aço inoxidável. A agitação 
será lenta, contínua, durante um período de 
10 a 15 minutos, até que se verifique o 
"ponto" da massa. 
Ponto de massa: Oar-se-á quando os grãos 
apresentarem-se ligeiramente consistentes, 
com características típicas. 

- Oessoragem: Será feita urna dessoragem 
inicial de 2/3 do soro existente no tanque. 
Para tal, colocar-se-á um raIo apropriado na 
saída do tanque, antes da abertura do registro. 
Coleta da massa no tanque: A massa será 
coletada no tanque juntamente com o soro, 
utilizando-se as próprias formas . Serão 
util izadas formas plásticas de 1 5cm de 
altura, 11 cm de diâmetro, de fundo ren
dado, e a quantidade de massa a ser coletada 
deverá ser tal que seja suficiente para se 
obter o queijo no peso adequado. 
Dessoragem final: Após a coleta de toda a 
massa, todo o soro deverá ser eliminado. 
Viragens dos queijos: Inicialmente os quei
jos ficarão 15 minutos de repouso. Em 
seguida, será feita a primeira viragem e 1 5  
minutos após, a segunda viragem. Todas 
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estas operações serão realizadas sobre uma 
mesa com tampo de aço inoxidável. 

- Salga dos queijos: Será utilizado o processo 
de salga a seco, sendo a quantidade de sal 
fino recomendada de 2% sobre o peso 
previsto dos queij o s .  Após a primeira 
viragem, metade do sal será aplicada na 
face do queijo e após a ' segunda viragem 
será aplicada a outra metada na outra face. 
Período de fermentação: Em seguida, os 
queijos serão deixados nUqla s ala  apro
priada, à temperatura ambiente, cobertas as 
formas com placas metálicas, de maneira a 
se processar a fermentação necessária ao 
abaixamento do pH. 
Pulverização dos queijos: No dia seguinte ao 
da fabricação, os queijos serão transportados 
para a câmara de maturação a 12- 14OC com 

.8�% de umidade relativa ao ar. Nesta câmara, 
serão colocados em prateleiras apropriadas. 
Estas prateleirás são. feitas com estágios 
superpostos, constituídos de fios de aço 
inoxiQável permitindo uma boa aeração do 
queijo. Os queijos serão então abundantemente 
pulverizados com umasohição aquosa, na qual 
se dissoiveu um grama/l 00 I de leite, do mofo 
Penicillium glaucum.. 

- Crescimento dos mofos: O crescimento do 
mofo se dará em torno de 1 0  dias, cobrindo 
todo o queijo com uma 'camada espessa de 
coloração verde escura. Este tipo de mofo é 
responsável pela formação do sabor e aroma 
típicos deste queijo por sua ação lipolítica 
sobre os ácidos graxos do leite de cabra. 
Embalagens dos queijos: Após este período, os 
queijos serão embalados com papel alumínio 
e acondicionados em caixa na qual completarão 
sua maturação ainda por 5 dias, em uma câmara 
a lO-14°C, com 85% de umidade relativa do 
ar, sendo em seguida colocados' à venda. 
Estocagem dos queijos : Completado pe
ríodo de maturação, os queijos poderão ser 
eventualmente estocados na embalagem por 
até 1 5  dias à temperatura de O a 3°C. 

- Textura: A textura do queijo é homogênea, 
massa muito fina e ligeiramente quebradiça. 
A forma é cilíndrica, com diâmetro de 10,5 
cm, altura de 2,5-3,0 em, com peso médio 
de 220 a 260 g. 
Composição média do queijo tipo Chabichou: 

Água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  50% 
Gordura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 26% 
Gordura no extrato seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52% 
Proteínas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 %  
Cloreto d e  sódio . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 % 
Resíduo mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 %  
Ácido lático . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 

7. QUEIJO PUR CUEVRE CASEIRO 

7.1. Tecnologia de fabricação 

Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989), 
adicione ao leite de cabra cru, cerca de I ml 
de coalho líquido para cada 1 0  litros de 
leite. Deixe que a coagulação se dê natu
ralmente, à temperatura ambiente, o que 
deve levar 24 a 36 horas. 

- Dada a coagulação, transfira a coalhada 
para uma forma cilíndrica, comprida e 
perfurada e deixe que o soro escorra até o 
dia seguinte, em refrigerador. 

- Este dessoramento pode ser feito também 
em sacos de pano de algodão. 
Quando a massa estiver bem dessorada, 
molde-a com as mãos ou em,' formas 
próprias no formato que quiser (pirâmides, 
bolinhas, cilindros etc). Salgue os quei
jinhos com sal fino, salpique com mofos ou 
pó de carvão. 
Deixe que escorram por mais 2 dias e então 
leve-os para o refrigerador, onde perma
necerá por I semana; pode-se estender a 
maturação por até 3 semanas. 
O mofo usado é Penicillium que pode ser 
adquirido em locais especial izado s .  A 
condimentação é feita misturando-se em um 
tabuleiro o sal, o mofo e o carvão, em se
guida rolando os queijos por esta mistura. 

8. QUEIJO FETA CASEIRO 

8.1. Consider�ções gerais 

Os pastores das montanhas dos arredores de 
Atenas, na Grécia, ó preparam com leite de cabra. O 
queijo é branco, de pasta mole. É chamado também 
de "queijo condimentado" pois pode ser consumido 
com ervas e temperos a gosto. 

8.2. Tecnologia de fabricação 

Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989), u
tilize leite de cabra pasteurizado e resfriado 
a 32°C. 

- Junte cerca de 1 ,5% de fermento lático 
(coalhada) e coalho na proporção ind 
pelo fabricante. O coalho deve ser dissolvido 
em água filtrada antes da adição ao leite. 
Mexa muito bem e deixe em repouso para 
coagular, o que leva cerca de 45 minutos. 

- Quando a coalhada se apresentar com 
consistência de gel firme, corte-a com a aju 
da de uma faca ou lira, no formato de cu 
Inicie lenta agitação até o ponto, quando 
grãos se apresentarão ligeiramente mais firmes. 
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- Então, coloque a massa em um saco de pano 
de algodão e pendure-o por 2 dias para que 
escorra todo o soro e a massa fique firme. 
Salgue a massa a gosto. Retome a massa 
ao saco de pano e após 24 horas coloque 
numa prateleira limpa para que forme casca. 

- Após 3 a 4 dias o queijo estará pronto para 
o consumo. 

9. QUEIJO GAISKASLI 

9.1.  Tecnologia de fabricação 

- Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989), 
junte ao leite de cabra pasteurizado e na 
temperatura de 32°C, coalho líquido ou em 
pó dissolvido em água filtrada, na quan
tidade recomendada pelo fabricante. 

- Misture bem e deixe em repouso para coa
gular, o que deverá levar cerca de 40 minutos. 
Corte a coalhada em cubos com o auxílio 
de uma faca ou lira e despeje em formas 
forradas com pano de algodão, perfurados 
nos fundos e nos lados. 
Coloque sal a gosto na parte superior dos 
queijos e deixe nas formas por dois dias .  
Vire os queijos nas formas e salgue a outra 
face. 

- Deixe curar no refrigerador por 3 semanas. 

10. QUEIJO INGLÊS 

10.1. Tecnologia de fabricação 

Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989), 
fabrique este queijo com leite de cabra pas
teurizado. 

- Quando o leite estiver a 32°C, junte coalho 
diluído em água filtrada, na quantidade in
dicada pelo fabricante. 
Quando se der a coagulação, o que deve le
var cerca de 40 minutos, corte a coalhada 
em cubos com a ajuda de uma faca ou lira. 
Mexa lentamente a massa por 5 minutos pa
ra que desprenda um pouco o soro. 
Em seguida, distribua a massa com um 
pouco de soro em formas ; estas devem ser 
colocadas sobre uma superfície limpa e 
inclinada para que escorra o soro restante. 
Após I hora vire os queijos nas formas. 
Deixe os queije ; nas formas durante 1 dia, 
virando-os 2 vezes. 

- No dia seguinte, desenforme os queijos e 
coloque sal sobre uma das faces, deixando-os 
sobre uma mesa forrada com pano de algodão. 
No outro dia, salgue a outra face dos queijos. 
Após a salga, transfira os queijos para um 
local fresco, onde se dará a maturação. 

- Devem ser feitas viragens diárias e se houver 
aparecimento de mofos na superfície dos 
queijos, passe um pano molhado. 
Após 2 semanas, parafine os queijos . 
O queijo estará ótimo para ser consumido 
após 6 meses de maturação. 

11. QUEIJO DA JUMILLA OU 
QUEIJO ESPANHOL 

11.1.  Tecnologia d.e fabricação 

Segundo Albuquerque e Castilho ( 1989), a
queça o leite de cabra, já pasteurizado, para 
32°C. Adicione coalho diluído em água 
filtrada na quantidade indicada pelo · for
necedor, de maneira que a coagulação se 
dê em 90 minutos. 
Depois de coagulado, distribua a coalhada 
em formas forradas com pano de algodão. 
Coloque sobre os queijos um pequeno peso 
durante umas 12 horas para que facilite a 
saída do soro. 

- Depois deste tempo, os queijos já adqui
riram uma boa consistência e devem ser 
salgados, espalhando-se sal fino em ambas 
as faces. Deixe os queijos sobre uma mesa 
limpa durante algumas horas, quando então 
estarão prontos para serem consumidos . 

12. QUEIJOS DE CABRA MACERADOS, 
COM CONDIMENTOS 

12.1. Considerações gerais 

Um tipo especial de queijo de cabra poderá 
ser desenvolvido, para ser consumido com saladas, 
biscoitos etc. Trata-se do queijo de cabra com ervas 
e condimentos, ao estilo do famoso B oursin francês . 

Evidentemente será um tipo de queijo espe
cial, com textura adequada e sabor relevante. 

12.2. Tecnologia de fabricação 

- Segundo Furtado ( 1986) para o prepara da 
massa, não existem maiores dificuldades. 
Para tal, basta proceder-se como descrito 
na técnica de fabricação de queijos pelo 
processo de coagulação-ácido, ou seja: 
* pasteurizar o leite (por ex. :  65°C - 30 min.); 
* resfriar a 25°C, 
* adicionar de 2 a 3% de fermento lático, 
* adicionar 1 0% da dose normal de coalho, 
* deixar em repouso por 1 5  a 1 8  horas, 
* transportar a coalhada para o saco, 
* dependurá-lo num sala l impa, à tem
peratura ambiente, 
* deixar escorrer por 24 horas, 
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* no dia seguinte, retirar a massa do saco e 
pesá-la, 
* adicionar os condimentos nas quantidades 
desejadas e misturar bem. 

- Vários tipos de condimentos poderão ser 
usados tais como cebola, alho, pimenta, a
zeitonas, extrato de tomate, hacon, pre
sunto, pepino, sal, polpas de frutas, ervas 
diversas etc. e acompanhados de corantes 
para dar melhor aspecto ao produto. 
Evidentemente os condimentos deverão ser 
devidamente esterilizados em autoclave (ou 
mesmo na panela de pressão) antes de serem 
incorporados à massa. Além disso, deverão 
ser picados e eventualmente moídos em má
quina própria ou liquidificador. 

Esta fórmula foi testada com êxito no ILCT: 
Massa de tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6% 
Cebola picada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 
Azeitona picada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5% 
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -2% 
Pimenta malagueta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 pitada 

Trata-se de um produto facilmente perecível 
que, portanto, deverá ser guardado em embalagens 
herméticas e à baixa temperatura. Não deverá ser 
estocado por um período muito prolongado. 

13. QUEIJO PECORINO ROMANO 

13.1.  Considerações gerais 

Na forte corrente de exportação de queijos 
argentinos, o Pecorino Romano sobressai pela nobre 
apresentação e atraente sabor. Com características 
bastante definidas, adquire a preferência correspondente 
a sua classe entre os experientes comerciantes de queijos 
que os exportam para o povo americano e europeu. Sua 
origem é italiana, sendo que antigamente não tinha um 
tamanho definido, principalmente porque era um queijo 
de fabricação estritamente familiar e esta anomalia se 
deve aos costumes locais e à capacidade produtiva de 
cada família e de cada região, onde se elaboravam estes 
queijos e, pequenas e grandes granjas com leite de cabra. 
Na Argentina, o Pecorino conquistou aceitação e adquiriu 
sUa fama em todo o país pelas suas características 
definidas referente à sua massa, sabor e aroma. Massa 
dura, uniforme, aroma atraente e sabor picante. 

