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Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo a produção de um queijo fresco de cabra, de pasta 

suave, fácil de barrar, com recurso à linha de fabrico implantada na queijaria Flor de Cardo, S.A.. 

Para que se pudesse recorrer à utilização desta linha, cuja concepção está programada para a 

coagulação enzimática, e esperando-se obter um produto final com características mais 

aproximadas às obtidas através da coagulação ácida, desenvolveu-se uma alteração ao 

procedimento de fabrico, através da acidificação da pasta. Esta provocaria uma diminuição no 

pH, um aumento na desmineralização da pasta e, consequentemente, um produto final com as 

características texturais desejadas. 

Para se alcançar esta acidificação, testaram-se três diferentes métodos: adição de um agente 

químico de acidificação (gluco-δ-lactona), adição de fermentos por inoculação directa antes da 

coagulação e incorporação de fermentos previamente multiplicados em laboratório. 

As avaliações realizadas permitiram concluir que a metodologia mais adequada foi a adição 

de fermentos previamente activados, que promovam a descida do pH a valores inferiores a 5,5, 

durante o fabrico, e não durante o período de conservação. Para isso, é necessária uma produção 

mais rápida de ácido, quer por ajustamento da proporção de inóculo, quer por modificação do 

tipo de fermento láctico utilizado. 

 

Palavras-chave: queijo fresco, queijo de cabra, gluco-δ-lactona, coagulação ácida, coagulação 

enzimática, desmineralização da coalhada. 
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Abstract 

The aim of this study was the production of fresh goat cheese, with a soft, easy to spread 

paste, and slightly acidic flavor, using a production line established in dairy Flor de Cardo, S.A..  

To be able to use this line, whose settings are programmed into enzymatic coagulation, and 

expecting to get a final product with characteristics as close to those for cheese obtained by acid 

coagulation, it was necessary to adjust the manufacturing process, eventually through induced 

acidification of the curd. This acidification would cause a decrease in pH, an increase in 

demineralization of the curd, and consequently a final product with desired textural and taste 

properties. 

To achieve this acidification, three different methods were tested: addition of a chemical 

acidifying agent (gluco-δ-lactone); addition of a direct vat set starter culture before coagulation, 

and incorporation of a pre-multiplied starter culture, at the same stage. 

Evaluations showed that the most appropriate methodology was the incorporation of a pre-

multiplied starter culture, to promote the lowering of pH values below 5.5, during manufacture, 

and not during the retention period. Therefore we need a faster acidification, either by adjusting 

the proportion of inoculum, or by modifying the type of lactic starter used. 

 

Keywords: fresh cheese, goat cheese, gluco-δ-lactone, acid coagulation, enzymatic 

coagulation, curd demineralization. 
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Extended Abstract 

The aim of this study was the production of fresh goat cheese, with texture and taste typical 

of a spread cheese, and lightly acidic, to the company Flor de Cardo, S.A., characterized by the 

production of Azeitão’s cheese, and trying to use the production line currently deployed in it. To 

achieve this objective, taking into account this important criteria, it was necessary to change the 

manufacturing process so that it could be done in the same production line as the process of 

enzymatic coagulation, however, originating a final product with different characteristics. 

For this we proceeded with the study of changes caused by acidification, in the production 

process typically used by the company, through three different methods: addition of an 

acidifying agent, the gluco-δ-lactone (GDL); direct incorporation of starter cultures before 

coagulation; and incorporation of the same starter cultures previously multiplied in the 

laboratory, at the same process step. 

The purpose of each of these methodologies was to cause the decrease in pH of the curd 

during the manufacturing process, thus allowing a strong demineralization during the 

coagulation stage, that would lead to the formation of a more pliable and elastic dough, with a 

softer texture, as well as, never forgetting, the well known flavor of this typical cheese factory. 

Although there was a slight decrease in pH, that was, in fact, observed, through the addition 

of GDL, it was still not sufficient to obtain the desired characteristics; once in the best test 

performed, we obtained a pH of nearly 6.0 and with a strong mineralization, as evidenced by 

calcium content, four days after manufacture (673 mg/100 g). Alongside with these results were 

the sensory analysis outcome, where in the overall opinion was quite negative, as well as the 

difficult spreadability, and rheological analysis, which showed very high values of hardness and 

adhesion. 

The method of acidification was then changed, and opted by a direct addition of a starter 

culture, just before the coagulation step. This procedure, that included a small number of trials 

due to its results, originated cheeses with a higher pH than required, before draining and 

moulding (between 5.9 and 6.4), with very low scores in the sensory analyses, and adhesion and 

hardness values very close to the first series of tests. Four days after manufacture, the cheese’s 

pH has decreased very sharply, reaching values close to 5.2, indicating that the effect of the 

starter culture was mostly felt during the storage time, and not during the coagulation and 

draining. 
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Thereby, we decide to activate the starter cultures in the laboratory before it was added to 

milk, to promote its activation in order to get its effect even during the manufacturing steps. 

After coagulation and whey draining, we obtained pH values in cheese between 4.8 and 5.8. 

During the four days of storage, this values evolved around 4.8 and 6.2 and the amount of 

calcium levels of cheese were of 350 mg/100g. These products showed better properties and 

higher results, not only, in sensory analysis due to favorable scores in the easiness of spreading 

and of the overall opinion, as well as in rheological analysis, with values of adhesion and 

hardness of about half of the above described. 

Despite the results obtained in the last series of tests were closer to the ideal, we also 

observed that the effect of the starter cultures decreased as we increased the length of time that 

they were prepared but not used. Such was able to be concluded based on the observation of a 

sharp decrease in pH between the end of coagulation and the end of the storage period, in the 

first trial, and a sharp increase in pH between the same periods in the last trial performed. 

In a way of achieving the production of a fresh goat cheese with the desired characteristics, 

using the existing production line in Flor de Cardo S.A., we concluded that, it will be necessary to 

induce an acidification by the use of pre-activated starter cultures. The best way to obtain them 

is through a pre-activation with higher concentrations than those used in this work, or the use of 

another type of starter culture, with more pronounced acidification properties, that can also 

allow a decrease in pre-maturation and agitation times. 

 

Keywords: fresh cheese, goat cheese, gluco-δ-lactone, acid coagulation, enzymatic 

coagulation, curd demineralization. 
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I. Introdução 

O queijo, alimento sólido produzido através da laboração do leite de mamíferos, é uma das 

formas mais antigas de transformação e conservação do leite e dos seus constituintes. A 

transformação do leite em queijo engloba várias etapas, sendo a mais importante a coagulação, 

onde se dá a passagem do estado líquido para um estado de gel – o coágulo. 

O leite utilizado para a produção de queijo pode ter origem em vários animais – vaca, cabra, 

ovelha ou búfala, e a sua constituição está dependente de vários factores – desde a espécie e raça 

que o originam, até à alimentação e maneio do animal, estágio da lactação, ou factores 

ambientais que influenciam directamente a sua produção. 

De entre os constituintes do leite podem realçar-se a água, a gordura, a lactose, os sais 

minerais e as proteínas, que, quando estudados o seu comportamento e composição, permitem 

perceber quais as melhores técnicas a empregar para que se tire o maior partido possível 

durante o processo de transformação do leite em queijo. 

É neste sentido que se deve ter em conta a importância da qualidade da matéria-prima na 

produção e fabrico de queijo. Por outro lado, para além das características inerentes ao leite e à 

sua origem, não deve ser esquecida a manipulação deste produto, desde a sua obtenção até à 

chegada à fábrica, onde irá sofrer as transformações necessárias. É, muitas vezes, durante esta 

etapa do processo que se dão as contaminações microbiológicas que vão, posteriormente, fazer 

com que o leite seja rejeitado, por não cumprir as normas estabelecidas legalmente ou as 

exigências tecnológicas. 

Ainda dentro dos factores que actuam directamente na qualidade deste produto alimentar, é 

de ressaltar a importância das operações tecnológicas que levam à sua produção. Cada uma das 

etapas que constituem uma linha de fabrico, mais ou menos industrial, tem a sua importância, e 

deve ser conhecida e controlada com vista à obtenção de um produto de qualidade e com as 

características sensoriais e físico-químicas desejadas, nunca esquecendo a importância da 

segurança para o consumidor. 

É assim que surge o objectivo do presente trabalho, onde foi estudada a influência das 

modificações nas técnicas de fabrico na qualidade e tipo de produto final obtido, sempre com um 

objectivo bastante claro – o de produzir um queijo de cabra fresco, de pasta mole e fácil de 

barrar, com um sabor levemente ácido mas agradável ao paladar. 

Para a empresa em questão – a queijaria Flor de Cardo, instalada em Palmela, com uma 

produção muito direccionada para o tradicional queijo de Azeitão, emerge a necessidade da 

criação de um novo produto, à base de leite de cabra, que vá de encontro a características finais 
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do produto bastante específicas, mas cuja produção possa ser realizada com recurso à linha já 

instalada na indústria, não levando, por isso, a encargos excessivos. A forma mais comum de 

chegar ao tipo de resultados pretendidos seria a utilização de uma tecnologia baseada na 

coagulação ácida, pouco comum entre nós, e incompatível com a linha de fabrico disponível na 

empresa, claramente vocacionada para o fabrico de queijo à base da coagulação enzimática. 

Desta forma, pretendeu-se, com o presente trabalho, estudar as modificações a realizar 

durante uma fase específica da produção – a coagulação, por forma a se conseguir obter um 

queijo fresco com uma pasta caracteristicamente fina e suave, tal como descrito anteriormente. 

Esta aproximação deu-se através da diminuição do pH ao longo do processo de coagulação e 

dessoramento, induzida, numa primeira fase experimental pela adição de um produto químico 

que promove directamente a acidificação, para estudar o efeito na componente de textura, e, 

posteriormente, pela adição de fermentos, que levam à produção de ácido láctico, para 

complemento da componente organoléptica do produto final. 

Assim, do decorrer dos ensaios levados a cabo para a prossecução deste objectivo, resultou a 

caracterização físico-química, sensorial e reológica dos produtos fabricados, a qual nos permitiu 

concluir quais as alterações mais significativas a realizar durante o fabrico, para se obter o 

produto final desejado. 