13.2. Tecnologia de fabricação 

Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989), é 
fabricado com leite de cabra integral, pas
teurizado. 

- Estando o leite a 32°C, adicione 3% de soro 
fermento, obtido de fabricações anteriores. 
Coloque o coalho diluído em água filtrada, 

suficiente para coagular em 20 minutos. 
Deixe coagular em repouso. 
Quando a coalhada estiver com a consis
tência de gel firme, corte-a em cubinhos 
com o auxílio de uma faca ou lira. 
Comece a agitar a massa e eleve a tempe
ratura para 42°C, nos primeiros 1 0  minutos. 
Continue agitando e acelere o aquecimento 
até 50°C. O ponto é dado quando os grãos 
se apresentarem mais firmes. 
Dado o ponto, deixe a massa repousar por 
40 minutos. Escoe o soro, com a ajuda de 
um pano de algodão ou ralo apropriado. 
Distribua a massa nas formas próprias e 
prense por até 24 horas, usando para isto 
um peso até 1 0  vezes superior ao peso do 
queijo .  Durante a prensagem os queijos 
devem ser virados algumas vezes. 

- Depois de prensados, os queijos devem ser 
salgados em salmoura s aturada (20%) 
durante I dia para cada quilo de queijo. 
Após a salga, seque os queijos e leve-os para 
maturar em lugar bem fresco por 1 0  meses. 
Ao 3° mês, aplique azeite na casca dos queijos. 
Os queijos devem ser virados diariamente no 
início e semanalmente no final da maturação. 
Se aparecer mofo na casca, raspe-a. 

14. QUEIJO PERSILÉ DES ARA VIS 

14.1.  Considerações gerais 

Este queijo é fabricado exclusivamente com 
leite de cabra integral. Tem origem no maciço de 
Aravis,  na Savóia (França). Seu formato é de um 
cilindro de 10 cm de diâmetro por 12 a 1 5cm de 
al tura, com peso médio de 1 kg. S ua principal 
característica é o crescimento interno de mofos (do 
tipo Penicillium glaucum) que se apresentam como 
veias azuis-esverdeadas, no estilo do célebre queijo 
Roquefort. Sua crosta é ligeiramente enrugada e 
eventualmente coberta de mofos ou leveduras. Seu 
aroma é forte e o sabor muito picante. 

14.2. Tecnologia de fabricação 

- Coar o leite de cabra. 
- Pasteurizar a 65°C - 30 minutos, ou 73°C -

1 minuto. 
- Resfriar a 35°C (temperatura de coagulação). 

Adicionar 1 ,5% de fermento lático. 
Adicionar o coalho na dose indicada pelo 
fabricante. 
Misturar bem e aguardar a coagulação que 
se dará num período de 50 a 60 minutos. 
Cortar a coalhada em cubos de 2cm de 
aresta e agitar lentamente, com garfo ou pá, 
por um período variável de 40 a 60 minutos. 
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O ponto se dará quando os grãos apre
sentarem-se bem firmes e secos. 

- Dado o ponto, arredar a massa para um can
to do tanque e eliminar todo o soro. 

- Eliminado o soro, a massa será então adi
cionada de sal e mofo, conjuntamente. 
O sal será empregado à base de 3-4% sobre o 
peso calculado de massa (calcular como 8Ukg) 
e o mofo será utilizado à base de I grama por 
cada 100 litros de leite (diluir esta quantidade 
de mofo em 150 ml de água fervida e resfriada). 
Adicionados o mofo e o sal, rriisturar vi
gorosamente a massa e enformar em formas 
plásticas perfuradas lateralmente e com fundo 
redondo. Encher bem, prensando levemente 
com as mãos. É muito importante que a massa 
do queijo apresente internamente várias 
aberturas pequenas (olhaduras mecânicas). 
Após 20 minutos, virar os queijos nas formas. 
Deixar então até o dia seguinte, quando serão 
levados para a câmara de maturação de 10-
14°C, com 90% de umidade relativa. 
Durante 3 dias consecutivos, passar sal fino 
na casca do queijo (para evitar crescimento 
de leveduras). 

- Após 8 dias de fabricação, perfurar cada 
queijo com 15-20 furos, utilizando uma vareta 
de aço inoxidável (2-3mm de diâmetro). 
Com 1 5  dias de fabricação, caso se corte 
um queijo, o crescimento interno do mofo 
já poderá ser observado .  Aos 3 0  dias, 
poderá ser embalado com papel alumínio. 
Com 30 dias de maturação, o queijo poderá 
ser vendido, porém somente com 60 dias 
estará no ponto ideal de sabor e textura. 

15. QUEIJO POIVRE D' ANE 

15.1.  Considerações gerais 
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Resfriar a 30°C. 
Adicionar 3-4% de fermento lático. 
Adicionar 1 0% da dose de coalho normal 
recomendado pelo fabricante (por exemplo: 
com a recomendação de usar 30ml de 
coalho líquido usar 3ml). 

- Misturar bem e deixar em repouso para que 
se processe a coagulação (pode ser num 
latão comum). 
O período de coagulação se estenderá por 
pelo menos 18 horas (ou até que a acidez 
do soro formado apresente 600D) .  
Transportar (com uma concha própria) a 
coalhada para um pano de malha não muito 
fina (do tipo morim) e, unindo suas quatro 
extremidades , formar um saco que será 
dependurado, à temperatura ambiente, por 24 
horas, para que se processe o dessoramento. 
Após este prazo, a massa se apresentará menos 
úmida e mais consistente (em caso contrário, 
prensá-Ia por algumas horas e deixar depois a 
5°C por 2-3 horas, antes de enformar) . 

- Proceder à enformagem, em formas sem 
fundos, sobre uma mesa com tampo metá
lico, moldando ligeiramente com as mãos 
(é aconselhável forrar lateralmente a forma 
com papel-alumínio). 

- Vinte minutos após, retirar das formas e 
cobrir o queijo com as ervas (segurelha ou 
alecrim, em raminhos secos e quebrados), 
em todos os lados. Virá-lo cuidadosamente 
e cobrir igualmente a outra face. 

- O queijo poderá ser consumido I (uma) 
semana após a fabricação e deverá ser 
mantido sempre a baixa temperatura. Caso 
se deseje, pode ser maturado a l - 1 2°C, por 
até I mês. 

- Para a apresentação no mercado, envolver 
os queijos em papel-alumínio. 

O poivre d ' ane origina-se na região de Pro
vença, na França, onde é fabricado com leite de 
cabra. Apresenta-se habitualmente como um pequeno 
disco de 7 a 8cm de diâmetro e 3cm de altura, com 
peso médio de 1 20 gramas. Sua principal carac
terística é apresentar-se coberto de raminhos de ervas 
diversas, sendo as mais comuns a segurelha e o 
alecrim. Estas ervas transmitem ao queijo um perfume 
aromático típico e o impregnam de um sabor todo 
especial . Fabricado com coagulação lática, de 
preferência com leite mais gordo, sua massa se 
apresenta ligeiramente mole e com textura muito fina. 

16. QUEIJO PELARDON 

15.2. Tecnologia de fabricação 

Coar o leite de cabra. 
Pasteurizar a 65°C - 30 minujtos, ou 73°C -
I minuto. 

16.1. Tecnologia de fabricação 

Para a fabricação deste queijo usa-se: 
Leite de Cabra Pasteurizado a 73°C por 1 5  
segundos o u  65°C por 3 0  minutos. Resfria
se para 32°C. 
Ingredientes: Fermento Lático - 1 % 

Coalho Líquido - 2,5mll l OOL 
- Incubação para coagular: 22°C/ ± 16 horas: 
- A incubação deve ser feita em cubas de 

máximo 25 litros, e o local tem que ser cli
matizado para 22uC. 
A enformagem é direta - após ter formado 
a coalhada, com auxílio de concha ou afins 
faz-se a coleta da coalhada e coloca-se nas 
formas. A massa vai dessorando e deve-se 
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completar as formas para obter uniformi
dade nos queijos . 
As formas de queijo devem ficar nas mesas 
na sala climatizada por 24 horas. 
Após faz-se a viragem dos queijos e a salga. 
A salga é feita a seco por aspersão de sal 
sobre os queijos e permanecem por mais 4 
horas. 
Após faz-se a coleta dos queijos colocando
os em bandejas de telas e levar para câmara 
fria 1 2°C e 85% U .R .  onde permanecem 
para a maturação por 22 dias. 
Observando se os queijos estão sem mofos 
faz a embalagem usando papel vegetal ou 
alumínio. 

Obs.: Os queijos devem ter aproximadamente 80g. 

17. QUEIJOS DE PASTA PRENSADA FRESCA 

Existem numerosos estudos referentes à com
posição do leite de cabra e suas diferenças em relação 
ao de vaca, porém existe pouca literatura no que se 
refere a diferenças nas tecnologias que permitem 
estabelecer caracteres definidos referentes aos seus 
métodos de fabricação. Em linhas gerais, a tecnologia 
de fabricação de queijos de pasta prensada fresca com 
leite de cabra é uma aplicação da tecnologia utilizada 
para elaboração dos mesmos tipos de leite de vaca. 

Tendo em conta, que, de uma forma geral, os 
elementos de maior influência na fabricação de um 
bom queijo são: 

a) um leite quimicamente normal e boa qua
lidade higiênica 

b) um fermento ativo adaptado à variedade do 
queijo a ser elaborado 

c) uma boa qualidade de coalho ou da enzima 
coagulante utilizada 

d) um tratamento adequado da coalhada 
e) boa 'qualidade de sal e salga correta 
f) uma maturação bem dirigida 

Detalharemos, a seguir, as fases diversas em 
que se desenvolve a fabricação de pastas prensadas 
frescas. 

1 - Preparação do leite 

Uma grande parte do leite é trabalhado cru, 
embora hoje, é crescente o número de indústrias que 
pasteurizam o leite destinado à elaboração de queijo.  

2 - Adição de fermentos 

A flora microbiana dos queijos elaborados a 
partir do leite cru está constituída pelos micro
organismos presente na flora natural e os adicionados 
à ela durante o processo de fabricação. O tratamento 
térmico destrói os microorganismos patogênicos e a 

maior parte da flora natural indispensável para 
formação da coalhada e, mediante sua atividade 
metabólica, realizar as transformações necessárias 
para alcançar a maturação do produto. A pas
teurização do leite obriga, por conseguinte, à repo
sição da flora microbiana necessária mediante a ino
culação de um cultivo selecionado. 

Os fermentos industriais mais utilizados estão 
constituídos em mistura equilibrada de Streptococcus 
lactis e Streptococcus cremo ris , como base para estas 
elaborações. Alguns estudos recomendam a adição de 
Leuconostoc para alguns tipos de queijos. 

Fermentos 
Segundo Trilland ( 1 995), na mama da cabra 

existem bactérias láticas em pequena quantidade. 
Com a higienização do leite, há necessidade 

de se adicionar fermento: bactérias láticas de di
ferentes cepas. 

Podemos trabalhar com o fermento natural do 
soro, porém nesse caso a higiene tem que ser 
impecável: adiciona-se um litro de soro, da coalhada, 
para 50 litros de leite. Na geladeira esse soro
fermento pode ser conservado por 24 horas. 

Quando ocorre uma coalhada muito retraída 
é s inal de muito fermento. Quando temos um� 
coalhada muito lisa, pouco soro, houve falta de 
fermento. 

Na coalhada natural a fermentação é lenta, de 
1 8  a 24 horas. 

3 - Obtenção da coalhada 

A coagulação se realiza à temperaturas entre 
30 e 33°C e tem uma duração de 30 minutos, podendo 
se elevar a 40 minutos em alguns casos. 

Utiliza-se o coalho natural, de preferência, sendo 
também empregadas outras enzimas coagulantes. 

A coalhada se separa rapidamente do soro 
mediante agitação · mecânica e física apropriadas 
(corte da coalhada, agitação, lavagem, aquecimento 
ligeiro do soro da coalhada, separação do soro, 
enformagem e prensa). 

4 - Lavagem da coalhada 

Esta é uma operação pra.ticamente gene
ralizada e depende da acidez inicial do leite e das 
características da coalhada ao final da dessoragem. 
Em alguns tipos de queijos, a lavagem com água 
quente permite, ao:�mesmo tempo, um reaquecimento 
da coalhada. 

5 - Reaquecimento da coalhada 
O reaquecimento da coalhada-soro se limita 

a uma elevação entre 2°C a 7°C da temperatura da 
coalhada. 

Sua missão é favorecer o dessoramento pro
vocando uma retração maior do coágulo e em momento 
algum atua sobre a flora microbiana mesófila. 
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6 - Prensagem - Moldes 
Habitualmente a coalhada sofre primeiro uma 

pré-prensagem em sistemas especiais. Este processo 
atua sobre os grãos da coalhada e será em um de
pósito de drenagem especial como os mais mo
dernos sistemas de "embutido". Em ambos os casos, 
os grãos de coalhada aglomeram-se entre si. No 
primeiro. caso, a coalhada é prensada em toda sua 
superfície para logo ser cortada, automaticamente, 
em porções iguais (moldes) que se introduzem 
manualmente ou de forma mecânica. No segundo 
caso, o conjunto soro-coalhada vai para a parte 
superior de um sistema tubular situado verticalmente 
e vai sendo prensado pela parte inferior, onde porções 
e correspondentes ao mesmo peso de coalhada são 
introduzidos com separaçãos da mesma maneira do 
caso anterior 

7 - Prensado 
É a operação que dá nome ao tipo de queijo 

estudado e tem por finalidade endurecer a massa da 
coalhada para dar ao queijo sua forma definitiva e 
eliminar o soro restante.  Em alguns casos ,  a 
prensagem é feita da forma clássica, durante 1 5  a 20 
horas com viragens dos queijos até chegar a uma 
forma a mais perfeita possível. Os sistemas atuais 
de prensagem reduzem consideravelmente o tempo 
e são utilizadas prensas pneumáticas verticais,  
horizontais e tubos de prensa que permitem maior 
automatização do trabalho. 

' 

A prensagem é usada basicamente na coalhada 
tipo coalho com a finalidade de esgotarmos o máximo 
de soro. Pode-se fazer uma pré-prensagem que não 
deve ser muito violenta (de modo artesanal, com a 
mão, dentro de um pano). Em seguida, a coalhada é 
cortada no tamanho da forma e vai para a prensagem 
propriamente dita, 

Segundo Trilland ( 1 995), a prensagem é feita 
em duas fases. 

Primeira Fase: pressão mínima por 2 ou 3 
horas. 
Segunda Fase: pressão maior por cerca de 1 2  
a 1 8  horas. 
Para cada tipo de queijo há uma pressão 

adequada que deve ser verificada na ficha técnica 
do queijo.  

A temperatura da �ala deve ser homogênea e 
a ideal está entre 22° e 25°C, tenoo influência no 
tempo de prensagem. 

Para efeito de se ter idéia da ordem de 
grandeza das pressões: 

Pré-Prensagem: 10 a 20 g/cm2; 
Primeira fase da prensagem: cerca de 40 g/cm2; 
Segunda fase: de 70 a 200 g/cm2• 

Obter esses dados na ficha técnica do queijo 
que está sendo fabricado. Atentar para o fato de que 

a ficha indica o valor da pressão da fase principal da 
prefisagem. Caso se aplique uma pressão muito forte 
no início, ao invés de favorecer a dessoragem vamos 
ter maiores dificuldades:  a parte externa do grão de 
coalhada dessora mais depressa impede a migração 
do soro do coração da massa para o exterior. A 
técnica de pré-prensagem ajuda bastante a evitar isso. 

Pode-se fabricar uma prensa artesanal para 
uso em pequenas fabricações: 

Fórmula para calcular o peso adequado à 
pressão pretendida: 

PI = peso 
FI = força de pressão sobre o queijo 
DI = distância do braço até a prensa 
D2 = comprimento total da haste 

O que nos interessa é o peso aplicado por cm2• 

8 - Salga 
Na salga dos queijos de cabra podem ser usados 

três tipos de processos segundo orientações do Prof. 
Furtado ( 1 986), as quais descrevemos a seguir: 

a) Salga Seca 
É conhecida também como salga por aspersão. 

Consiste simplesmente na aspersão do sal dire
tamente sobre as duas faces do queijo .  É um processo 
que só é recomendado para queijos mais úmidos, pois 
aqui o sal penetra por difusão. Além disso ocorre 
sempre uma ligeira desidratação da superfície e o 
queijo apresentará uma fina casca. A quantidade de 
sal deverá ser calculada sempre na base de 2% sobre 
a produção prevista. Por exemplo: nOma fabricação 
de 50 litros de leite de cabra, qual a quantidade de 
sal a utilizar? 

50 litros x 1 8 %  (rendimento médio) = 9 quilos de 
queijo e 9 quilos x 2% (% de sal) = 1 80 gramas. 

Assim, deverão ser utilizados 1 80 gramas de 
sal, dividindo,;se 90 gramas para cada face do queijo, 
logo após cada viragem. É um processo rápido, e, 
além disso, com boa margem de precisão. Devido a 
pouca exposição do queijo a outros materiais, é mais 
seguro com relação a eventuais contaminações, É o 
processo mais aconselhável. 
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b) Salga na massa 
Normalmente este processo só é utilizado 

para que ij os  fabr icados  pe lo  process o  de 
coagulação-ácido. Consiste na adição direta do sal 
à massa antes da enformagem, seguida de intensa 
agitação, para se misturar bem. O sal é calculado 
pela mesma maneira do processo anteriormente 
descrito e também na base de 2%. A vantagem do 
processo é a perfeita distribuição do sal que se 
obtém. Porém o queijo obtido é sempre mais mole 
e com tendências maiores para se quebrar. Este 
processo é muito utilizado nas grande cooperativas 
francesas que industrializam o leite de cabra. A 
massa é adicionada de sal em grandes tanques semi
esféricos, onde sofre violenta agitação. Este método 
não pode ser empregado para fabricações que 
seguem o processo de coagulação-coalho, a não ser 
em casos especiais. 

c) Salga em Salmoura 
Este é o processo mundialmente empregado 

para a grande maioria dos queijos. É também em
pregado para os queij os de cabras, sejam eles 
originados de coagulação-coalho ou coagulação
ácido.  Consiste na imersão dos queijos, por um 
tempo determinado, em um solução de sal a 20%. O 
tempo varia em função do teor de sal desejado e 
sobretudo do peso e do formato do queijo. 

Para a grande maioria dos queijos, o tempo 
médio varia de 24 a 72 horas, mas existem exceções, 
havendo queijos italianos que são salgados por mais 
de 30 dias .  

Para os queijos de cabra de 240 gramas, o 
tempo de imersão na salmoura é de uma hora. Em 
caso de queijos menores, de 1 00 gramas, o tempo de 
imersão será de 40 minutos. Porém é preciso atentar 
bem para o controle eficiente da salmoura. 

Temperatura: deverá estar sempre entre 1 0  
e I 2°C; 
Teor de sal: deverá estar sempre na faixa 
de 1 8-20% (ou então 200 Beaumé); e 

- Acidez: deverá estar sempre entre 20 e 
30°0, com pH médio de 5, 1 .  

Como s e  pode observar, es te método é 
eficiente, porém exige uma série de cuidados que o 
tornam pouco prático para ser instalado numa fa
zenda. Para se fixar dentro dos parâmetros descritos, 
deveria ser feito um controlefísico-químico semanal 
e seriam usadas substâncias alcalinas para neutralizar 
a salmoura, que se acidifica progressivamente. 

Além disso, é importante lembrar que, con
siderando a diferença de concentrações queijo/sal
moura, a pressão osmótica favorece a perda de peso 
do queijo na salmoura, que pode chegar até 2%. E, 
mais, este tipo de salga favorece, em comparação 
com os outros processos, o desenvolvimento de leve
duras na superfície dos queijos, pois estas são con
seqüentes na salmoura. 

Considerando todos estes fatores, este pro
cesso de salga não seria o mais aconselhável para a 
fabricação na fazenda e, caso seja empregado, um 
maior controle será exigido. 

. 

18. QUEIJOS TIPO QUARK, BOURSIN E 
PETIT SUISSE 

18.1.  Tecnologia de fabricação 

Segundo Guedes ( 1 996) estes tipos de queijos 
fabricados com leite de cabra, são produtos resultantes 
de uma coagulação mista, onde atuam ao mesmo tempo, 
tanto as enzimas do coalho como as bactérias do 
fermento, com tempo de coagulação mais demorado, 
dando a Coalhada uma característica própria (ácida). 

Este produto apresenta a vantagem da ver
satilidade mediante a preparação final, pois da mesma 
massa pode-se obter (3) três produtos diferentes. 

- Leite Pasteurizado (Desnatado) 
- Adição de Ingredientes : 

Fermento Láctico - 1 -2% 
Cloreto de Cálcio - 20mlll 00 litros 
Coalho - 1 /20 da dose normal e 

- Coagulação (5- 1 0  horas -25°C) 
Retirada da massa com concha, colocando 
em dessoradores. O período de dessoragem 
é de ± 1 0  horas. 

- Obtida a massa  dess orada vamos à 
Preparação: 

Quark 

Pode-se mis
turar um pouco 
de creme a fim 
de melhorar a 
consistência e 
o sabor 

Embalagem em 
potes de plás
tico. 

Petit Suisse Boursin 

Creme até atin- Creme +, Sal +/-, 
gir 40% Ervas +, Alho e 
GES Pimenta a gosto. 
Açúcar 8- 10% 
Frutas ou polpas. 

Embalagem em Embalagem em 
potes de no má- potes de plás-
ximo 100g. tico. 

Observaçiies: 
O tempo de Coagulação e de Dessoragem vai 

depender basicamente de três fatores: 
A dose do fermento 
Temperatura 

- Atividade do fermento. 

O grande problema deste produto é o período 
de conservação: 

Ervas não cozidas 
Frutas não pasteurizadas etc. 
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Defeitos: 
- Excesso de acidez 

Estufamento (levedura e mofo) 
- Deterioração (contaminação qualquer). 

19. QUEIJO TIPO RICOTA 

19.1. Tecnologia de fabricação 

Segundo Munck n988),  o leite possui três 
proteínas principais - caseína, lactoglobulina e lactal
bumina - das quais somente a caseína coagula-se na 
presença das enzimas do coalho. 

Quando o leite se coagula, a caseína, sob a 
forma de um sal, forma a coalhada enquanto que a 
lactalbumina e lactoglobul ina  " s aem" quase 
totalmente com o soro. Ao contrário da caseína, estas 
duas proteínas são termolábeis (precipitam sob a 
ação do calor), principalmente quando em presença 
de um ácido (vinagre, por exemplo). Este é pois, o 
princípio básico da fabricação da ricota: precipitação 
das proteínas solúveis do soro (lactoglobulina e 
lactalbumina) pela ação conjunta de calor e ácido. 

Para o preparo da ricota, usamos a seguinte 
tecnologia: 

a) Material Necessário:
. 

- Soro de leite . 
Recipiente de alumínio (caldeirão ou panela) 

- Termômetro para laticínios (graduação até 
I OO°e) 
Leite, cru ou pasteurizado 
Ácido lático a 85% 
Espumadeira e colher 

- Fonte de calor 
- Formas perfuradas 

Pano de algodão 
- Sal ou açúcar (opcionais). 

b) Técnica de Fabricação: 
1 .  Colocar o soro em um recipiente de alu

mínio, após coá-lo em pano. 
2. Levar ao fogo em constante agitação, até que 

a temperatura atinja 65°C. A temperatura 
deve ser medida com um termômetro a 
álcool, facilmente encontrado no comércio. 

3 .  Adicionar leite (cru ou pasteurizado) ao 
soro para "dar corpo" à ricota, na proporção 
de I copo grande de leite (250 ml) para cada 
5 litros de soro. 