Quer as referidas análises quer os ensaios realizados tiveram lugar no Grupo de Tecnologia 

do Leite e Lacticínios, da Unidade de Investigação de Tecnologia Alimentar do L-INIA/INRB, 

sediado no Instituto Superior de Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa. Todo o leite 

utilizado durante os fabricos foi cedido pela empresa Flor de Cardo S. A., à medida das 

necessidades dos ensaios realizados. 
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II. Revisão Bibliográfica 

1 O Leite 

O leite é o produto da secreção das fêmeas dos mamíferos, depois do parto e do período de 

colostro. Considera-se leite alimentar o leite cru destinado ao consumo humano de forma directa 

ou indirecta e que for produzido por animais saudáveis, bem alimentados, não fatigados, 

mantidos em bom estado de higiene, e que satisfaça os seguintes requisitos: 

a) Ser produto integral da ordenha completa e ininterrupta; 

b) Não conter colostro, pelo que o produto da ordenha obtido nos cinco dias seguintes 

ao parto não será considerado leite para o efeito deste diploma; 

c) Ser isento de coloração, cheiro e sabor anormais; 

d) Ser colhido, conservado e transportados com observância das prescrições 

regulamentares em vigor; 

e) Não conter microrganismos patogénicos, pus, sangue nem substâncias estranhas à 

sua constituição ou composição química original (Portaria nº 472/87 de 4 de Junho, 

1987). 

O leite, como produto alimentar bastante comercializado que é, pode ter variadas utilizações. 

Estas podem ir desde o consumo em natureza (leite esterilizado, ultrapasteurizado, aromatizado, 

entre outros) ao consumo dos seus produtos derivados, como é exemplo o queijo. Das 

tecnologias de fabrico utilizadas neste tipo de produtos surgem os sub-produtos, como o leitelho 

e o soro, que podem, também, ser incorporados no fabrico de outros alimentos (requeijão, 

bebidas lácteas, gelados, chocolates, entre outros). 

 

1.1 Componentes do Leite 

O leite tem, na sua constituição, vários componentes. A proporção em que estes se encontram 

nos vários tipos de leite que podem ser obtidos na natureza vai influenciar directamente, tanto a 

qualidade do leite, como a sua aptidão tecnológica, no caso de utilização para obtenção de outros 

produtos lácteos. 

O leite de vaca é um dos mais comercializados em Portugal, tanto para consumo em natureza, 

como para matéria-prima de produção de outros alimentos. 

Na Tabela I apresentam-se alguns dos constituintes deste tipo de leite, bem como a proporção 

em que se encontram no mesmo. 
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Tabela I - Composição média de alguns constituintes do leite de vaca (MARTINS, 2010) 

Gordura 

3,5% 

Água 

87,3% 

Resíduo Seco Isento de Gordura 

8,2 – 8,7% 

 

Lactose 

4,9% 
Substâncias Azotadas 

Sais 

Minerais 

Outras 

Substâncias 

 

Proteína Total 

3,48% 

Substâncias 

Não 

Proteicas 

Caseínas 

2,3-2,5% 

Proteína 

do Soro 
 

 

De entre os constituintes referidos na Tabela I, destacam-se aqueles que maior influência têm 

na qualidade final do leite para consumo e nas características de aptidão tecnológica do leite 

para utilização como matéria-prima de outros produtos lácteos. São estes: 

1.1.1 Gordura 

A gordura presente no leite encontra-se sob a forma de glóbulos esféricos, envolvidos por 

uma membrana heterogénea, a membrana do glóbulo de gordura, e dispersos sob a forma de 

uma emulsão. É maioritariamente composta por triglicéridos parcialmente cristalizados à 

temperatura ambiente e os ácidos gordos que os compõem têm, na sua constituição, entre 2 a 20 

átomos de carbono, podendo ser saturados ou insaturados. A membrana que envolve os 

glóbulos de gordura é constituída por duas camadas: uma camada interna, composta por 

proteínas globulares e fosfolípidos, e uma camada externa com a presença de enzimas. 

A gordura desenvolve um papel importante na formação das propriedades reológicas do 

queijo, uma vez que durante o fabrico os glóbulos de gordura ficam retidos dentro da rede 

proteica proveniente da formação do gel. No entanto, apesar desta importância, a gordura não 

desenvolve um papel activo da formação do gel em si (FOX et al, 2004). 

1.1.2 Lactose 

É o açúcar presente no leite, um dissacárido constituído por galactose e glicose. É hidrolisada 

pela lactase, e pode ser fermentada pelos microrganismos, formando ácido láctico que ajuda na 

diminuição do pH e consequente acidificação do meio. Esta transformação pode ser bastante 

importante na etapa da coagulação e nas fases subsequentes – durante o dessoramento, a 

prensagem e a maturação do queijo. 

1.1.3 Substâncias Azotadas: Proteína  

A proteína forma a parte mais complexa do leite. Encontra-se no leite sob a forma de 

macromoléculas constituídas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. A fracção proteica 

do leite é, composta por três tipos de constituintes: 
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 Caseínas: São fosfoproteínas que constituem a fracção mais importante no que toca à 

aptidão tecnológica do leite para fabrico de queijo. Representam a proteína coagulável do leite, 

uma vez que são insolúveis em água a pH 4,6, devido às grandes proporções de resíduos 

apolares. Podem ser encontradas no leite sob várias formas, sendo as mais relevantes as αs1, αs2, 

β e κ. A sua associação estabelece a formação das micelas de caseínas, aprofundadas mais à 

frente. 

 Proteínas do soro: Essencialmente albuminas e globulinas, proteínas solúveis nas 

condições de insolubilização das caseínas, sintetizadas na célula mamária (exemplos: α-

lactoalbumina e β-lactoglobulina). 

 Proteose-peptonas: conjunto heterogéneo de substâncias de carácter proteico. 

1.1.3.1 Caseínas 

As caseínas que constituem as micelas têm características comuns que lhes permitem exercer 

esta função. Têm na sua constituição agrupamentos fosfosserílicos, ácidos aminados e uma 

grande quantidade de resíduos apolares. As características apresentadas em cima são, também, 

responsáveis pela distinção de cada uma destas caseínas, na medida em que o número de 

agrupamentos fosfosserílicos, o tipo de aminoácidos e o teor em certos aminoácidos pode variar 

consoante o tipo de caseína em questão. 

Na Tabela II poderemos encontrar as características físico-químicas das diferentes caseínas, 

comprovando algumas das diferenças referidas em cima, e cuja interpretação poderá ajudar na 

compreensão do papel das várias caseínas ao longo do processo de organização das micelas. 

 

Tabela II - Características físico-químicas das caseínas (BRULE & LENOIR, 1987) 

 αs1 αs2 β κ 

Resíduos de ácidos aminados (*) 199 207 209 169 

Peso molecular (daltons) 23.600 25.200 24.000 19.000 

Resíduos de cisteína (*) - 2 - 2 

Agrupamentos fosfosserílicos (*) 8-9 10-13 5 1-2 

Glúcidos (-) (-) (-) (+) 

Hidrofobicidade (Kj/resíduo) 4,9 4,65 5,6 5,1 

Carga, em pH 6,6 -20,9 -14,8 -12,3 -3 

Sensibilidade à quimosina (+) (-) (+) (+++) 

Sensibilidade ao cálcio (++) (+++) (+) (-) 

(*) Número por molécula 
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A presença de agrupamentos fosfosserílicos, que se verifica mais elevada para as caseínas αs, 

confere às caseínas uma grande afinidade relativamente ao cálcio, ao magnésio e aos oligo-

elementos, sendo a sua capacidade de ligação a estes elementos tanto maior quanto mais 

elevado for o teor de fosforilação. Através do estudo das sequências das cadeias de caseína αs e β, 

concluiu-se que existem localizações de grupos fosfosserílicos agrupadas entre si, resultando na 

criação de zonas com carácter ácido e hidrófilo muito acentuado. Estas aglomerações de cargas 

negativas, provenientes dos grupos fosfosseril, conferem a estas caseínas uma das suas 

principais características – o elevado poder de fixação do cálcio. 

Já no que diz respeito à caseína κ, verifica-se uma elevada sensibilidade à quimosina ao nível 

da ligação Fen-Met (posições 105-106 da cadeia) e um baixo teor de agrupamentos 

fosfosserílicos, o que, consequentemente, leva a uma fraca afinidade relativamente ao cálcio. A 

caseína κ forma, desta maneira, complexos estáveis com as caseínas αs e β, em presença de cálcio. 

Este poder de estabilização deve-se, também, à sua componente COOH terminal, que possui 

carácter ácido e hidrófilo (BRULE & LENOIR, 1987). 

1.1.3.2 Modelos de Organização das Micelas 

Existem vários modelos que prevêem a organização micelar. Dos mais conhecidos, destaca-se 

o defendido por Schmidt (1982), que assume a constituição das micelas de caseína através da 

agregação de um conjunto de subunidades, de natureza proteica, associadas entre si por 

elementos minerais (cálcio, magnésio e fosfato). 

Estas subunidades, as sub-micelas de caseína, são partículas esféricas formadas pela 

associação de caseínas (αs1, αs2, β e κ), de alguns fragmentos peptídicos (caseínas γ) decorrentes 

da proteólise da caseína, e dos componentes salinos, principalmente cálcio e fosfato. A agregação 

destas sub-micelas, através do fosfato coloidal de cálcio, dá origem às micelas de caseína (Figura 

1). 

A estrutura destas sub-micelas, representada na Figura 1-A, é composta por um interior 

hidrófobo constituído pelos componentes apolares das caseínas, que se encontra revestido por 

uma camada de natureza polar, formada por segmentos de cadeias altamente carregadas com 

resíduos fosfosserílicos das caseínas αs1, αs2 e β e com a componente COOH terminal das caseínas 

κ  (BRULE & LENOIR, 1987). 

Estas subunidades irão constituir a micela de caseína através da sua agregação conjunta. Esta 

agregação dá-se graças à presença dos elementos minerais constituintes do leite e é favorecida 

pelas localizações fosfosserílicas das caseínas, que se encontram presentes na zona exterior da 

mesma (Figura 2). 
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Figura 1 - Estrutura da micela de caseína (BRULE & LENOIR, 1987) 

 

É, assim, através da ligação entre o fosfato de cálcio e o cálcio, e consequentemente entre este 

agrupamento e o fósforo presente na molécula, que estas subunidades se ligam entre si, dando 

lugar à formação de uma micela. Este crescimento tem como componente limitante a caseína κ 

que, graças ao seu pobre teor em grupos fosfosserílicos, não permite a fixação do cálcio nem do 

fosfato de cálcio. Assim, as sub-micelas que têm na sua constituição grandes quantidades de 

caseína κ, irão ocupar o exterior da formação da micela, não permitindo que se efectuem mais 

ligações. Como pode ser visto na Figura 1-B, o modelo de organização micelar é constituído por 

uma camada exterior fortemente rica em caseína κ, ficando as subunidades com fraco teor na 

mesma, localizadas no interior da micela.  

 

Figura 2 - Esquema da ponte, entre duas sub-micelas, formada pelo fosfato de cálcio (BRULE & LENOIR, 1987) 
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1.1.4 Sais Minerais 

À parte a sua função nutricional, o papel mais relevante dos elementos minerais refere-se a 

questões funcionais, nomeadamente, por exemplo, na associação a diferentes enzimas 

biologicamente importantes (como, por exemplo, o ferro), ou à vertente tecnológica, de que o 

papel do cálcio no fabrico de queijo é um exemplo importante, seja pela sua acção fundamental 

na coagulação enzimática, seja pela dinâmica da sua remoção parcial quando da contribuição da 

fermentação láctica no fabrico de queijo, ou mesmo da utilização deste tipo de metabolismo 

como agente da coagulação, implicando, nestes dois últimos casos, propriedades texturais do 

queijo diferentes da primeira situação. 

Os sais minerais que constituem o leite são bastante variados e podem ser encontrados em 

diferentes proporções, consoante a espécie, raça, alimentação do animal e até mesmo os factores 

ambientais. Dos vários componentes da fracção mineral encontrada no leite fazem parte o cálcio, 

fósforo, magnésio, ferro, cobre e zinco, e destes são de realçar o cálcio e o fósforo, 

principalmente na sua forma de fosfatos, devido ao importante papel que desempenham nas 

ligações micelares e, consequentemente, na transformação do leite em queijo. Estes minerais 

podem ser encontrados no leite sob duas formas principais: livres na fase aquosa, ou ligados às 

caseínas na fase micelar, as quais se encontram num estado de equilíbrio que pode sempre ser 

modificado através das alterações físico-químicas do meio (ZELLER, 2005).  

Os teores em cálcio, fósforo, e também em caseína, de um leite, influenciam o seu poder 

tampão, que não é mais que a sua capacidade em resistir a uma diminuição de pH pela adição de 

um ácido. Um leite de cabra com um baixo poder tampão pode ver o seu pH passar de 6,6 para 

6,0 graças a uma baixa formação de ácido láctico, enquanto que é necessária uma elevada 

quantidade do mesmo ácido para se obter uma variação semelhante de pH num leite com um 

elevado poder tampão, isto é, num leite rico em cálcio, fósforo e em caseínas (ZELLER, 2005). 

Durante a transformação do leite em queijo, decréscimos no pH podem provocar mudanças 

consideráveis no equilíbrio de minerais e, consequentemente, na composição micelar. A 

acidificação que é feita durante a coagulação do leite, devida quer à actividade bacteriana quer à 

adição de ácido, dissolve progressivamente o fosfato de cálcio coloidal e reduz a ligação que o 

cálcio tem à caseína. A taxa de solubilização aumenta drasticamente a pH inferior a 5,6 e fica 

praticamente completa a pH próximo de 5,2. Com uma acidificação obtida a um pH inferior a 3,5, 

observa-se uma solubilização completa do cálcio e do magnésio. Para além destes efeitos, a 

diminuição do pH provoca um aumento da actividade do cálcio, ião que representa um papel 

importante na redução da repulsão entre as caseínas carregadas negativamente, levando a um 

aumento da taxa de agregação durante a coagulação do leite (FUENTE, 1998). 
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De uma maneira geral, podemos afirmar que, principalmente o cálcio e o fósforo presentes no 

leite, afectam grande parte dos aspectos de fabrico de queijo. Quer o fosfato de cálcio coloidal 

quer o ião cálcio têm uma elevada influência na coagulação do leite, particularmente na fase de 

agregação das micelas. A adição de cloreto de cálcio ao leite, antes da etapa de coagulação, irá 

reduzir o tempo de coagulação bem como aumentar ligeiramente a força do gel, quando 

utilizado em baixas concentrações. A realização de uma pré-acidificação irá, por sua vez, 

influenciar o conteúdo mineral no queijo e, consequentemente, a sua textura final (LUCEY & FOX, 

1993). 

 

1.2 O Leite de Cabra 

O leite de cabra é considerado significativamente diferente dos leites de vaca e de ovelha, 

principalmente pelas suas características físicas facilmente perceptíveis, nomeadamente pela 

sua cor e odor. Este é um leite mais branco que o de vaca, devido à falta de carotenos na sua 

constituição, que conferem a cor amarelada ao leite, e é caracterizado por possuir um odor mais 

forte, o que pode estar relacionado com dois factores distintos. Por um lado, pode verificar-se a 

absorção de compostos aromáticos durante o maneio, nomeadamente na ordenha, que pode ser 

muitas vezes realizada de forma inadequada, levando à contaminação do leite. Por outro lado, a 

percentagem de ácidos gordos livres de cadeia ramificada e as maiores concentrações dos ácidos 

cáprico, caproico e caprílico, bem como a elevada quantidade de cloro e outros minerais 

presentes neste tipo de leite, podem contribuir para o seu sabor característico. 

Para além destas características, o leite de cabra apresenta outras propriedades que o fazem 

distinguir-se bastante dos leites de vaca e ovelha, tais como o seu pH, que ronda os 6,7, sendo 

portanto, menos ácido que o de vaca, a sua densidade, que pode variar entre 1,026 e 1,042, o que 

é explicado pelo diferente conteúdo de gordura presente neste leite,  e a elevada digestibilidade 

das suas proteínas e gordura, o que o torna um leite bastante procurado por consumidores com 

algum tipo de intolerância aos restantes tipos de leite (BOZA & SAMPELAYO, 1997). 

Dependendo da raça, genética do animal, tipo de alimentação, factores ambientais, estádio e 

período da lactação em que se encontra o animal, o leite de cabra possui valores 

significativamente diferentes das restantes espécies, no que toca aos seus constituintes físico-

químicos, como pode ser observado através da Tabela III. 
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Tabela III - Composição média do leite de diferentes espécies (JANDAL, 1996) 

Componente Cabra Ovelha Humano Vaca 

Gordura (%) 3,90 7,62 3,67-4,70 3,67 

Outros sólidos (%) 8,68 10,33 8,90 9,02 

Lactose (%) 4,08 3,7 6,92 4,78 

Proteína (%) 2,90 6,21 1,10 3,23 

Caseína (%) 2,47 5,16 0,40 2,63 

Proteínas do soro (%) 0,43 0,81 0,70 0,60 

Cinza total (%) 0,79 0,90 0,31 0,73 

Cálcio (%) 0,194 0,160 0,042 0,184 

Fósforo (%) 0,270 0,145 0,06 0,235 

Cloro (%) 0,154 0,270 0,060 0,105 

Vitamina A (IU g-1 de gordura) 39,00 25,00 32,00 21,00 

Vitamina B1 (mg por 100 ml) 68,00 7,00 17,00 45,00 

Vitamina B12 (mg por 100 ml) 210,00 36,00 26,00 159,00 

Vitamina C (mg por 100 ml) 20,00 43,00 3,60 2,00 

Vitamina D (IU g-1 de gordura) 0,70 ND 0,27 0,70 

Energia (Cal por 100 ml) 70,00 ND 68,00 69,00 

ND: Não detectado 

 

De entre as diferenças apresentadas anteriormente, é de realçar quer a fracção proteica quer 

a fracção mineral deste tipo de leite, constituintes essenciais na produção de queijo. 

Através de uma análise mais cuidada da fracção proteica do leite de cabra, apresentada na 

Tabela IV, podemos verificar que, em comparação com o leite de vaca, o leite de cabra tem 

valores gerais de caseína bastante inferiores, à excepção do que toca à caseína β, facto que é 

suportado pelos valores de percentagem de proteína evidenciados na Tabela III. Podemos 

observar, através da leitura da tabela, que o valor das caseínas αs1 e αs2 se encontram juntos, no 

entanto, este é constituído maioritariamente pela caseína αs2, o que permite concluir que o leite 

de cabra é mais rico neste tipo de caseína que o leite de vaca. Estas diferenças podem explicar as 

propriedades de formação de precipitado durante os processos digestivos, bem como algumas 

das suas características reológicas durante a transformação do leite em queijo (BOZA & 

SAMPELAYO, 1997). 
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Tabela IV - Conteúdo médio das proteínas lácteas nos leites de cabra e de vaca (BOZA & SAMPELAYO, 1997) 

Proteína Cabra (%) Vaca (%) 

Caseína αs1 
23,5 

30,6 

Caseína αs2 8,0 

Caseína β 45,0 28,4 

Caseína κ 5,6 10,1 

β-lactoglobulina 15,5 9,8 

α-lactoalbumina 7,1 3,7 

Serum albumina 3,4 1,2 

Imunoglobulinas - 2,1 

 

Para além da análise à fracção proteica, é também importante observar as diferenças que 

existem na composição mineral do leite de cabra. Como se pode ver na Tabela V, o leite de cabra 

é bastante mais rico em minerais que o leite de vaca.  

Para a produção de queijo, o cálcio e o fósforo desempenham um papel fundamental nas 

ligações intramicelares, daí se poder concluir que, devido à sua riqueza nestes dois minerais, o 

leite de cabra apresenta uma elevada aptidão para este tipo de fabrico. 

 

Tabela V - Composição mineral média dos leites de cabra e de vaca (Adaptado de BOZA & SAMPELAYO, 1997) 

Minerais Cabra Vaca 

Ca (mg/L) 1304 1110 

P (mg/L) 1080 950 

Cl (mg/L) 1566 980 

Na (mg/L) 488 430 

Fe (mg/L) 0,7 0,4 

Cu (mg/L) 0,4 0,1 

Zn (mg/L) 4,8 4,2 

Se (μg/L) 13,3 9,6 

 

Para além das características que promovem o fabrico de queijo a partir de leite de cabra, 

este alimento é, também, altamente benéfico a nível nutricional, graças à sua composição 

mineral, em grande parte devido à elevada biodisponibilidade do cálcio e do fósforo, nutrientes 

fundamentais para o bom funcionamento do metabolismo humano.  
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2 O Queijo 

2.1 A Produção de Queijo 

“O queijo é o produto fresco ou curado, sólido ou semi-sólido, que se obtém: 

a) Pela coagulação do leite, leite desnatado, leite parcialmente desnatado, nata, nata de 

soro ou soro de leite coalhada, isolados ou combinados, graças à acção do coalho ou 

de outros agentes coagulantes apropriados e por escoamento parcial do soro 

resultante desta coagulação, ou 

b) Pelo emprego de técnicas de fabricação conduzindo à coagulação do leite e/ou das 

matérias provenientes do leite, de forma a obter-se um produto acabado, possuindo 

as mesmas características físicas, químicas e organolépticas essenciais do produto 

definido no ponto a)” (ECK, O Queijo, 1987). 