4. Continuar aquecendo até 90°C e adicionar, 
lentamente, ácido lático (70 ml) diluído em 
meio copo de água, para cada 1 00 litros, 
até que se inicie a floculação (coagulação) 
da mistura. Neste ponto, parar a agitação e 
continuar o aquecimento até 95°C. 

5. Na superfície da mistura irá se formar uma 
camada espessa e branquiçada que deverá ficar 
em repouso por20 minutos aproximadamente. 

6. Coletar esta camada com auxílio de es
pumadeira, e transportá-la para formas 
previamente forradas com um pano de algodão. 
As fOlmas a serem utilizadas devem ser do tipo 
perfuradas, para permitir o escoamento do soro. 

7. Deixar escorrendo por algumas horas em 
local fresco, e guardar em geladeira, p,ara 
melhor conservação. Deve-se lembrar que 
a durabilidade da ricota é pequena (apro
ximadamente 2 semanas, em geladeira). 

8. A ricota poderá ser consumida pura, o u  
ainda temperada com açúcar ou sal . ·  

É importante que se use o termômetro para a 

medida da temperatura, a qual é fundamental para a 
fabricação da ricota. 

20. QUEIJO RIESENGEBIRGE 

20.1.  Tecnologia de fabricação 

- Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989),  
use leite de cabra. Pasteurize-o, aquecendo
o a 65°Ç- e assim mantendo por meia hora. 
Resfrie para 35°C e junte coalho na quan
tidade recomendada pelo fabricante. Deixe 
em re'pouso para coagular. 

- Quando a coalhada se apresentar na consis
tência de gel firme, corte-a com auxílio de 
uma faca ou lira. 

- Em seguida escorra todo o soro e coloque a 
massa numa forma forrada com pano de 
alg�dão, deixando assim por 24 horas. 
No dia seguinte, retire a massa da forma e 
salgue a gosto. 
Deixe secar durante 3 dias. Transfira para 
o refrigerad'or e deixe curar por 2 semanas, 
quando então estará pronto para o consumo. 

21. QUEIJO TIPO SAINTE-MAURE 

21.1.  Considerações gerais 

Este queijo é fabricado em Touraine, tanto em 
processo industrial como artesanal em fazendas. O 
industrial, vem recoberto de mofos  brancos e o 
artesanal, de mofos azuis-esverdeados, com uma fina 
palha em seu interior. Estes queijos são feitos ex
clusivamente com leite de cabra. 

21.2. Tecnologia de fabricação 

Segundo Furtado ( 1 986) a tecnologia de fa
bricação a ser adotada é basicamente a mesma descri
ta para o tipo Chabichou. Existem, porém, diferen
ças, quanto ao aspecto do queijo. Deverá ser utiliza
do um tipo de forma que permita a obtenção de um 
queijo com as características seguintes: 
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- Formato: cilíndrico alongado, 
Peso médio: 200 a 250 gramas, 

- Diâmetro: 4 a 5,5 cm e 
- Comprimento: 1 2  a 1 7  cm. 

Aspecto externo: o queijo se apresenta com a 
crosta ligeiramente irregular e sempre coberto de 
mofos azuis esverdeados, típicos de pulverização 
com Penicillium glaucum. 

Na França, o queijo feito pelo processo indus
trial é sempre coberto de mofos brancos (Penicíllium 
Candidum) . -

Um cuidado especial deverá ser observado 
quanto à salga do queijo do tipo Sainte-maure. 

Não deverá ser usada a salga seca, por as
persão do sal na superfície do queijo. O seu formato 
dificulta este tratamento. 

O processo mais aconselhável é o uso de salga 
em salmoura, por uma ou duas horas. Os cuidados 
necessários para com a salmoura deverão ser observados. 
Um tipo especial de embalagem também deverá ser 
observado, devido ao formato típico deste queijo. 

22. QUEIJO SELLES-SUR-CHER 

22.1 . - Considerações gerais 

Este queijo pode ser fabricado na França como 
"demi-che vre " e industrialmente é encontrado 
coberto de mofos brancos ou verdes. 

Trata:-se de um queijo diferente do chabichou 
por ser mais frágil e mais picante. A sua tecnologia 
de fabricação é, assim, mais característica. Consi
derando estes fatores, é aconselhável que aqui ele 
seja fabricado usando-se o mofo branco na sua ma
turação, ou seja, o Penicillium candidum. 

22.2. Tecnologia de fabricação 

A seguir, apresentamos sua tecnologia adaptada 
às nossas condições, segundo Furtado ( 1 986). 

Imediatamente após a ordenha, coar o leite 
com um pano limpo, bem fino. 
Se não for fabricar o queijo imediatamente, 
guardar o leite em geladeira ou câmara 
frigorífica, para evitar sua deterioração. 
Para a pasteurização do leite, aquecê-lo 
lentamente até 65°C e manter esta tempe
ratura por um período de 30 minutos. 
Resfriar, por imersão em água corrente ou 
outro método até 30°C, que é a temperatura 
recomendada para a coagulação. 
Transportar o leite para o tanque de fa
bricação, caso seja necessário. Quando se 
trata de tanques de paredes duplas, o aque
cimento e o resfriamento poderão ser feitos 
no mesmo tanque; neste caso, necessita-se 
também de um gerador de vapor ou caldeira. 

Não será feita a padronização de gordura, 
dada a pequena quantidade de leite. 

- Coletar uma pequena amostra no tanque e 
fazer a verificação da acidez pelo método 
Dornic. 

- Calcular a quantidade de fermento a ser 
adicionada ao leite, pela seguinte fórmula: 

(A - a)L 
LF = ---

AF 

sendo: LF = litros de fermento a utilizar, 
A acidez desejada no leite, 
a acidez encontrada no leite, 
L litros de leite a trabalhar e 
AF = acidez do fermento a ser usado. 

Normalmente a acidez do leite deverá ser 
ajustada para 25°D. 

Tomemos como exemplo a fabricação de 50 
litros de leite de cabra, cuja acidez é 1 8°D. O fer
mento está com 900D. 

(25 - 1 8)50 
LF = ----

90 

7 x 50 350 
LF = -- = -- = 3,9 litros de fermento 

90 90 

Obs.: É importante frisar que o uso de maior 
quantidade de fermento visa acelerar a desmine
ralização da coalhada. 

Adicionar o fermento lático, agitar bem e 
aguardar 5 minutos. 
Adicionar o coalho, misturar 2-3 minutos e 
deixar em repouso até a coagulação . A 
quantidade de coalho a ser adicionada deverá 
ser sempre 50% da recomendada pelo 
fabricante do coalho. Assim, permite-se uma 
coagulação mais lenta, passível de melhor 
controle. É recomendável o uso de coalho 
líquido, pela facilidade de manuseio, no caso. 

- Não será usado cloreto de cálcio nem 
corante de espécie alguma. 

- O tempo de coagulação será variável de 1 5  
a 3 0  minutos, dependendo d a  composição 
e temperatura do leite trabalhado. 
O "ponto" da coalhada será verificado 
quando esta se apresentar firme, e fen
dendo-se num só sentido quando se intro
duz a mão e se levanta lentamente . A 
separação do soro é nítida e irreversível. 
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- Efetuar o corte da coalhada usando-se liras 
verticais e horizontais, cujos fios distam um 
do outro pelo menos 1 ,5 cm. Assim, obter
se-ão cubos de bom tamanho, o que é 
importante para a textura do queijo. Usar lira 
horizontal inicialmente, apenas no sentido 
longitudinal, e em seguida, a lira vertical, 
nos sentidos longitudinal e transversal. 
Após o corte, coletar uma amostra do soro, 
e iniciar imediatamente a agitação. A acidez 
do soro no corte deve estar em torno de 1 600, 
e o seu teor de gordura em torno de 0,4%. 
A agitação deve ser feita, utilizando-se um 
garfo de aço inoxidável apropriado. 
Deverá ser feita lentamente para evitar a 
quebra excessiva dos cubos de coalhada. O 
tempo de agitação é variável e durará até o 
"ponto" da massa. Normalmente o "ponto" 
da massa se dará 15 a 20 minutos após o corte. 
O ponto será reconhecido por uma ligeira 
firmeza dos grãos de coalhada, e por uma 
tendência de aglomeração no garfo. Co
letando-se um pouco de massa e soro numa 
forma rendada, o soro escoa facilmente por 
entre os grãos. 
Após o ponto, coletar uma amostra do soro 
e verificar a acidez, que deverá ser de 1 a 
2°0 superior à acidez verificada no corte. 
Dado o ponto, será feita a enformagem da 
massa. Inicialmente afastar a massa para um 
dos cantos do tanque e eliminar 50% do 
soro. Todo o soro poderá ser util izado 
posteriormente, na fabricação de ricota. 
Coletar a massa e o soro nas formas. A for
ma a se utilizar é aquela de fundo rendado 
e furos laterais, utilizada normalmente para 
queijo mini-frescal, de 500 gramas. O seu 
diâmetro de 1 1  cm. Neste tipo de forma, a 
massa deverá ocupar 2/3 de seu volume. É 
preci s o  cons iderar que,  depois  da 
dessoragem tot111, a altura do queijo se reduz 
bastante. O queijo deverá ter, ao final, uma 
altura média de 3,0 cm. 
Colocar as formas sobre uma mesa e deixar 
repousar por 15 minutos. 
Retirar com cuidado os queijos das formas e 
reintroduzi-los virados. É a primeira viragem. 
Após a primeira viragem, será feita a salga 
na primeira face do queijo. Calcular a_ % 
de sal fino igual a 2% do peso dos queijos. 
Por exemplo: 

Têm-se 50 litros de leite; 
Obtiveram-se 7 kg de queijo; 
2% de 7 kg = 1 40 gramas de sal fino. 

Usar, portanto, a metade, ou seja, 70 gramas 
para salgar a l a. face. A salga será feita, 

Pág. 3 1  

espalhando-se por igual o sal na superfície 
dos queijos . 
Aguardar mais 1 5  minutos e proceder à 
outra viragem dos queijos,  conforme a 
anterior. 
Salgar a segunda face do queijo, utilizando
se a outra metade do sal. O peso médio de 
cada forma será de 230 gramas. 
Após a salga, cobrir os queijos com um 
pano limpo ou uma placa metálica e deixar 
até o dia seguinte (em torno de 1 8  horas), 
para que nesse período se complete a fer
mentação necessária. 

- No dia seguinte, conduzir os queijos para o 
local de maturação. Caso o fabricante deseje, 
poderá vender os queijos sem maturação, 
como um queijo frescal mais simples. 
O local de maturação deverá ser uma câ
mara apropriada, dotada de compressor de 
frio e isolamento. As prateleiras deverão ser 
de fios metálicos, o que permitirá uma ae
ração total do queijo. 

- Colocados os queijos nas prateleiras, proceder 
à pulverização com mofo. Usar mofo 
Penicillium candidum. O mofo será pulve
rizado com uma bomba simples, do tipo 
caseiro, e diluído em água fervida e resfriada. 
O mofo está preparado em pão, segundo a 
técnica amplamente conhecida e se usará 1 -2 
gramas de pão com mofo, para cada 1 00 litros 
de leite de cabra trabalhado. Os que não 
desejarem preparar o mofo na fazenda, poderão 
adquiri-lo em lab'oratórios especializados, 
podendo seu tempo de duração, em geladeira, 
prolongar-se até 2 meses. A quantidade de água 
a ser utilizada é de 200 a 300 ml para cada 
100 litros de leite. 

- No dia seguinte, virar os queijos nas prateleiras, 
e proceder a uma segunda pulverização. 
A temperatura de maturação será de 1 2-
14°C, e a umidade rj:!lativa do ar em torno 
de 85 a 95%. 
Deixar os queijos em repouso absoluto, até 
que haja crescimento completo do mofo, na 
superfície. 
Normalmente o mofo começará a crescer 8 
a 1 0  dias após a fabricação do queijo. 
Iniciado o crescimento do mofo, deixá-lo 
desenvolver por um período de 5 dias, e, em 
seguida, proceder à embalagem do queijo. 
O queijo será embalado com papel alumínio 
ou com outro tipo qualquer de papel imper
meável,  em seguida, colocado defini ti
vamennte na caixa (que deve ser de pa
pelão) com rótulo do fabricante. 
Colocado na caixa, o queij o poderá ser 
transportado para outro local a 1 4°C, e as 
caixas poderão ser empilhadas. A venda do 
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queijo poderá processar-se desde esse mo
mento, ou então, quando se deseje  um 
queijo com sabor mais pronunciado, pode
se prolongar a maturação por mais 15 dias.  