O fabrico de queijo tem por finalidade preservar a caseína, acompanhada por uma parte mais 

ou menos importante dos outros constituintes do leite, a fim de retardar o seu consumo no 

tempo, de alguns dias a alguns meses, e por vezes mais (WEBER & RAMET, 1987).  

Para que se proceda à transformação do leite em queijo são necessárias algumas etapas 

fundamentais a esta transformação. De uma maneira geral estas etapas encontram-se ilustradas 

na Figura 3. 

 

Figura 3 - Esquema genérico do fabrico de queijo (MARTINS, 2010) 

 

Obtenção da matéria-prima 

Preparação da matéria-prima 
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Maturação 
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Para além das etapas apresentadas na imagem anterior, consoante o tipo de queijo a produzir 

e as características que se querem alcançar, podem ser introduzidas ou retiradas algumas etapas 

ao longo do processo de fabrico. É o exemplo da pasteurização do leite, etapa obrigatória no 

fabrico de queijos frescos, ou da maturação do queijo, etapa apenas necessária no caso do 

fabrico de queijo designado por curado. 

 

2.2 Operações Mais Importantes no Processo de Fabrico 

2.2.1 A Coagulação 

A coagulação é a fase do processo de transformação do leite em queijo mais importante 

durante o fabrico, uma vez que é aqui que se dá a passagem do estado líquido para o estado de 

gel – coágulo. 

A coagulação do leite pode ser realizada de duas formas: por acção de enzimas – coagulação 

enzimática, ou por indução da diminuição do pH – coagulação ácida. Estes dois processos dão 

origem à formação de géis com características bastante díspares, devido à influência das 

diferenças entre ambos os processos de fabrico. 

2.2.1.1 Coagulação Enzimática 

A coagulação enzimática é promovida através da adição de enzimas proteolíticas, de origem 

animal, vegetal ou microbiana, ao leite, durante esta fase do fabrico. A enzima coagulante mais 

vulgarmente utilizada é de origem animal – o coalho, mistura de quimosina e pepsina segregada 

na coalheira dos jovens ruminantes alimentados a leite. No Este tipo de coagulação é o mais 

utilizado, nomeadamente entre nós, sendo comum a utilização extractos enzimáticos de origem 

vegetal, proveniente da flor de espécies de Cynara (C. cardunculus, C. humilis), também 

conhecidas como cardo. 

Durante a coagulação enzimática o complexo caseínico sofre uma acção das enzimas, que leva 

à sua proteólise. Esta acção pode ser descrita em duas fases: 

 Fase primária ou enzimática: a caseína κ é hidrolisada pela enzima, destruindo-se, assim, 

a sua função estabilizadora na micela. Desta forma a ligação peptídica fenilanina-metionina 

(Phe105-Met106) da cadeia da caseína κ é quebrada, dando origem a duas fracções distintas: a 

paracaseína κ (segmento 1-105) e o caseinomacropeptídeo – CMP, (segmento 106-169); a 

paracaseína κ, ligada às caseínas αs e β, mantém um carácter básico e hidrófobo, fica integrada 

na micela mas perde as propriedades estabilizadoras da caseína κ que lhe dá origem. Já o CMP, 

com um carácter marcadamente ácido e hidrófilo, é libertado e passa para o soro, (MARTINS, 

2010).  
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 Fase secundária ou de coagulação: quando a hidrólise da caseína κ iniciada na fase 

primária atinge uma taxa de cerca de 85%, a estabilidade coloidal das micelas reduz-se a um 

nível crítico. A libertação do CMP para o soro leva a uma diminuição da carga das micelas, 

proporcionando as ligações intramicelares, através do fosfato, e a consequente gelificação na 

presença de Ca2+. Desta forma, o complexo de fosfocaseinato de cálcio resultante forma um gel 

bastante estável que ocupa todo o volume inicial do leite e que retém a fase aquosa da solução.  

2.2.1.2 Coagulação Ácida 

A coagulação por acidificação dá-se através da adição de um ácido mineral ou orgânico ao 

leite (acidificação brusca), da formação de ácido resultante da fermentação da lactose ou da 

hidrólise da gluco-δ-lactona (acidificações progressivas). No primeiro caso provoca-se a 

floculação das caseínas, a pH 4,6, sob a forma de um precipitado mais ou menos granuloso que se 

separa do soro láctico, e no segundo caso obtém-se um coágulo mais liso, homogéneo e que 

ocupa inteiramente o volume inicial do leite (BRULE & LENOIR, 1987). 

Na coagulação ácida, a diminuição do pH promove a regressão da ionização das funções 

ácidas da caseína e consequentemente dá-se uma diminuição do poder sequestrante das 

caseínas αs e β, bem como dos minerais presentes na constituição do leite (GAUCHERON, 2004). 

Aliado a estes acontecimentos, dá-se uma solubilização do fosfato de cálcio micelar e o seu 

progressivo deslocamento na direcção da fase aquosa., levando a uma desmineralização da 

micela que se torna total para valores de pH inferiores a 5,0 (BRULE & LENOIR, 1987). 

Assim que todo o fosfato de cálcio micelar é solubilizado, e na ausência de agitação, dá-se uma 

formação visível de um gel láctico, através de ligações entre os agregados. O gel encontra-se 

totalmente organizado a pH 4,6, valor correspondente ao ponto isoeléctrico das caseínas, 

verificando-se uma neutralização da carga e uma importante redução da hidratação das 

proteínas, o que conduz à sua insolubilização. A acidificação pode prosseguir, solubilizando-se o 

cálcio ligado às caseínas até à sua totalidade, quando se atinge um pH próximo de 3,5.  

O coágulo obtido através deste tipo de coagulação é o resultado da formação de uma rede 

proteica insolúvel, que engloba nas suas malhas a totalidade da fase aquosa. A rede é constituída 

pelas sub-micelas, totalmente desmineralizadas e as ligações que intervém na ligação desta rede 

são de natureza electrostática e hidrófoba, daí a elevada fragilidade do coágulo (BRULE & 

LENOIR, 1987). 

2.2.1.3 Coagulação Mista 

A coagulação mista dá-se, normalmente, nas coalhadas lácticas destinadas a serem afinadas, 

em que, após uma ligeira acidificação, os leites são coagulados a pH entre 6,0 e 6,3. Neste caso 

dá-se, inicialmente, a formação de um gel, seguindo-se a acidificação até que a totalidade do 
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fosfato de cálcio micelar e uma parte do cálcio ligado às caseínas se solubilize antes do 

dessoramento (GAUCHERON, 2004). 

Desta forma, podemos afirmar que se recorre à coagulação mista nos casos em que se 

pretende uma maior libertação de minerais da coalhada. Assim sendo, existem várias alterações 

que se podem fazer quer à coagulação puramente enzimática, quer à coagulação puramente 

ácida, que irá permitir obter uma coagulação mista, promovendo a desmineralização e, 

consequentemente, alterando as características finais da pasta. 

São três os principais factores que afectam a desmineralização de uma coalhada: 1) A pré-

acidificação do leite converte o cálcio e o fosfato coloidais (insolúveis) em formas solúveis que 

podem ser removidas da coalhada, durante o dessoramento; 2) O pH do soro após a coagulação 

afecta a desmineralização da pasta, que é mais elevada se a produção de ácido se der 

previamente à fase de dessoramento do que após a prensagem. Assim, promover uma redução 

do pH durante o dessoramento irá aumentar a perda de minerais na coalhada; 3) A temperatura 

de fabrico utilizada também influencia a desmineralização, uma vez que perante um 

aquecimento rápido e a altas temperaturas as partículas da coalhada contraem-se rapidamente, 

expelindo a fase aquosa e, consequentemente, as formas solúveis de cálcio e fosfato. No entanto, 

se a coalhada sofrer um aquecimento a baixas temperaturas, apresentam uma sinérese mais 

lenta e progressiva, facilitando a libertação dos minerais solúveis para o soro à medida que o pH 

diminui (LUCEY & FOX, 1993). 

2.2.2 O Trabalho da Coalhada 

O trabalho da coalhada pode incluir as operações de corte, dessoramento e prensagem da 

mesma, realizadas após a coagulação. 

As técnicas utilizadas nestas operações, bem como o seu controle são de extrema importância, 

uma vez que é através da libertação do soro que se determina, em grande parte, o tipo de pasta a 

obter no produto final. Por isso, não é possível dissociar estas operações, ou o modo de as 

conduzir, das fases anteriores (preparação da matéria-prima, coagulação) nem do tipo de queijo 

que se pretende obter. 

O corte promove a separação entre o coágulo e o soro, e a obtenção de uma maior superfície 

livre, facilitando a saída do último. A utilização de liras de corte, verticais e horizontais, permite 

dividir o coágulo em partes iguais, devendo-se realizar esta etapa com o cuidado necessário para 

que não se realize um corte excessivo, que pode levar à formação de partículas demasiado 

pequenas, que podem ser expulsas juntamente com o soro. 

Após o corte realiza-se a operação de escoamento do coágulo, ou dessoramento, onde se 

promove uma contracção do mesmo devido à eliminação de água e dos constituintes solúveis – 
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sinérese, e posterior separação do soro láctico da coalhada. Esta separação permite ajustar a 

desmineralização da coalhada, através da solubilização progressiva, com migração para o soro, 

do cálcio associado à caseína no estado coloidal. A quantidade de cálcio que se mantém ligada à 

caseína determina uma grande parte das propriedades físicas da coalhada. Para além da 

desmineralização da pasta, observa-se, também, uma remoção da lactose, que irá comandar a 

proporção de lactose que se mantém na coalhada, e consequentemente, a sua acidez, 

condicionando, assim, a desmineralização e influenciando a cura, nos casos em que esta se 

realiza (WEBER, 1987). 

A prensagem, ou encinchamento da coalhada, permite que se dê ao queijo a forma desejada, 

promovendo, também, uma pequena saída do soro, durante os tempos de repouso que se podem 

inserir entre as viragens. Esta etapa influencia, também, o tipo de queijo que se produz, uma vez 

que, quanto mais forte for a prensagem que se realiza nas formas durante o encinchamento, 

maior é a quantidade de soro retirado à coalhada. 
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III. Trabalho Experimental 

1 Objectivos e Delineamento Experimental 

O trabalho experimental realizado teve por base uma tecnologia de fabrico de queijo fresco, 

com recurso a leite de cabra, gentilmente cedido pela queijaria Flor de Cardo.  

Os ensaios de fabrico realizados, bem como as análises ao leite utilizado e ao queijo 

produzido, tiveram lugar no laboratório do Grupo de Tecnologia do Leite e Lacticínios, da 

Unidade de Investigação de Tecnologia Alimentar do L-INIA/INRB, sediado no Instituto Superior 

de Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa. 

O objectivo deste trabalho foi a produção de um queijo fresco de cabra de pasta mole, com 

facilidade em barrar, e cujo fabrico pudesse ser realizado com recurso à linha de produção já 

instalada na empresa Flor de Cardo S. A., que é caracterizada pela sua produção de queijo de 

Azeitão, produzido através de uma coagulação enzimática, com adição de cardo como coagulante.  

Uma vez que a etapa de coagulação realizada nesta queijaria não permite que se obtenha um 

queijo com as características desejadas, recorreu-se, ao longo deste trabalho, a um processo de 

fabrico que teve como principal propósito manter as características das etapas de fabrico em 

tudo semelhantes às etapas de uma coagulação enzimática, mas procedendo-se a uma 

diminuição do pH, de forma a facilitar a saída do cálcio durante as etapas de coagulação e 

trabalho da coalhada, o que tornaria a pasta mais mole e fácil de barrar. 

Assim, promoveu-se a acidificação do meio através de duas metodologias: inicialmente, 

através da adição de gluco-δ-lactona, que permitiu uma acidificação controlada do meio, 

consoante os valores desejados de pH a atingir, de forma a avaliar o efeito a nível das 

propriedades físicas do queijo, seleccionando-se os valores de pH a atingir de acordo com as 

propriedades do queijo pretendidas. No entanto verificou-se que o pH resultante da aplicação 

deste procedimento não foi suficientemente baixo para que as características da pasta fossem as 

esperadas. Como tal, optou-se por continuar os ensaios de diminuição de pH ao longo do fabrico 

pela segunda via prevista, que constou na adição de fermentos lácteos, com o intuito de 

promover a diminuição do pH através da produção de ácido láctico. 

A todos os produtos resultantes da aplicação destas duas metodologias foram realizadas 

análises sensoriais, físico-químicas e reológicas, cujos dados permitiram avaliar a eficiência de 

cada um dos procedimentos. 
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2 Material e Métodos 

2.1 Material  

Os ensaios de fabrico de queijo foram efectuados num sistema piloto, de bancada (Armfield 

FT20 Cheese Vat) constituído por uma cuba de aço inox de 10L de capacidade, com parede dupla, 

e uma unidade de controlo do processo para controlo de temperatura e agitação, munida dos 

acessórios de corte (liras horizontais e verticais) e dessoramento (cilindro perfurado) 

adequados (Armfield FT 20A Cheese Making Accessories). 

A moldagem foi efectuada em formas cilíndricas, de aço inox, não perfuradas, sobre francela 

de madeira. 

Cada série de ensaios foi efectuada a partir do mesmo lote de leite, em fabricos sucessivos, de 

modo a diminuir a influência do factor composição do leite. O leite cru de cabra foi cedido pela 

empresa Flor de Cardo, dividido em porções de cerca de 5 litros, e pasteurizado a 65-68ºC, 

durante 30 minutos, na cuba de fabrico de queijo. Após a pasteurização, o leite foi refrigerado a 

4ºC até à sua utilização. 

 

2.2 Processo de Fabrico 

O processo de fabrico utilizado ao longo do trabalho experimental foi sequencialmente 

adaptado aos objectivos pretendidos, distinguindo-se três fases: produção de queijo sem recurso 

a fermentos, produção de queijo com adição de fermentos directamente na fase de coagulação e 

produção de queijo com adição prévia de fermentos activados por multiplicação em laboratório, 

utilizando leite UHT. 

No caso do fabrico de queijo sem recurso a fermentos, e partindo do pressuposto de que, 

em função de trabalhos anteriores, a diminuição de pH de fabrico seria a prioridade deste 

trabalho, realizaram-se quatro ensaios, com duas repetições, nos quais se utilizou gluco-δ-

lactona (GDL) como agente de variação do pH do leite. O objectivo foi, essencialmente, fazer 

variar o pH de fabrico sem depender da actividade microbiana que poderia afectar as 

características do queijo durante a conservação, até à avaliação do queijo (4 dias). A GDL 

utilizada foi a LYSACTONA® (Anexo 1), e as proporções adicionadas ao leite variaram entre 400g 

e 2000g por 1000L de leite, tentando a produção de um gradiente de pH de 6,3 a 5,8-5,9. A 

LYSACTONA® foi adicionada ao leite conservado sob refrigeração no dia anterior ao fabrico, de 

modo a permitir a estabilização das características do leite. 
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A todos os ensaios realizados foi adicionado CaCl2 (cloreto de cálcio), na proporção de 0,06% 

do volume de leite utilizado. Especificamente, dada a previsível migração de cálcio para o soro 

com a diminuição do pH, nestes ensaios, a adição de CaCl2 tentou permitir uma recuperação da 

estrutura proteica que eventualmente tivesse sido afectada durante a necessária, e algo 

prolongada, armazenagem do leite sob refrigeração. 

As etapas de fabrico encontram-se representadas na Figura 4.  

 

Figura 4 - Diagrama de fabrico dos queijos sem utilização de fermentos 

 

Após colocação do leite na cuba de fabrico, à temperatura de fabrico (32ºC), foi adicionado o 

CaCl2, mantendo-se sob agitação durante 30 minutos. Após esta etapa, foi adicionada uma 

solução (1%) de coagulante MAXIREN® 1800 granulate, DSM Food Specialties, uma preparação 

granular de quimosina derivada de uma estirpe da levedura Kluyveromyces lactis (Anexo 2), na 

proporção de 15mL/5L de leite, para proporcionar um tempo de coagulação total de cerca de 60 

minutos. 

Seguidamente, e após se verificar a coagulação do leite, procedeu-se ao corte manual, com lira 

horizontal e, depois, vertical, com um tempo de repouso entre eles de 10 minutos, mantendo-se 
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a coalhada em agitação lenta de modo a evitar nova aglomeração dos grãos de coalhada. Quando 

a coalhada mostrou características de resistência à manipulação, procedeu-se ao dessoramento, 

na cuba, e ao enchimento nas formas, após transferência da coalhada para a francela. 

Após três viragens, realizadas com um intervalo de 30 minutos entre si, o queijo foi 

armazenado sob refrigeração, a 4ºC, até à realização das análises reológicas, físico-químicas e 

sensoriais descritas a seguir.  

 

A produção de queijo com recurso à utilização de fermentos estava prevista inicialmente 

como etapa de optimização das características sensoriais do queijo, partindo do princípio de que 

as questões relacionadas com a textura do queijo ficariam resolvidas através dos ensaios com a 

utilização do GDL. 

Dados os resultados obtidos no conjunto de ensaios com GDL, esta etapa passou a visar a 

diminuição do pH durante o fabrico por via da fermentação láctica, uma vez que o processo 

anterior não produziu os resultados esperados em termos de características do queijo, o que se 

atribuiu a uma acidificação limitada do leite e, portanto, a uma descalcificação da coalhada e a 

uma atenuação da estrutura do queijo insuficientes. 

O processo de fabrico foi semelhante ao anterior, com excepção da fase de adição dos 

fermentos ao leite, que contemplou um tempo de maturação do leite. 

O coagulante utilizado foi o mesmo que nos ensaios anteriores e o fermento adicionado foi o 

DELVO-TEC® DX-33B DSL (DSM Food Specialties), uma cultura liofilizada altamente concentrada 

de bactérias produtoras de ácido láctico, nomeadamente Lactococcus lactis ssp lactis, Lactococcus 

lactis ssp cremoris, Lactococcus lactis ssp lactis biovar diacetylactis e Leuconostoc sp. (Anexo 3). 

As etapas de fabrico encontram-se representadas na Figura 5.  

O leite pasteurizado, refrigerado, foi colocado a 32ºC na cuba de coagulação, sob agitação, e 

adicionou-se o cloreto de cálcio, na mesma proporção utilizada nos fabricos anteriores (0,06%) 

e o fermento láctico na proporção de 0,5 unidades/100L de leite, após diluição de uma saqueta 

(2 unidades de fermento láctico) em 500 mL de solução de Ringer, após o que se deixou o 

fermento actuar durante 30 e 90 minutos, respectivamente, nos dois fabricos efectuados. 

A adição do coagulante foi realizada após esta etapa, nas mesmas condições que nos fabricos 

anteriores. No final da coagulação procederam-se aos cortes e restantes etapas de fabrico 

conforme o descrito para os fabricos anteriores. 
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Figura 5 - Diagrama de fabrico dos queijos com utilização de fermentos 

 

Tal como nos fabricos anteriores, mas agora de uma forma mais frequente e até ao 

dessoramento e encinchamento, a evolução do pH foi monitorizada ao longo de todo o processo. 

Se nos fabricos anteriores, com GDL, a evolução esperada do pH se processaria, como aconteceu, 

até ao início do fabrico (recorde-se que a GDL foi adicionada na véspera do fabrico de modo que 

a alterações de pH se processassem até ao início do mesmo), nestes ensaios com fermentos 

lácticos esperava-se uma evolução do pH ao longo do fabrico de modo a ser possível obter as 

variações de pH permitindo modificações de mineralização da coalhada até ao final do fabrico. 

Na realidade, por inadequação dos fermentos disponíveis (próprios para inoculação directa), ou 

por falta de vitalidade dos mesmos, a evolução de pH, mesmo com um período de maturação do 

leite de 90 minutos, foi muito ligeira, não servindo os propósitos do ensaio, pelo que apenas se 

efectuaram dois fabricos, surgindo a necessidade de reformular os mesmos. 

 

A metodologia de fabrico utilizada no caso dos queijos produzidos através da adição dos 

fermentos previamente multiplicados em laboratório, para utilização numa forma mais 
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activa, foi muito idêntica à utilizada no ensaio anterior. O fermento foi adicionado ao leite em 

cuba, a 32ºC, aquando da adição do cloreto de cálcio, numa proporção de 5% de inóculo, obtido 

através da inoculação prévia de fermento liofilizado, suspenso em solução de Ringer, em leite 

UHT, na mesma proporção, com incubação a 35°C, por 18-24 horas. 