- Não é aconselhável maturar o queijo por 
mais de 30 dias. 

23. QUEIJO TELEMÉ 

23.1. Tecnologia de fabricação 

- Segundo Albuquerque e Castilho ( 1 989), 
este queijo é condimentado, fabricado com 
leite de cabra. 

- Para prepará-lo, pasteurize o leite, aquecendo
o a 65°C e mantendo assim por meia hora. 
Resfrie para 35°C; junte 2% de fermento ' 
lático (coalhada) e coalho na quantidade 
indicada pelo fabricante. O coalho deve ser 
dissolvido em água filtrada. Misture tudo 
muito bem e deixe o leite em repouso até 
coagular, o que deverá levar uns 45 minutos. 

- Quando a coalhada estiver com consistência 
de gel firme, corte-a em cubos com o auxílio 
de uma faca. 
Sob uma agitação lenta, comece a aquecer 
a massa até a temperatura de 37°C. Este 
aquecimento deve levar uns 40 minutos. 
A esta temperatura, cesse o aquecimento e 
continue mexendo até o ponto, dado quando 
os grãos apresentarem-se ligeiramente mais 
firmes. Do corte da coalhada ao ponto deve 
levar em torno de 1 hora e meia. 
Dado o ponto, escorra todo o soro. 

- Coloque a massa em uma forma forrada 
com pano de algodão, e por cima coloque 
um peso cerca de 10 vezes mais pesado que 
o queijo. 
Prense por 1 ou 2 horas e então, tire-o da 
forma cortando�o em cubos. Mergulhe os 
cubos em salmoura 20% e deixe-o aí até o 
dia seguinte. A salmoura deve estar quente. 

- No outro dia, retorne a massa para a forma 
e prense por mais dezoito horas. 

- A cura deste queijo será feita na salmoura, 
durante uma semana. 

- O queijo pronto deve ser branco e cremoso. 

24. QUEIJO VALENÇAY 

24. 1 .  Considerações gerais 

Este queijo é originário da região de Berry, 
na França. É fabricado exclusivamente com leite de 
cabra integral. Possui  o formato de tronco de 
pirâmide e é por isso também conhecido na França 
por Pyramide. Possui 7 a 8 cm de lado na base, 6 cm 
de altura e 3 a 4 cm de lado na seção superior; seu 

peso médio é de 250 gramas. Quando fabricado na 
fazenda, é salpicado de uma mistura de sal e carvão 
de madeira, o que lhe confere aspecto característico. 
Durante seu período de cura, recobre-se de mofos 
verdes e azuis e, quando fabricado industrialmente, 
é coberto de mofo branco. Sua massa é ligeiramente 
firme, sem ser dura e seca e o sabor é típico dos 
queijos de cabra mofados. 

24.2. Tecnologia de fabricação 

Segundo Furtado ( 1986), devemos proceder 
da seguinte forma: 

Coar o leite de cabra. 
Pasteurizar a 65°C - 30 minutos, ou 73°C -
1 minuto. 
Resfriar a 35°C.  

- Adicionar 1 ,5% de fermento lático. 
Adicionar o coalho na dose indicada pelo 
fabricante. 
Misturar bem e aguardar a coagulação que 
se dará num período de 40 a 50 minutos. 
Cortar a coalhada em cubos de 2 cm de 
aresta. 
Agitar lentamente por um período variável 
de 1 5  a 25 minutos. 
O ponto se dará quando os grãos apre
sentarem-se firmes, individuais, deixando 
escoar facilmente o soro. 

- Dessorar até 80% do volume de soro e 
proceder a enformagem. 
As formas, de formato especial, ficarão sobre 
uma mesa, apoiadas na sua base menor. 
Encher as formas em camadas sucessivas de 
maneira a compensar a diminuição do volume 
dos mesmos, por escoamento do soro. 

- Virar após 1 5  minutos, cuidadosamente. 
Virar novamente após 20 minutos; cobrir 
com um pano limpo e seco e deixar à 
temperatura ambiente, até o dia seguinte. 

- Levar à salmoura (solução com 20% de sal, 
de preferência a l O- 1 2°C), por 2 horas. 
Deixar escorrer por 30 minutos e passar nos 
queijos uma mistura de sal (cloreto de 
sódio) e carvão de madeira finamente 
moído, na qual se adicionou uma pequena 
quantidade ( 1  gl l OOL) de mofo verde 
(Penicillium glaucum) cultivado em pão. 
Se possível, secar ao ventilador por 1 hora 
e levar à câmara de maturação. 

- A câmara deverá ter temperatura regulada 
entre 10 e 14°C, com umidade relativa do 
ar em torno de 90%. 
Ao final de 1 0- 1 2  dias os queijos estarão 
ligeiramente mofados e poderão ser emba
lados com papel alumínio. 
Para a venda, aconselha-se um período 
mínimo de 20 dias de maturação. 
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25. PREPARO D O  FERMENTO LÁTICO 

Segundo Munck (1988), chamamos de fer
mento lático ao cultivo de microorganismos dese
já�eis no leite, conferindo aos queijos e derivados, 
sabor agradável e uniforme. Normalmente para a 
fabricação de queijos são usadas as bactérias Streplo
coccus lactis e Slreptococcus cremoris, produtoras 
de ácido lático. 

Uma vez. que a pasteurização destrói as 
bactérias p resentes  no le i te, inc lu indo-se  as 
bactérias nocivas bem como as bactérias desejáveis 
à fabricação de queijos, faz-se necessária a adição 
do fermento lático ao leite pasteurizado, para que 
haja uma predominância completf:l e imediata das 
bactérias desejáveis já que o fermento, quando bem 
pre parado,  p o s s u i  e l ev ada  carga dos  m i c ro 
organismos necessários para a fabricação d e  u m  
b o m  queijo. 

Para o preparo do fermento lático é necessário 
o seguinte: 

a) Material necessário 
- Fermento lático: pode ser adquirido no 

comércio, sob a forma de pó liofi lizado, 
con tendo  as  b ac térias S.  c r e m o  r i s  e 
S. lactis. Caso haja dificuldade em obtê
lo, uma boa opção é a aquisição em uma 
queijaria, do fermento líquido, já pre
parado em leite ("isca"). 

- Termômetro para leite (graduação até 
1 00°C). 

- Mamadeira de vidro esterilizada por fervura 
durante 30 minutos. 

- Leite esterilizado a 90°C por 30 minutos. 
- Pipeta graduada, capacidade de 10 ml. 

Colher esterilizada em água fervente por 30 
minutos. 

b) Preparo Inicial 
- Esteril izar 240 ml de leite integral, por 

aquecimento a 90°C durante 30 minutos, e 
colocá-lo em uma mamadeira de vidro 
(previamente fervida em água). 
Resfriar o leite em água, até a temperatura 
de 25°C. 
Verter na mamadeira todo o conteúdo do 
pó liofilizado e agitar. 
Deixar em repouso, à temperatura am
biente (em torno de 25°C) durante pelo me
nos 1 5  horas. 
Após este período o leite, que deverá estar 
coagulado, deverá ser guardado em gela
deira até o momento de ser usado. 

PREPARO INICIAL DO FERMENTO LÁ TICO 

1 - Esterilização do leite (240ml) a 90°C por 30 min 

2 - Transporte do leite para a mamadeira esterelizada 

3 - Resfriamento do leite em água corrente 

4 - Adição do fermento liofilizado ou "isca" 
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5 - Repouso por 1 2- 1 5  ,hpras, a 25°C 

6 - Leite coagulad?' em geladeira 

c) Preparo diário para uso 
A quantidade a ser preparada diariamente 
é de 2% do volume do leite a ser trans
formado em queijo.  Tomemos como exem
plo, a utilização de 50 litros de leite para 
ser  tran s formado em queij o .  Neces
sitaremos de 1 litro de fermento lático. 
Desta forma, no dia anterior ao início da 
fabricação de queijo ,  preparar a quan
tidade necessária de fermento lático ( 1  
litro, n o  nosso exemplo), seguindo a s  e
tapas abaixo. 
Esterilizar 1 l itro de leite por aqueci 
mento a 90°C durante 30 minutos e res
friá:.lo a 25°C. 
Pegar na geladeira a mamadeira contendo 
o fermento preparado inicialmente e retirar 
20 ml, com auxílio da pipeta graduada e 
adicionar ao leite esterilizado. Agitar bem. 
Esta operação é conhecida como "repi
cagem", e é realizada diariamente. 

' - Deixar o recipiente em um local com tem
peratura o mais próxima possível de 25°C, 
até o dia seguinte. Geralmente o fermento 
ficará no ponto ideal 1 2- 1 5  horas após a 
repicagem. 
No dia seguinte, momentos antes de iniciar 
a fabricação do queij o ,  após ter pas
teurizado o leite e tê-lo resfriado a 32°C 
(temperatura para coagulação), adicionar 
o fermento lático (no nosso exemplo, 1 

litro de fermento para 50 litros de leite 
pasteurizado) ao leite, misturando bem 
com auxílio de uma colher limpa. 

Importante 

Antes da operação, lembrar de retirar 20 ml 
de fermento, que servirão para o preparo de mais 
0, 1 litro para a próxima repicagem e guardar na 
geladeira, em um frasco previamente esterilizado 
com água fervente. 

Proceda assim diariamente observando 
com rigor os cuidados de higiene evitando, 
desta forma, a perda do fermento por 
contamin ação com o utras b actéri as 
indesej áveis . 

PREPARO DIÁRIO DO FERMENTO LÁ TICO 
(PARA 50 ML DE LEITE) 

1 - Esterelização do leite ( 1  litro) a 90°C por 30 min 

2 - Resfriamento do leite em água corrente 

3- Retirar 20 ml do fermento da mamadeira pre
parada no dia anterior 
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4 - Adição do  fermento (20  ml )  ao  leite e agitação 
com colher 

5 - Repouso a temperatura ambiente (25°C) por 12 - 15 horas 

6 - Retirada de 20 ml para apróxima repicagem e 
início da fabricação do queijo 

d) Fermento "reserva" 
Como medida de segurança, mantenha em 
geladeira a mamadeira inicial,  fazendo 
semanalmente a repicagem para a outra 
mamadeira esterilizada, na proporção de 5%, 
usando o mesmo processo descrito anterior
mente. Desta forma, você terá sempre um 
fermento "reserva", que poderá ser usado em 
caso de qualquer imprevisto ou acidente que 
ocorra com o fermento de uso diário. 

26. PRINCIPAIS PROBLEMAS COM O 
FERMENTO LÁ TICO 

A qualidade do fermento estará ameaçada 
quando: 

o leite demorar demais para coagular (mais 
de 20 horas) ;  
o coágu lo  formado apresentar soro n a  
superfície; 

- o coágulo formado apresentar odores e 
sabores anormais ou estranhos;  

- o coágulo formado apresentar bolhas de gás. 

Ao notar alguma destas alterações, é acon
selhável reiniciar o preparo, a partir da mamadeira 
reserva estocada na geladeira ou ainda, por medida 
de segurança, adquirir novo vidro de fermento liofi
lizado ou "isca" e reiniciar o processo. 

É importante l e mbrar que sobretudo  a 
HIGIENE é a grande responsável pelo sucesso da 
fabricação de um bom fermento e que um bom fer
mento é uma das garantias de um bom queijo. 

27. ALGUNS PROBLEMAS COMUNS NA 
FABRICAÇÃO CASEIRA DE QUEIJO DE 
LEITE DE CABRA 

Há um grande número de problemas comuns 
que podem complicar a vida do médio produtor de 
queijo de cabra que são relativamente de fácil  
resolução . Dois dos mais comuns obstáculos na. 
produção de um saboroso queijo de cabra são os 
"desflavorizantes" do queijo e o uso de um leite 
que dá uma coalhada pobre quando o coalho é 
adicionado ao leite. 