Nestes fabricos, no final do respectivo tempo de maturação a 32°C, cerca de 1hora, foi 

adicionado o sal (1%) e 7,5 mL de solução de coagulante (1%). A adição de sal, já prevista 

inicialmente para a optimização final do processo de fabrico teve uma função eminentemente 

organoléptica. 

Assim sendo, este terceiro tipo de fabrico variou do descrito anteriormente, na medida em 

que os fermentos adicionados já se encontravam activos, o que se esperava que facilitasse a 

produção de ácido durante a etapa de coagulação. 

Verdadeiramente na etapa de coagulação o pH não diminui com a velocidade pretendida; o 

ideal seria que, ao fim de 1 h de coagulação, acrescido de um período equivalente ao corte e à 

agitação contínua necessária para o dessoramento, se verificasse o pH pretendido. Na realidade, 

isso não aconteceu e o tempo de acidificação decorreu essencialmente durante a fase de agitação, 

variando entre 1 a 6 horas, período durante o qual a agitação teve que ser intermitente, de modo 

a permitir o grau de acidificação do coágulo pretendido sem desidratação exagerada do grão da 

coalhada. O pH final ao dessoramento variou entre 5,9 e 4,8, e nem sempre o valor mais baixo do 

pH correspondeu ao tempo de agitação/acidificação mais longo, o que provavelmente esteve 

relacionado com a perda de vitalidade da flora microbiana ao longo das 2 semanas em que se 

efectuaram estes fabricos (2 fabricos por semana). 

Após o dessoramento, a coalhada foi encinchada e os queijos virados e colocados sob 

refrigeração exactamente segundo os procedimentos seguidos nos ensaios anteriores. Ao fim de 

4 dias de conservação a 4ºC, os queijos foram analisados conforme se refere mais à frente. 

 

2.3 Análises ao Leite 

As análises físico-químicas efectuadas ao leite utilizado para os fabricos realizados ao longo 

deste trabalho tiveram como finalidade avaliar da adequação das características do leite ao 

tratamento térmico e ao fabrico de queijo, dado que se tratava de leite cru proveniente de 

explorações situadas longe de Lisboa, com utilização programada de cada lote por um período 

de duas semanas. As análises foram realizadas, em grande parte, com base nas Normas 

Portuguesas (NP) utilizadas para determinação dos parâmetros a estudar, e que são referidas 
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seguidamente. As referidas análises foram realizadas ao leite cru, imediatamente antes da sua 

pasteurização, e em duplicado. 

Para a realização das mesmas, as amostras de leite foram previamente homogeneizadas em 

banho de água, a cerca de 35-37°C, e posteriormente colocadas à temperatura de 20°C. 

 pH: medido nas amostras de leite mantidas à temperatura de 20°C, com recurso a um 

pontenciómetro 713 pH Meter Metrohm, Herisau, Swiss, munido de um eléctrodo de 

penetração. 

 Densidade: determinada de acordo com a NP–474 (1983): “Leites - Determinação da 

densidade relativa. Processo corrente.” 

 Acidez: medida segundo a NP–470 (1983): “Leites - Determinação da acidez.” 

 Matéria Gorda: medida de acordo com a técnica de Gerber, apresentada na NP–469 (1983): 

“Leites - Determinação da matéria gorda (Técnica de Gerber). Processo corrente.” 

 Resíduo Seco e Resíduo Seco Isento de Matéria Gorda: calculados de acordo com a NP–

475 (1983): “Leites - Determinação do resíduo seco e do resíduo seco isento de matéria 

gorda.”  

 Azoto total e Proteína Bruta: medido de acordo com o processo descrito na NP–1986 

(1991): “Leites - Determinação do teor de proteína bruta. Técnica de Kjeldahl.”, 

modificado para utilização de um sistema de digestão e destilação Tecator (Foss, 

Denmark). 

 

2.4 Análises ao Queijo 

2.4.1 Análises Físico-Químicas 

As análises físico-químicas efectuadas a ambos os tipos de queijos produzidos ao longo deste 

trabalho foram realizadas, em grande parte, com base nas Normas Portuguesas (NP) utilizadas 

para determinação dos parâmetros a estudar, e que são referidas seguidamente. As referidas 

análises foram realizadas, em média, 5 dias após o fabrico e em duplicado, para cada amostra de 

queijo. 

Para a realização das mesmas, as amostras de queijo foram retiradas da câmara de frio, onde 

permaneciam armazenadas desde o fabrico, no dia das análises, e mantidas à temperatura 

ambiente. Após a sua preparação por homogeneização da pasta e estabilização da temperatura, 

as seguintes análises foram efectuadas: 

 pH: medido nas amostras de queijo mantidas à temperatura ambiente e diluídas (10g em 

50mL água destilada, homogeneizadas em Ultra-Turrax), com recurso a um 
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pontenciómetro 713 pH Meter Metrohm, Herisau, Swiss, munida de um eléctrodo de 

penetração. 

 Acidez: medida através de titulação efectuada nas amostras de queijo diluídas com 100 mL 

de água, com recurso a uma solução alcalina (NaOH  0,1M) e ao indicador fenolftaleína 

(AOAC, 1995). 

 Matéria Gorda: medida de acordo com a técnica de Van Gulik, apresentada na NP–2105 

(1983): “Queijos - Determinação do teor de matéria gorda. Técnica de Van Gulik. Processo 

Corrente.” 

 Resíduo Seco e Resíduo Seco Isento de Matéria Gorda: calculados de acordo com a NP–

3544 (1987): “Queijos e Queijos Fundidos - Determinação do resíduo seco e do resíduo 

seco isento de matéria gorda.” 

 Azoto Total e Proteína Bruta: calculados através da técnica de Kjeldahl, adaptada segundo 

procedimento em rotina no laboratório (VASCONCELOS, 1990). 

2.4.2 Análise Sensorial 

A análise sensorial aos produtos resultantes deste trabalho experimental foi realizada com 

recurso a um painel treinado de provadores pertencente ao Instituto Superior de Agronomia, 

num número de 4 provadores por amostra e segundo uma ficha de prova concebida para este 

fim (Anexo 4). 

Os descritores escolhidos para a caracterização sensorial dos queijos produzidos foram a 

consistência do produto, a facilidade em barrar, a acidez e, por fim, uma avaliação hedónica, 

através da opinião global do provador em relação ao produto.  

Para os três primeiros descritores foi escolhida uma escala equidistante, não estruturada, em 

que a consistência foi avaliada de muito mole (zero) a muito duro (dez), a facilidade em barrar 

de muito fácil (zero) a muito difícil (dez) e a acidez de não ácido (zero) a demasiado ácido (dez). 

Já no que toca à opinião global sobre o produto as opções variaram, numa escala hedónica, 

compreendida entre os valores 1 (extremamente desagradável) e 9 (extremamente agradável). 

Este tipo de análise foi realizado, em média, 5 dias após os fabricos, tanto para os queijos 

produzidos com como sem recurso a fermentos. Os resultados destas análises são apresentados 

mais à frente, nas Tabelas VIII, XII e XVI.  

2.4.3 Caracterização Reológica 

A caracterização reológica dos queijos produzidos ao longo deste trabalho foi realizada com 

recurso à determinação instrumental da textura destes produtos, através da utilização de um 

texturómetro (TA.XT plus) e respectivo software de leitura de dados (TEE 32, Exponent Stable 

Microsystems). 
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Os testes realizados foram testes de dupla penetração das amostras, que pretendem simular o 

efeito das duas primeiras dentadas no alimento (“teste das duas dentadas”), e que resultam num 

perfil TPA (Texture Profile Analysis). Para a realização destes testes foi necessária, para além dos 

equipamentos referidos atrás, a utilização de uma sonda de alumínio de 8 mm de diâmetro. 

As condições de realização dos testes foram definidas pelos seguintes parâmetros: velocidade 

do teste (e pós-teste) de 1,00 mm/s, profundidade de penetração de 15,0 mm (correspondente a 

cerca de 50% da altura da amostra) e tempo de repouso entre as duas penetrações de 5,0 s. 

Os testes aos queijos produzidos no decorrer deste trabalho foram realizados 4 dias após o 

fabrico, em cerca de 3 amostras de queijo por ensaio, totalizando uma série de 10 perfis TPA 

para cada um dos ensaios realizados. 

Com a realização deste tipo de testes, obtêm-se perfis de textura de onde se retiram 

informações como a dureza, a fracturabilidade, a coesividade e a adesividade do material em 

estudo, como pode ser visto na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Representação esquemática de um perfil de textura correspondente ao teste das duas dentadas 
(GUNASEKARAN & AK, 2003) 

 

Através da análise deste perfil de textura podemos observar que as áreas A1, A1w e A2, A2w são 

correspondentes às zonas de compressão e retracção da primeira e segunda dentada, 

respectivamente, e a área A3 corresponde ao esforço necessário para a saída da sonda  do 
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material em teste. Os pontos P1 e P2 são, respectivamente, os picos da primeira e segunda 

compressão, que correspondem à força máxima necessária para a penetração do material. Os 

espaços ilustrados por d1, d2 e d3 representam as distâncias de penetração, as quais permitem 

calcular a elasticidade do material, através da razão d2/d1 (GUNASEKARAN & AK, 2003). 

Também da análise do esquema apresentado se podem tirar algumas conclusões no que toca 

às características de textura dos produtos testados referidas anteriormente. No que diz respeito 

à dureza, esta pode ser relacionada com o ponto P1 da imagem, sendo que este demonstra a 

deformação máxima que impomos à amostra. A fracturabilidade é evidenciada pelo ponto F1, e 

corresponde à força necessária para que se dê a fractura do material. A coesividade dos 

produtos estudados é resultado da força das ligações internas da estrutura do produto e é dada, 

pela imagem, através da razão entre as áreas A2 e A1. Por fim, a adesividade representa o 

trabalho necessário para ultrapassar as forças de atracção entre o material e a superfície da 

sonda, e é representada, na imagem, pela área A3. 

Os parâmetros utilizados para a apresentação e discussão dos resultados foram a dureza, a 

coesividade e a adesividade. 

 

2.5 Tratamento dos Resultados 

Sempre que foram efectuadas repetições, quer de ensaios quer de parâmetros analíticos, foi 

utilizada a média e o desvio-padrão, calculados utilizando o Microsoft Office Excel 2007. Para a 

análise integrada dos resultados obtidos para todos os parâmetros, foi utilizada a Análise em 

Componentes Principais (ACP), um método estatístico multivariado, com recurso ao software 

Statistica®. 

Esta análise permite simplificar um conjunto de variáveis relacionadas entre si, num conjunto 

menor de variáveis independentes, que são combinações lineares das originais, designadas por 

componentes principais. Através da aplicação deste método consegue-se verificar se existe um 

pequeno conjunto de componentes principais que explique uma elevada proporção da variação 

total associada ao conjunto original, através da sua inclusão numa projecção ortogonal definida 

por factores, em que cada um deles explica uma determinada percentagem da variância dos 

dados. No caso particular deste trabalho, recorreu-se, apenas, à análise dos dois primeiros 

factores, que no seu conjunto explicam uma grande parte da variância de valores obtidos para 

cada um dos parâmetros estudados, sejam eles físico-químicos, reológicos ou sensoriais. 
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3 Resultados e Discussão 

Tal como referido anteriormente, os fabricos que levaram à realização deste trabalho foram 

concebidos em três fases distintas: Produção de queijo sem recurso a fermentos, produção de 

queijo com adição directa de fermentos na fase de coagulação e, posteriormente, produção de 

queijo com adição de fermentos previamente activados. 

A necessidade da realização destes três processos de fabrico fez-se notar uma vez que no final 

dos dois primeiros processos as características do produto final não foram as desejadas, não se 

tendo atingido valores de pH próximos do pretendido. Como tal, o processo de fabrico foi 

sofrendo modificações em algumas das suas etapas, até se aproximar daquele que originou um 

queijo com as características mais adequadas aos objectivos deste trabalho. 

Assim sendo, mais à frente podemos observar os valores obtidos através das análises físico-

químicas, reológicas e sensoriais realizadas aos vários produtos obtidos, resultantes da 

aplicação das três metodologias apresentadas anteriormente. 

 

3.1 Caracterização do Queijo Produzido Sem Recurso a Fermentos 

O leite utilizado para realização destes ensaios foi originário de dois lotes distintos, cujas 

características físico-químicas se podem observar na Tabela VI. 

 

Tabela VI - Valores médios das análises físico-químicas efectuadas ao leite utilizado para os ensaios de queijo 
produzido com doses crescentes de GDL 

Lote pH 
Densidade 

(20°C) 

Acidez 

(mL NaOH N/L) 

Gordura 

(g/100mL) 

Resíduo 

Seco 

(g/100g) 

R.S. Isento 

de M.G. 

(g/100g) 

Proteína 

Bruta 

(g/100g) 

1 6,66 1,0287 49 4,90 13,42 8,62 4,66 

2 6,65 1,0275 43 4,30 11,66 7,48 3,57 

 

É de referir que o primeiro lote analisado foi utilizado para os primeiros quatro ensaios, e o 

segundo para as repetições dos mesmos. São leites que apresentaram características físico-

químicas aceitáveis, com um grau de frescura que proporciona boa qualidade garantindo 

estabilidade na pasteurização. Sob o ponto de vista do rendimento potencial em queijo, 

apresentam algumas diferenças, visíveis a nível dos teores em proteína e em matéria gorda. 
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Os ensaios de fabrico de queijo mostraram-se muito homogéneos, com as coalhadas a 

dessorarem de forma relativamente fácil, apesar das diferenças a nível do pH. Os tempos de 

trabalho foram regulares, quer na coagulação quer na agitação, de velocidade/intensidade 

gradual à medida que o soro se foi libertando, com a coalhada a mostrar condições para o 

dessoramento e encinchamento ou moldagem ao fim de 20 minutos de agitação (lenta). Os 

rendimentos de fabrico, determinados no final do tempo de conservação do queijo, variaram 

entre 13 e 15%, para teores de humidade do queijo que variaram entre 54% e 60% (Tabela VII). 

Através da realização das análises físico-químicas descritas em 2.4.1., para os quatro ensaios 

e suas repetições, obtiveram-se os valores constantes na Tabela VII. Podemos ver que, para uma 

melhor percepção destes dados, foram tabelados os valores médios obtidos de cada um dos 

ensaios e respectiva repetição, bem como o desvio padrão associado a esta média. 

 

Tabela VII - Valores médios e desvio padrão para os parâmetros  físico-químicos avaliados nos queijos 
produzidos com doses crescentes de GDL 

Parâmetros 

1 2 3 4 

Média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

GDL (g/1000L) 400 750 1250 2000 

pH (coagulação) 6,3-6,5 6,3-6,4 6,1-6,2 5,9-6,1 

pH (queijo) 6,71 0,09 6,69 0,07 6,53 0,00 6,40 0,13 

Acidez (% ác. láctico) 0,86 0,41 0,72 0,20 0,72 0,00 1,48 0,76 

Matéria Gorda (g/100g) 25,88 1,59 25,00 0,00 26,75 1,06 24,00 2,83 

Resíduo Seco (g/100g) 44,10 1,83 40,24 0,84 45,98 2,60 44,32 4,19 

RSIMG (g/100g)1 18,22 3,42 15,24 0,84 19,23 3,66 20,23 1,36 

MG/RS (g/100g) 58,80 6,05 62,15 1,30 58,34 5,61 54,10 1,27 

HQIMG (g/100g)2 75,46 4,09 79,69 1,12 73,78 4,62 73,22 2,79 

Proteína Bruta (g/100g) 21,39 2,96 21,92 3,87 20,34 1,60 19,89 4,64 

Cinza (g/100g) 2,03 0,09 1,91 0,03 1,98 0,10 1,75 0,21 

Cálcio (mg/100g) 736 153 687 129 663 248 673 117 

Cálcio/R.S. (mg/100g RS) 1678 416 1710 357 1458 622 1513 122 

1Resíduo Seco Isento de Matéria Gorda 
2Humidade do Queijo Isenta de Matéria Gorda 
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Os resultados para cada nível de GDL adicionado, representando o factor em ensaio, estão 

apresentados em coluna e pode verificar-se que a gama de variação de pH conseguida variou 

entre 6,5 e 5,9. Através da análise dos resultados, podemos concluir que, apesar da maior dose 

de GDL proporcionar pH de fabrico e pH e acidez do queijo de acordo com o esperado 

relativamente às restantes dosagens, o pH atingido no final do fabrico esteve aquém daquilo que 

se pretendia, uma vez que não se apresenta suficientemente baixo para poder modificar as 

características físicas do queijo. 

A composição do queijo esteve próxima do esperado para queijo fresco tradicional, obtido 

por via enzimática, como indicam os valores de humidade, com um pH ao fim de 5 dias ao nível 

do pH inicial do leite e uma acidez muito baixa. Graças aos valores obtidos para o teor em cálcio 

nas amostras de queijo, observamos que existe uma forte mineralização, característica da 

coagulação enzimática, o que indica que a acidez do meio não foi suficiente para modificar as 

características inerentes a esta tipologia de fabrico, portanto, longe das características desejadas. 

Através dos dados obtidos na análise sensorial, apresentados na Tabela VIII, podemos 

confirmar que nos encontramos perante um queijo duro, difícil de barrar, que evolui na acidez 

com o aumento da dose de GDL mas com uma percepção sensorial de acidez muito baixa, ao 

contrário daquilo que se pretendia. Por estas razões, a aceitação do queijo, manifestada pela 

opinião global dos provadores, foi baixa, entre a qualificação de “desagradável” e “nem agradável, 

nem desagradável”. 

 

Tabela VIII - Valores médios e desvio padrão dos resultados da análise sensorial do queijo produzido com 
doses crescentes de GDL 

Descritores 

1 2 3 4 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

pH (queijo) 6,71 0,09 6,69 0,07 6,53 0,00 6,40 0,13 

Consistência 7,1 0,9 6,4 0,7 6,0 1,5 6,8 0,1 

Facilidade em barrar 7,7 0,7 6,5 0,5 5,0 3,1 6,6 1,1 

Acidez 0,5 0,1 0,4 0,3 1,0 0,2 1,1 0,7 

Opinião Global 4,1 0,5 4,1 0,5 3,8 0,0 5,0 0,7 
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Já no que toca ao perfil reológico das amostras analisadas no texturómetro, podemos 

observar, através da análise dos dados da Tabela IX, que os valores de adesividade são bastante 

elevados, comprovando que é necessária demasiada força para retirar a sonda da amostra. Os 

valores de coesividade sustentam este facto, uma vez que se encontram muito próximo de 0,5, 

demonstrando que nos encontramos perante uma pasta coesa, com grânulos fortemente ligados 

entre si, o que justifica os valores obtidos na análise sensorial, nomeadamente na dificuldade em 

barrar da pasta.  

 

Tabela IX - Valores médios e desvio padrão dos resultados dos testes de perfil de textura realizados nos 
queijos produzidos com doses crescentes de GDL 

Parâmetros 

1 2 3 4 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

pH (queijo) 6,71 0,09 6,69 0,07 6,53 0,00 6,40 0,13 

Dureza (N) 2,711 0,281 2,333 0,204 2,617 0,229 1,437 0,245 

Adesividade        

(-N.seg) 
46,848 14,258 41,846 11,292 37,807 10,689 29,105 7,548 

Coesividade 0,465 0,034 0,480 0,061 0,479 0,027 0,554 0,101 

 

Podemos, também concluir que, à medida que o pH foi diminuindo graças ao aumento da 

concentração de GDL adicionada, quer a dureza quer a adesividade foram diminuindo e a 

coesividade foi aumentando, o que denota uma pasta cada vez mais flexível mas, no entanto, 

coesa. 

Para qualquer um dos ensaios realizados, podemos observar, no Anexo 5, os gráficos obtidos 

pelos testes de penetração.  
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3.2 Caracterização do Queijo Produzido Com Recurso a Fermentos 

3.2.1 Adição Directa do Fermento Durante o Fabrico 

Na Tabela X podemos observar as características do lote de leite utilizado para este fabrico. 

Também neste caso, não se verificam dificuldades atribuíveis ao leite quer para o tratamento 

térmico, quer para o fabrico de queijo. 

 

Tabela X - Valores médios das análises físico-químicas efectuadas ao leite utilizado para os ensaios de queijo 
produzido com adição directa do fermento durante o fabrico 

Lote pH 
Densidade 

(20°C) 

Acidez 

(mL NaOH/L) 

Gordura 

(g/100mL) 

Resíduo 

Seco 

(g/100g) 

R.S. Isento 

de M.G. 