Provavelmente a r�clal!lação mais comum de 
fabricantes caseiros de queijos de cabra deve ser o 
sabor pronunciado de "cabra". Há muitas razões para 
um "desflavorizante" . 

O primeiro passo que o fabricante deve tomar 
é usar somente o mais limpo e fresco leite para sua 
fabricação. O leite deve ser coletado em tanques 
de aço inoxidável (ou esmaltado ou de vidro) em 
uma sala de fabricação limpa. Os tanques usados 
para coletar e armazenar o leite devem ter sido 
higienizados cu idadosamente com detergente 
alcalino para laticínios e rinsado com água limpa. 
Esse mesmo tratamento deve ser dado para todos 
os outros utensílios que poderão entrar em contato 
com o leite. 

Ocasionalmente todos os utensílios de aço 
inoxidável devem ser lavados com um detergente 
ácido manual (limpador de pedra de leite) que pode 
ser comprado em qualquer loja  d istribuidora de 
produtos para laticínios. Este uso de detergente ácido 
elimina qualquer cálcio depositado que possa cobrir 
o equipamento de aço inoxidável após vários  
contatos com o leite. Depois da limpeza é preferível 
passar ar seco em todos os utensílios o mais limpos 
possível e coletando o leite em armazenadores 
limpos, o queijeiro está ajudando a eliminar o poten-
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cial de "desflavorizantes" produzidos por bactérias 
se introduzirem no leite. 

Após a coleta do leite esse deve ser filtrado 
através de um filtro de papel nn tanque de leite e 
resfriado o mais rápido possívd para 1 °C. O leite 
deve ficar estocado em um tanque coberto dentro de 
um refrigerador. 

Às vezes, um "desflavorizante de cabra" do 
sabor do queij o  pode ser o resu ltado do leite 
produzido por uma cabra individual em um rebanho 
que tem enzimas que naturalmente rancificam o leite. 
Quando tal leite é misturado com outro leite, ambos 
podem desenvolver "desflavorizantes". De vez em 
quando, você pode fazer o teste dos leites separados 
e após 12 horas de estocagem checar cada conteiner 
separadamente e verificar cada "desflavorizante" . ·Se 
um leite individual for encontrado como sendo 
desflavorizador, esse não deve ser usado na fa
bricação de queijo e o animal deve ser checado por 
alguma deficiência nutricional que pode estar ge
rando aquele sabor. 

Uma vez o leite limpo e recolhido, este pode 
ser pasteurizado. Isso pode ser feito antes ou após a 
coleta. Se você está fazendo queijo com vida menor 
que 60 dias é definitivamente necessário pasteurizar 
o leite para garantir um bom produto para sua saúde. 
Se você está tendo problemas com os "desfla
vorizantes" dos queijos, a pasteurização pode ajudar 
a eliminar ou reduzir esse problema. 

Na· pasteurização o leite é aquecido a 63°C 
por 30 minutos e então resfriado rapidamente a 1 °C. 
Um segundo método é aquecer o leite a 73°C por 30 
segundos.  Há muitos pasteurizados caseiros no 
mercado com mostradores e alarmes para ajudar a 
simplificar o processo. 

O tipo de queijo a ser feito é uma importante 
decisão quando procedendo com "queijos desfla
vorizados" com gosto de cabra. É melhor escolher um 
queijo fresco e suave para fazer q"!le você pode saber 
rapidamente o resultado do seu esforço. Um tipo típico 
de receita de queijo suave leva apenas um dia antes que 
esteja pronto para consumo e se os resultados ainda forem 
"desflavorizados" é uma tarefa fácil de tentar algumas 
alterações nos métodos usados e tentar de novo. 

Se depois de muitas tentativas com queijo 
suave, os resultados ainda não estiverem satisfatórios 
você pode pensar em mudar a variedade de cultura 
para queijo que você está usando e escolher uma 
cultura que produza um queijo  suave de sabor 
intermediário com das culturas importadas da França. 

Uma vez que o queijo de sabor suave 
sendo feito, o fabricante que mexe com leite de 
cabra pode procurar outros queijos fortes mais aven
turados que requerem um longo período de matura
ção antes que os resultados possam ser analisados 
(acima de 60 dias) .  

Um segundo problema comum que os fabri
cantes sempre mencionam, é que tendo um leite que 
produz uma coalhada muito mole, levam muito 
tempo para enformar. Quando o coalho é adicionado 
ao leite ele deve, para um tipo forte, produzir uma 
coalhada pronta para ser cortada em 30-45 minutos. 
Se a massa não enformar convenientemente pode ser 
culpa do coalho fraco ou leite pobre em cálcio. 

Se o leite não coagular devidamente você pode 
tentar adicionar um pouquinho de coalho a mais da 
próxima vez, entretanto, tenha em mente que a adição 
de coalho em excesso pode produzir um sabor metá
lico no queijo final. 

O coalho líquido deve ser guardado sob re
frigeração. Ele resiste por seis meses. O coalho em 
tabletes pode ser estocado no freezer por muitos anos. 

Na primavera, quando voltam ao pasto e se 
refrescam, produzem seu maior volume de leite. 
Entretanto muitás vezes esse leite é pobre em cálcio. Se 
esse for o caso dará uma coagulação muito deficiente 
quando o coalho for adicionado a ele. Um modo de re
mediar essa situação é adicionar cloreto de cálcio ao 
leite no andamento da fabricação. Isso é avaliado por 
muitos laticínios. O Cloreto de cálcio vem líquido e é 
adicionado em pequenas doses como indicado nele. Pela 
inclusão de cálcio solúvel a coalhada está propícia a uma 
boa consistência e coagulação. 

Problemas além desses necessitam de paciên
cia, observação cuidadosa e atenção nos detalhes. 
Eles podem vir não para desencorajar, mas para dar 
experiência. Uma boa fabricação caseira de queijos 
é uma arte que não tem preço. 

I N STITUTO D E  LATi C íN I OS 
CÂN D I DO TOSTES 

'j4 tradição que desen volve a tecnologia '� 
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TABELA 1 - Coagulação 

� 
Via Via 

Característica Coagulação Enzimática Ácido 
do Coágulo 

pH 6,7 - 6,5 < 4,5 

, Estrutura Micelar Modificada Destruída 

Mine,ralização (ligada à caseína) + -

Dureza - + 

Friabilidade - + 

Elasticidade + -

Permeabilidade - + 

Contratibilidade + -

Tensão + -

Aptidãó ,� dessoragem espontânea - + 

Aptidão aos tratamentos mecânicos + -

Aptidão' à e,r'aporaçãó' - + 

Umidade 'do coágulo dessorado - + 

Coesão do coágulo dessorado + -

Evolução de um coágulo enzimático verso uma coalhada ácida. 
+.: caracter forte 
-: caracter fraco 
C: caracter crescente 
D: caracter decrescente 

TABELÀ 2 - Principais espécies em queijaria 

Espécies MPC 

Streptococos Mesófilos 

Streptococcus lactis + 
Streptococcus cremonis + 
Streptococcus Diacetylactis +-

Leuconostoc Citrovorum -

Streptococcus Thermófilos 
Streptococcus ThermophilIus + 

Lactobacilos Thermófilos 
LactobacilIus Helveticus + 
LactobacilIus Lactis + 
Lactobacillus Bulgaricus +-

MPC: Massa prensada cozida 
MPNC: Massà prensada não cozida 
MM: Massa mole 
MMF: Massa mofada 

Da referência bibliográfica: 

MPNC MM 

+ + 
+ + 

+- + 
- +-

+- +-

+-
- +-

MMF MF 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+-

+ -
- -
-

MF: Massa fresca 
I :  Iogurte 
M: Manteiga 

Mista 

------
D 

D 

C 

C 

D 

C 

D 

D 

C 

D 

C 

C 

D 

I M 
. 

+ 
- + 

+ 
- + 

+ -

-

- + 
+ -

Albuquerque, L. C. ;  Castro, M.C.D. Do Leite ao Queijo de Cabra. A história, a tecnologia, o mercado. 
EPAMIG/CEPE - ILCT, Juiz de Fora, MG, 1 62 p.  
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APROVEITAMENTO DA MISTURA DE LEITE DE VACA E DE BÚFALA 
PARA A PRODUCÃO DE IOGURTE. I. ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS 

E MICROBIOLÓGICOSl 

UTILIZATION OF MIXTURE OF COW'S AND BUFFALO'S 
MILK IN THE YOGHURT PRODUCTION. 1. PHYSICO-CHEMICAL 

AND MICROBIOLOGICAL ASPECTS. 

RESUMO 

Maria Brígida S. Scholz2 
Lúcio Alberto Forti Antunes3 

Aspectos físico-químicos e microbiológicos de iogurtes produzidos com leite de vaca, de búfala e com misturas 
desses dois leites foram pesquisados visando conhecer os interferentes do processo e o comportamento do produto 
quando da introdução do leite bubalino na produção de iogurtes. 

Análises de acidez titulável, pH, proteólise, utilização de lactose e de galactose, produção de acetaldeído, além 
do comportamento da cultura lática foram levadas a efeito durante 270 minutos de fennentação. 

Os resultados demonstraram que a introdução do leite de búfala na mistura destinada à produção de iogurtes não 
afetou a acidez, a produção de acetaldeído nem a microbiota do produto. No entanto, acarretou modificações na atividade 
proteolítica e no consumo de lactose por parte da cultura lática. 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os derivados do leite, o iogurte ocupa 
um lugar de destaque, apresentando grande consumo 
tanto a nível nacional quanto mundial. 

Tradicionalmente, o iogurte é elaborado a partir 
de leite de vaca fermentado pelas bactérias lácticas 
Lactobacillus delbrueckii subsp bulg aricus e 
Streptococcus salivarius subsp thermophilus, as quais 
são conhecidas, respectivamente, por Lactobacillus 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus (20). Em 
muitos países, como Índia, Egito e Paquistão onde o 
rebanho bubalino é considerável, a produção de iogurte 
também se dá a partir desse leite, apresentando grande 
aceitabilidade. Devido a composição fisico-química 
própria do leite de búfala, os seus derivados apresentam, 
também, características próprias diferentes daquelas 
obtidas com o leite de vaca (7, 8). 

Atualmente no Brasil o rebanho bubalino 
apresenta-se em franca expansão, sendo que a maior 
parte se destina a produção de carne (4). Porém, em 
algumas regiões, partes desse rebanho destina-se 

também a produção de leite, o qual tem sido adicio
nado ao leite para consumo em até 30% nas usinas 
de beneficiamento (6,7). 

O iogurte apresenta certas características -
acidez, aroma, sabor e consistência - desenvolvidas du
rante a fermentação que são determinantes na 
aceitabilidade do produto [mal (5,15,22). Durante seu 
preparo, é pratica comum se adicionar leite em pó 
desnatado como maneira de se elevar o conteúdo 
de sólidos da mistura a ser fermentada, buscando 
dar ao produto uma padronização no teor de sólidos 
totais e uma melhor consistência (25,30). 

O fato da fração proteica do leite bu balino 
apresentar elevada higroscopicidade leva a sugerir 
que a presença desse leite em misturas com leite de 
vaca, em diferente concentrações, poderia propiciar 
modificações altamente desejáveis nas caracterís
ticas fisico-químicas do iogurte, além de propiciar 
destino mais nobre ao leite de búfala. Dessa ma
neira, poder-se-ia eliminar, senão reduzir, a adição 
de leite em pó desnatado à mistura inicial do iogurte 
de leite bovino. 

Parte da tese de mestrado do primeiro autor apresentada à Universidade Estadual de Londrina. 
Londrina, PRo 

2 Instituto Agronômico do Paraná 
3 Depto. Tec. Atim. e Med . .  Universidade Est. de Londrina. Endereço atual: Chr. Ransen Ind. e Com 

Ltda. Valinhos, SP. 
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Assim, objetivou-se no presente trabalho ve
rificar as características físico-químicas e micro
biológicas de iogurtes produzidos com diferentes 
proporções de leites de vaca e de búfala. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Preparo das misturas de leite 

Os leites de vaca e de búfala foram coletados 
na plataforma de recepção de uma usina de bene
ficiamento de leite na cidade de Londrina, PR., em 
frasco estéreis e mantidas sob refrigeração até o 
momento de efetuar as análises. O tempo entre a coleta 
e a chegada ao laboratório nunca excedia 30 minutos. 

No laboratório as amostras eram padronizadas 
para 3,0% (p/v) de gordura e o teor de sólidos man
tidos em 13,0% (p/v). Quando necessário, empre
gava-se leite em pó desnatado (Molico, Nestlé) na 
correção dos sólidos. 

A partir dos leites padronizados foram pre
paradas as seguintes misturas: 

A = 100% de leite de vaca 
B = 1 00% de leite de búfala 
C = 50% de leite de vaca e 50% de leite de 

búfala 
D = 75% de leite de vaca e 25% de leite de 

búfala 

2.2. Preparo dos iogurtes 

As misturas, preparadas como descrito ante
riormente, eram submetidas a um tratamento térmico 
de 90°C por 5 minutos, com homogeneização cons
tante e a uma temperatura entre 41 °C e 43°C. A seguir, 
inoculava-se 2,0% (v/v) de uma cultura láctica 
ativa contendo Lactobacillus delbrueckii subsp bul
garicus e Strepto coccus salivariu s subsp ther
mophilus (Yoghurt 2 - Visbyvac, Lab . Wiesby, 
Alemanha) e o sistema, então, incubado a 42°C-
43°C por 270 minutos, após o que eram mantidos 
sob refrigeração de 5°C. 

Durante o processo de fermentação, alíquotas 
eram retiradas a cada 30 minutos, de forma a propiciar 
o acompanhamento da produção de ácido lático 
(acidez titulável), pH, desenvolvimento da proteólise, 
consumo de lactose, liberação de glucose-galactose e 
produção de acetaldeido. 

2.3. Análises físico-químicas 

Alíquotas retiradas durante o processo fer
, mentativo eram submetidas imediatamente às 
análises fisico-químicas descritas a seguir. 

Acidez titulável: A determinação do teor de 
acidez titulável das misturas foi realizada, tal como 

recomendado por Richardson, ( 1985) (26). Os resul
tados foram expressos em gramas de ácido lático/ 
1 00 gramas de produto. 

pH: Para determinação dos valores de pH, 10,0 
m1 de cada mistura eram transferidos para um bequer 
de 50,0 m1 e a leitura efetuada através de um pHmetro 
Micronal B222, contendo eletrodo de vidro (26). 

Atividade Proteolitica: A determinação da 
atividade proteolítica foi efetuada através do méto
do de Hull ( 10), com as modificações sugeridas por 
Juffs ( 1 3 ). Os resultados foram expressos como 
microgramas de tirosina (ug TYR)/mililitro (ml) 
do produto. 

Lactose: Os teores de lactose e seus produtos 
de hidrólise foram obtidos pelo método de Nickerson 
et ai. (2 1 )  e determinados no início e no final do 
processo fermentativo. Os resultados foram expres
sos em g de lactose/l 00g de iogurte. 

Acetaldeido: A produção de aroma pelas 
culturas lácticas foi medida através da produção de 
acetaldeído, tendo sido utilizado o método de 
Lindsay e Day ( 17) e os resultados apresentados em 
ppm de acetaldeído produzido. 

2.4. Análises microbiológicas 

A determinação da microbiota láctica dos iogur
tes era efetuada através de contagens para cada um dos 
microrganismos integrantes da cultura. Dessa forma, 
empregava-se inoculação por profundidade, agar MRS 
com sobrecamada e temperatura de 41°C por 48 horas 
de incubação para a determinação da população de L. 
bulgaricus. Para a determinação da população de S. 
thermophilus empregava-se agar M-17, com inóculo 
por profundidade e incubação a 37°C por 48 horas (12). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

N as Figuras 1 e 2 estão expressos, respec
tivamente, os resultados da acidez desenvolvida e 
do pH durante a fermentação dos diferentes iogurtes 
produzid�s a partir das misturas utilizadas. A análise 
desses dados permite observar que, para todas as 
misturas, a cultura láctica utilizada necessitou de um 
período de adaptação ("lag fase") de, apro
ximadamente, 90 minutos. Além disso, mostram que 
após 270 minutos de incu b a ç ã o ,  o s  i o gu rt e s  
originários das misturas " A "  ( 1 0 0 %  d e  leite de 
vaca), "C" (50% de leite de vaca e 50% de leite 
de búfala) e "D" (75% de leite de vaca e 25% de 
leite de búfala) apresentaram maior valor de acidez 
titulável que a mistura "B" ( 100% de leite de búfala); 
ou seja, 1 ,27, 1,3 1 ,  1 ,27 e 1,2 1 g de ácido lático/ 
100 g de produto, respectivamente. Este fato se deve 
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FIGURA 1 - Desenvolvimento da acidez titulável das amostras de iogurtes durante 270 minutos de 

fermentação. 
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FIGURA 2 - Desenvolvimento da proteólise (/l TYRlml) nas amostras de iogurtes durante 270 minutos de 
fermentação. 

às diferenças na composição entre os leites de vaca 
e de búfala, principalmente no tocante às proteínas 
totais que interferem na determinação da acidez 
titulável (1 ,7). 

A acidez é uma das principais características 
dos iogurtes e é influenciada por vários fatores, como: 
metabolismo da cultura, tipo de leite e condições de 

fermentação e armazenagem (1 5, 23, 25, 29, 3 0). 
A acidez desenvolvida durante o processo fermen
tativo afeta a formação do coágulo, do aroma e a popu
lação microbiana presente no produto fmal (20,22). 

Diferentemente do aqui encontrado, estudos 
anteriores ( 14, 29) mostram uma maior acidez em 
iogurte de leite de búfala que em iogurte de leite de 
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vaca. Isto se deveu, provavelmente, ao fato de que 
aqueles autores mantinham as culturas lácticas em 
leite de búfala. Com isso, a adaptação dos micror
ganismos ao substrato era maior. Já neste trabalho, 
procurou-se manter as condições de cultivo indicadas 
pelo fabricante, ou seja ativação em leite em pó 
desnatado reconstituído a 10% (p/v) e estéril. 

Veisseyre (32) relata que o leite de búfala 
apresenta maior capacidade tamponante que o leite 
de vaca podendo, quando da determinação da acidez 
titulável daquele tipo de leite, exercer maior in
fluência sobre os resultados. 

Na determinação do pH das amostras não se 
verificou diferenças (p< 0,05) entre os diferentes 
iogurtes preparados com diferentes leites e suas 
misturas. Não ocorrendo interferência das proteínas, 
pode-se observar com maior nitidez a não existência 
de modificações na capacidade acidificante da cultura 
láctica quando se introduzia leite de búfala ao leite 
de vaca. Dessas observações é possível concluir que 
o pH é o melhor indicador da medida da capacidade 
acidificante de culturas lácticas crescendo em leites 
de diferentes espécies animais. 

TABELA 1 - Dados da concentração inicial e final 
de lactose, porcentagem de consumo de lactose e 
correlação entre pH e consumo de lactose, após 270 
minutos de fermentação para a produção de iogurtes 
de leite de vaca, búfala e misturas. 

Amostras g de lactose/100g Consumo de pH Relação 
produto lactose (%) pH/lactose 

Inicial Final 

A 3,83 2,52 33,90 4,08 0,874 
B 3,62 1 ,98 45,30 4,03 0,961  
C 3,88 2, 12 45,36 4,06 0,972 
D 3,88 2,3 1 40,46 4,05 0,972 

A importância da atividade proteolítica de 
uma cultura na elaboração de iogurtes, reside no 
fato desta propriedade estar relacionada com o 
possível amargor do produto final e, também, com 
a estrutura do coágulo. Além disso, é fator de
terminante para as necessidades de aminoácidos 
livres que agem como fator de crescimento para 
os microrganismos integrantes da cultura láctica, 
uma vez que tais aminoácidos não existem em 
quantidade suficiente no leite (24). 

A formação de peptídeos e dipeptídeos 
também contribui para o desenvolvimento do aroma 
do produto final ( 1 8, 1 9). Dessa forma, quando ocorre 
o processo proteolítico no leite formam-se condições 
ideais para o desenvolvimento do L.bulgaricus e do 
S. th ermophilus, levando ao aparecimento das 
substâncias típicas do aroma do iogurte (25). 

Na Figura 3 está representado o compor
tamento proteolítico das culturas utilizadas no 

processo fermentativo. A análise desses dados mos
tra que o máximo de atividade proteolítica obtido, 
para todas situações testadas neste trabalho, se 
deu ao redor de 120 minutos de desenvolvimento 
microbiano, quando os dados oscilaram entre 6 8  
e 8 9  u g  d e  tirosinalm1 d e  produto. A queda que se 
estabelece após esse pico máximo de desen
volvimento e atividade diz respeito a uma aco
modação metabólica da cultura, que também passa 
a necessitar dos aminoácidos para seu 
desenvolvimento. 

Verificou-se no presente estudo que, assim 
como já demonstrado por outros autores ( 1 4), o 
processo proteolítico foi mais intenso nas amostras 
contendo maior quantidade de leite de búfala ("B" 

- 44,28 ug de tirosina/m1 do produto e "C" - 40,26 
ug de tirosina/m1 do produto), que naquelas onde 
predominava o leite bovino ("A" - 33 ,53  ug de 
tirosina/ml do produto e "D" - 32,25 ug de tirosinal 
ml do produto), após 270 minutos de fermentação 
(Figura 3 ), sem que esses dados sej am os maiores 
valores gerados. Tal fato traduz a necessidade dos 
microrganismos integrantes da cultura em 
adquirirem aminoácidos e fatores de crescimento 
outros para suportarem o desenvolvimento em con
dições cada vez mais adversas. 

Na Figura 4 estão apresentados os dados da 
evolução do consumo de lactose e na Figura 5 a 
liberação de glucose-galactose pelas culturas lácticas. 

Durante o processo fermentativo para a pro
dução de iogurtes, a lactose é degradada a glucose e 
galactose pela ação da enzima beta-galactosidase da 
cultura láctica (3 1). A glucose, por sua vez, é meta
bolizada a ácido lático através da via glicolítica, 
enquanto a galactose acumula-se no meio quando os 
microrganismos são incapazes de metabolizá-Ia, 
ou então é transformada em ácido lático através 
da galactose-6-fosfato ou da tagatose-fosfato (2, 
1 1 , 1 6) .  

N a determinação do consumo de lactose por 
parte dos microrganismos da cultura láctica verificou
se que a presença de leite bubalino no meio levou a um 
maior consumo de lactose pela cultura, conforme pode 
ser observado na Figura 4 e na Tabela 1. Segundo 
AMOROSO et aI (2), a presença de determinadas 
substâncias no leite pode favorecer a absorção da lac
tose pelos microrganismos aumentando o metabolismo 
desse carbohidrato. 

Analisando-se ainda a Tabela 1, é possível 
verificar uma interessante correlação entre os valores 
de pH e o consumo de lactose para todas as amostras. 
Este fato, na verdade, já era esperado, uma vez que 
o pH expressa a concentração hidrogeniônica pre
sente no meio e o consumo de lactose, pelos micror
ganismos lácticos, leva à produção de ácido lático. 
A geração de ácido, se não houver outro interferente 
no meio, tem que se correlacionar com a metabo
lização do carboidrato presente. 
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FIGURA 3 - Evol�ção do consumo de lactose durante 270 minutos de fermentação na produção dos iogurtes 
de leIte de vaca e/ou de búfala. 
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FIGURA 4 - Liberação de glucose-galactose durante 270 minutos de fermentação. 

Quando se comparam os dados das Figuras 
4 e 5, observa-se que a medida em que o consumo 
de lactose se acentuava (Figura 4) havia um acú
mulo de glucose-galactose no meio, sendo atin
gido o máximo entre 1 2 0  minutos e 1 5  O 
minutos. Além disso, observa-se que as amostras 
que continham soment e  le ite  de vaca ou de  
búfala apresentaram os  maiores valores de  
liberação de glucose-galactose. 

Algumas linhagens de S. thermophilus gal+ 
poderiam consumir a galactose quando a concentração 
de lactose no meio fosse baixa. Tal fato justificaria o 
consumo de glucose-galactose após 1 50 minutos de 
fermentação (Figura 4), uma vez que nessa ocasião 
grande parte da lactose já estava consumida. 

Os dados da evolução da produção de ace
taldeído no produto ao final da fermentação se 
encontram na Tabela 2 .  
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TABELA 2 - Concentrações de acetaldeído em 
iogurtes de leite de vaca, búfala e suas misturas, 
após 270 minutos de fermentação. 

Amostras 
A 
B 
C 
D 

Acetaldeído (ppm) 
3 1,98 
27,82 
30,40 
27,02 

o aroma do iogurte é formado por um grande 
número de substâncias, sendo, no entanto, o acetaldeído 
a principal delas (3,9). O acetaldeído pode ser sinte
tizado a partir da glucose pela via glicolítica e/ou a 
partir de aminoácidos como a tirosina (1 8, 19, 33). 

De acordo com a literatura (3 , 1 9, 2 7, 
2 8 ), um iogurte com aroma típico contém 20-
6 0  ppm de acetaldeído, sendo que o principal 
formador desta substância no processo 
fermentativo é o L. b u lgaricus. 

Quando se determinou a concentração de 
acetaldeído no iogurte produzido a partir de leite bo
vino bubalino e de suas misturas, verificou-se que 
a adição de leite bubalino não trouxe grandes mo
dificações na concentração de acetaldeído. Nessa 
linha, a análise da Tabela 2 permite constatar que 
a concentração de acetaldeído nas amostras ana
lisadas variou, após a fermentação ter-se 
completado, entre 27,02 ppm para as amostras 
contendo 25% de leite de búfala e 75% de leite de 
vaca e 3 1 ,98 ppm para a amostra contendo somente 
leite de vaca. Assim, é possível afirmar que as amos
tras levadas a efeito neste trabalho apresentaram 
concentrações de acetaldeído dentro dos limites 
estabelecidos como ideais para um aroma típico. Em 
outras palavras a adição de leite de búfala ao de vaca 
visando a produção de iogurtes, não comprometeria 
tecnologicamente a produção do aroma do produto. 

Na · Tabela 3 estão apresentados os dados das 
contagens microbianas realizadas nos produtos, após 
270 minutos de fermentação. 

T ABELA 3 - População de L. b u lgaricus  e 
S. thermophilus em iogurtes de leite de vaca, búfala 
e suas misturas, após 270 minutos de incubação. 

Amostras 

A 
B 
C 
D 

L. bulgaricus S.thermophilus 

(log ufc/ml) 

1 1 ,2533 
10,2237 
1 1 , 1 106 
1 1 ,2430 

12,2279 
1 0,3424 
12,0792 
1 1 , 1492 

A análise da  Tabela 3 evidencia que a 
menor população microbiana sempre foi vista no 
iogurte produzido unicamente com leite de búfala. 
A presença de microrganismos lácticos viáveis no 
produto após o período de fermentação é fator 
importante e característico do processo tecnológico 
de produção de iogurtes. Segundo alguns autores 
(5,  12 ,  3 0, 3 1 ),  o número de microrganismos 
viáveis na microbiota do iogurte deve estar acima 
de 107 ufc/ml (ou 6 log ufc/ml), para obtenção das 
características próprias e desejáveis do produto. 

N o presente trabalho observou-se que, após 
270 minutos de incubação todos os produtos 
resultantes da fermentação das diferentes misturas 
apresentaram números compatíveis com os 
parâmetros citados para a população microbiana, 
demonstrando, portanto, que a adição de leite de 
búfala não alterou a microbiota típica do iogurte 
(Tabela 3) .  

4. CONCLUSÕES 

Os dados obtidos no presente trabalho per
mitem concluir que a adição de leite de búfala ao 
leite de vaca visando a produção de iogurtes não 
afeta a acidez, a produção de acetaldeído ou mesmo 
a população da microbiota do produto, de forma 
que os parâmetros tecnológicos empregados 
tradicionalmente na produção do iogurte não 
sofreriam qualquer tipo de alteração . P orém, a 
mesma prática acarretou modificações na ativida
de proteolítica e no consumo de lactose. 

5. SUMMARY 

Physico-chemical and microbiological 
aspects of the yoghurts produzed with cow's milk, 
buffalo 's milk and mixtures of these milks were 
investigated. 

The tritable acidity, pH, proteolysis, utili-
zation of lactose and galactose, production of ace
thaldeyde and b ehaviour of lactic culture were 
analised during fermentation time (270 minutes). 

The results demonstraded that the 
introduction of buffalo 's milk in the mixture to 
fermentation altered the proteolitic activity and 
the utilization of lactose. However, those process 
not modified the acidifiant capacity of the lactic 
culture, production of acethaldeide and 
concentration of lactic microorganisms after 
fermentation time. 
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(VI) 

REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES 
O L Vargas 

A revista do Instituto de LatiCÍnios Cândido Tostes 
(REVILCT) publicada em JUIZ de Fora, apresenta-se 
no tamanho de 230mm por 1 60mm e, como um órgão 
do Centro de Pesquisa e Enslllo do Instituto de 
LatlCÍmos Cândido Tostes, da Empresa de PesqUisa 
Agropecuária de Mmas Gerrus, destina-se à publicação 
de trabalhos ongmrus de pesqUisa e à veICulação de 
mformações relevantes para o setor de leite e lácteos 
denvados A cntérlO de um Corpo EdltonaI, constItuído 
por membros especialistas lllternos e externos à 
EPAMIG, a revista poderá veicular artigos de revlsào 
bibliográfica exaustiva, pertinente a um tema espeCÍfico, 
ou mesmo notícias de mteresse geral, 
Aos au tores p oderá ser s o l i citada a provisão 
mstltuClOnaI de recursos fmancelros para publicação 
de trabalhos origmrus e/ou Impressão de separatas, de 
acordo com a disponibilidade financeira no período em 
questão Neste caso, a Revista poderá onentar os 
professores e pesqUisadores na busca mstltuclOnal de 
apolO financeiro, como por exemplo, para pagamento 
de fotolitos a cores 
Os artigos devem ser redigidos em português, mglês 
ou espanhol Os autores devem apresentar redações 
sempre mclUlndo títulos e resumo em português e mglês 
A bibliografia e as normas complementares de citação 
devem estar de acordo com a última publicação revista 
da Associação Brasileira de Normas Técmcas - ABNT 
(NB - 66 revisada ou postenor) Dar-se-á preferência 
à forma sem destaque, onde o nome dos autores são 
escntos com apenas as pnmelras letras mruúsculas, IstO 
é, dentro da norma culta do português . 
Os manuscntos em cópias origmrus devem ser enViados 
datilografados em papel branco, tamanho A4, 21 Omm 
x 297mm de 75 g m2, reservando-se as segumtes 
margens 1- margem esquerda de 40mm, 2 - margem 
direita de 25mm, 3 - margem supenor de 25mm, 4 -
margem mfenor de 25mm Os manuscntos devem ser 
dati l ografados em espaço duplo em páglllas de 
aproximadamente 30 linhas (no máximo 34 linhas e 80 
espaços ou caracteres por linha). O Corpo Edltonal 
poderá fazer alterações de pequeno porte nos ongmrus 
As alterações de grande porte serão sugendas aos 
autores juntamente com a devolução do texto a ser 
reajustado As correções e os acréSCimos encammhados 
pelos autores, após protocolo de entrada dos ongmrus 
poderão ser recusados a cnténo do Corpo Edltonal 
Todos os pretendentes ao espaço da ReVista, dentro 
do subtítulo "CiênCia e Técmca ou Engenhana", 
deverão apresentar um resumo em português no míclO 
do trabalho e um "Summary" em lllglês antes da 
listagem da bibliografia 
A bibliografia deve ser hstada, em ordem alfabética, 
pelo último nome do pnmelro autor As referênCias 
bibliográficas devem ser citadas no texto em uma das 
segumtes formas opclOnrus. Silva ( 1 980), Silva 1 980, 
(Silva 1 980), (foc clt , Silva, 1 980); ou (Silva, 1 980 35) 
As abreViaturas de nomes de periódiCOS devem segUir 
as normas da "World Llst of Scientlfic Penodlcals" 
Textos que resultam de ensaios devem conter: título, 
credenCiaiS dos autores, resumo, introdução, matenal 
e métod o ,  res u l tados e discussão,  conclu são, 
agradeCimentos, summary e bibliografia 

(V11) As ilustrações devem ser feitas em nanqUlm preto e 
branco e em tintas de desenho ( R o t n ngs ou 
eqUivalentes) de cores variadas para reproduções em 
cores As ilustrações deverão ser planejadas em função 
das segumtes reduções opcionrus I )  1 ,5X, 2) 2,OX, 
3) 2,5X, 4) 3,OX ou 5) nX sempre calculadas 
com base na diagonal de um retângulo Dar-se-á 
preferência aos tamanhos Impressos de 1 )  1 20mm 
por 90mm, 2) 60mm por 45mm, 3) 1 70mm por 
1 27 ,5mm As bases das i lustrações deverão ser 
conSideradas como I) 1 20mm, 2) 60mm, 3) 
1 70mm Os gráficos e as tabelas devem ser reduzidos 
ao mínImo mdlspensável, apenas de acordo com as 
eXigênCias de um tratamento estatístiCO formal As 
Ilustrações e as tabelas devem vir separadamente em 
relação ao texto e devem estar de acordo com as normas 
usurus de tratamento e processamento de dados As 
fotografias não deverão ser recortadas, as formas 
fotográficas ongmrus devem ser mantidas em tamanhos 
retangulares para espaços Impressos preferenCIais 
mdlcados aCima (lado menor diVidido pelo lado maior 
Igual a aproXimadamente 0,7) O cálculo para previsão 
da redução das Ilustrações deve ser feito de acordo com 
a onentação de Papavero & Martms ( 1 983 1 09) As 
I l u s trações e as tabelas deverão ser montadas 
separadamente do texto, deverão conter mdICações da 
sua localização definitiva em relação à pagmação do 
trabalho, devendo constar uma chamada no texto Na 
montagem deverá ser obedeCido um ngoroso cflténo 
de economia de espaço através da diVisão da págma 
em lauda esquerda e lauda dIreita Para pOSSibilitar este 
aproveitamento de espaço, a magnItude da redução 
poderá ser ajustada O Corpo Edltonal outorga-se o 
direito de proceder às alterações na montagem dos 
clichês e das pranchas ou de solicitá-Ias ao autores As 
legendas e os títulos das ilustrações deverão ser 
datilografados à parte do texto e das pranchas As 
ilustrações enviadas pelo correIO deverão ser protegidas 
em forma de pranchas de cartolina com uma proteção 
externa em cartão duro ou em madeIra, de forma a 
deixá-Ias sempre planas, nunca dobradas A CE não 
pode responsabilizar-se pelas perdas e danos com 
serviços de postagem 

(vm) Em nenhum caso (subtítulo, nomes de autores, etc) 
deverão ser u s ad a s  p a l avras e s c n tas só c o m  
maiúsculas No corpo do texto serão gnfados apenas 
nomes genéncos e específicos e palavras estrangeiras 
eventualmente usadas nas referênCiaS bibliográficas, 
gnfar apenas os nomes de lIvros e penódlcos e seus 
respectivos volumes 

(IX) Estas normas se aplicam à produção de testos por 
melO dos múltiplos instrumentos da mformáuca e os 
arugos podem ser apresentados empregando-se 
qualquer recurso de gravação rep rodu tível e 
vlsualizável As credenclcals dos autores e as notas 
de rodapés podem ser organIzadas den tro dos 
cnténos "Wlllword 6 .0" (ou versão postenor) 

(x) Todos os artigos publicados poderão ser Impressos em 
tuagem de 10 separatas. As separatas aCima desse 
número serão cobradas dos autores a preço de custo 
Os autores não receberão provas para exame e correção, 
os onginaIs serão considerados definItiVOS 
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