(g/100g) 

Proteína 

Bruta 

(g/100g) 

3 6,65 1,0272 16 4,10 10,87 6,88 3,58 

 

Da produção deste tipo de queijo, em que se recorreu à adição directa dos fermentos sem 

multiplicação prévia, resultaram apenas dois ensaios, cujos valores das análises se encontram na 

Tabela XI. Apesar de estar prevista a realização de um maior número de ensaios, tal como foi 

feito com as restantes metodologias, observou-se, ao longo dos dois efectuados, que o valor de 

pH não correspondia ao desejado, necessariamente inferior aos valores de pH do ensaio anterior, 

uma vez que o efeito dos fermentos adicionados não foi notado ao longo da coagulação. Pelo 

contrário, o que se verificou foi uma descida acentuada do pH do queijo após a produção, 

durante o armazenamento, o que levou a crer que os fermentos adicionados não demonstraram 

actividade suficiente durante a etapa da coagulação, realizando a sua tarefa de acidificação de 

uma forma mais acentuada após o fabrico, ou seja, tardiamente relativamente ao pretendido. 

Ainda foi tentado o retardar do processo de coagulação diminuindo a proporção de coagulante 

utilizado e aumentando o período de maturação do leite, como é patente na Tabela XI. 
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Tabela XI - Principais dados tecnológicos e valores obtidos para os parâmetros físico-químicas avaliados no 
queijo produzido com adição directa do fermento durante o fabrico 

Parâmetros F1 F2 

Coagulante (mL) 17,5 7,5 

Fermentos (un/100L) 0,5 0,5 

Tempo de Pré-Maturação (h) 0,5 1,5 

Tempo de Agitação (h) 1,0 0,5 

Evolução do pH (coagulação) 6,5-5,9 6,6-6,4 

pH (queijo) 5,18 5,22 

Acidez (% ác. láctico) 5,90 4,90 

Matéria Gorda (g/100g)) 25,0 - 

Resíduo Seco (g/100g) 46,47 45,73 

RSIMG (g/100g)1 21,97 45,73 

1Resíduo Seco Isento de Matéria Gorda 

 

As consequências de tipo analítico foram essencialmente sentidas a nível do pH e da acidez 

do queijo (Tabela XI) e traduziram-se, a nível sensorial (Tabela XII), numa percepção de carácter 

ácido muito intenso, sem melhoria da consistência do queijo face ao pretendido, piorando até 

quando em comparação com o verificado nos ensaios com utilização de GDL, e mantendo-se, ou 

mesmo agravando-se, as dificuldades quanto à facilidade em barrar. Como resultado, os 

provadores não melhoraram a sua opinião global quanto ao queijo, que consideraram, em média, 

“ligeiramente desagradável”. 

 

Tabela XII - Valores médios dos resultados da avaliação sensorial do queijo produzidos com adição directa do 
fermento durante o fabrico 

Descritores F1 F2 

pH (queijo) 5,18 5,22 

Consistência 6,9 8,1 

Facilidade em barrar 7,2 8,8 

Acidez 8,0 6,3 

Opinião Global 4,0 4,5 
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Os valores obtidos na análise de textura de ambas as amostras sustentam a fraca acção que 

estes fermentos tiveram na produção de queijo. Podemos observar, através da análise da Tabela 

XIII, que para um pH mais reduzido a adesividade e a dureza foram menores, tal como verificado 

nos primeiros ensaios, e que a coesividade mostrou uma evolução inversa. No entanto, os 

valores obtidos foram ainda superiores aos obtidos anteriormente, o que nos leva, mais uma vez, 

a concluir que a aplicação dos fermentos directamente na coagulação não produziu os efeitos de 

evolução de pH desejados. 

 

Tabela XIII - Valores médios e desvio padrão dos resultados às análises reológicas realizadas aos queijos 
produzidos com adição directa do fermento durante o fabrico 

Parâmetros 

F1 F2 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

pH (queijo) 5,18 5,22 

Dureza (N) 2,319 0,072 3,401 0,229 

Adesividade        

(-N.seg) 
50,684 6,030 90,576 18,826 

Coesividade 0,462 0,048 0,452 0,038 

 

Estas observações permitiram concluir que, não existindo capacidade de obter um trabalho 

dos fermentos durante a fase de coagulação, se deveria proceder a uma alteração da 

metodologia, optando-se, assim, por se adicionar os fermentos previamente activados, por 

inoculação e incubação prévia em leite, tentando garantir-se, dessa forma, a acção das bactérias 

lácticas durante o fabrico necessária aos fins em vista. 

Deve ser referido, a este propósito, que este tipo de dificuldades são frequentes quando da 

utilização de fermentos destinados à inoculação directa em cuba para o fabrico de queijo, prática 

que diminui o riscos de contaminação dos fermentos por bacteriófagos, prováveis nas formas 

clássicas de preparação de fermentos. Na utilização deste tipo de fermentos, a acção microbiana 

pode ser muito retardada, sentindo-se já na fase de conservação do queijo ou mesmo na fase de 

cura ou maturação, fase que não é contemplada na tipologia de queijo que se pretende obter 

neste estudo. 

Para qualquer um dos ensaios realizados, podemos observar, no Anexo 6, os gráficos obtidos 

pelos testes de penetração.  
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3.2.2 Adição do Fermento Previamente Activado 

O leite utilizado para os quatro ensaios efectuados com a adição de fermento láctico 

previamente activado em leite, teve as características apresentadas na Tabela XIV, mostrando 

um pH inferior ao desejável em leite cru e, concordantemente, uma acidez elevada. No entanto, o 

leite resistiu bem ao tratamento térmico. 

 

Tabela XIV - Composição do leite utilizado nos ensaios de fabrico de queijo com adição do fermento 
previamente activado 

Lote pH 
Densidade 

(20°C) 

Acidez 

(mL NaOH/L) 

Gordura 

(g/100mL) 

Resíduo 

Seco 

(g/100g) 

R.S. Isento 

de M.G. 

(g/100g) 

Proteína 

Bruta 

(g/100g) 

4 6,30 1,0281 26 4,60 12,61 8,14 3,58 

 

As principais modificações na tecnologia passaram pelos momentos de acidificação, com os 

tempos testados a dependerem da evolução do pH. Nos dois primeiros ensaios, a pré-maturação 

foi estabelecida em 1h (Tabela XV) e, após a coagulação (1h), a agitação, intermitente para 

moderar o dessoramento da coalhada e permitir o desenvolvimento da acidez, durou 2 horas e 1 

hora, respectivamente, de modo a diferenciar o pH final no momento do dessoramento e do 

encinchamento, respectivamente 5,3 e 5,8. Para se conseguir um patamar de pH inferior, de 4,8 

no terceiro ensaio, foi necessário alargar estes dois períodos; no último ensaio, períodos ainda 

mais longos não produziram resultado semelhante quanto ao pH final, provavelmente por 

deficiente qualidade dos fermentos, já em uso ao longo de duas semanas. 

A adição de sal (1%) nesta última série de ensaios foi adoptada como complemento sensorial, 

de modo a ajustar as características de sabor do produto final. 

A análise físico-química do queijo produzido por este método, cujos valores se encontram 

apresentados na Tabela XV, revela que, para os fabricos cujos valores de pH durante a 

coagulação foram mais baixos, os valores do pH do queijo foram também significativamente 

mais baixos, concordando com os valores obtidos para a acidez. 
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Tabela XV - Principais dados tecnológicos e valores obtidos para os parâmetros físico-químicos avaliados no 
queijo produzido com adição de fermento previamente activado 

Parâmetros FF1 FF2 FF3 FF4 

Tempo de pré-maturação (h) 1 1 3 5 

Tempo de Acidificação/Agitação (h) 2 1 5 6 

pH (coagulação/dessoramento) 5,9-5,3 5,8-5,8 5,8-4,8 5,7-5,5 

pH (queijo) 4,82 6,35 5,11 6,15 

Acidez (% ác. láctico) 4,90 1,30 4,90 2,74 

Matéria Gorda (g/100g) 20,5 20,5 23,5 20,5 

Resíduo Seco (g/100g) 37,4 38,4 42,0 40,3 

RSIMG (g/100g)1 16,9 17,9 18,5 19,8 

MG/RS (g/100g) 33,87 53,37 55,93 50,82 

HQIMG (g/100g)2 78,76 77,47 75,79 75,05 

Proteína Bruta (g/100g) 13,76 15,45 14,79 14,68 

Cinza (g/100g) 1,7 1,8 1,5 1,9 

Cálcio (mg/100g) 324 453 325 409 

Cálcio/RS (mg/ 100g R.S.) 867 1179 773 1014 

1Resíduo Seco Isento de Matéria Gorda 

2Humidade do Queijo Isenta de Matéria Gorda 

 

Apesar de o tempo destinado à acidificação ter sido superior no ensaio FF4, 

comparativamente ao ensaio FF3, o valor final de pH não foi, de modo coincidente, menor. Esta 

observação pode, como se referiu, ser explicada pelo facto de o fermento utilizado nos quatro 

ensaios ter sido do mesmo lote, e os ensaios terem sido efectuados com alguns dias de diferença. 

Desta forma, no último ensaio em que se recorreu à adição do fermento, este poderia ter, já, 

perdido alguma da sua eficácia, o que é demonstrado pela diferença verificada entre o pH lido 

durante a coagulação e o medido após 4 dias de fabrico. Os valores mais elevados de pH no final 

da coagulação promoveram os valores mais elevados de pH ao fim de 4 dias de conservação do 

queijo. 

O carácter mais láctico das coalhadas proporcionou uma humidade do queijo rondando os 

60%, em contraponto com os 50-55% dos dois grupos de ensaio anteriores, permitindo 

rendimentos de fabrico de 16-19%, superiores aos obtidos nos ensaios com GDL. 
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Ao analisarmos os valores de cálcio, que nos permitem retirar conclusões sobre o grau de 

mineralização da pasta e, portanto, considerar uma eventual modificação de propriedades 

texturais, observa-se que estes estão substancialmente abaixo dos obtidos nos primeiros ensaios, 

com GDL. Este facto comprova que um aumento da acidez no fabrico e na pasta, provoca uma 

forte solubilização dos minerais que passam para o soro, sendo, posteriormente, expulsos. 

Os resultados obtidos na avaliação sensorial do queijo, evidenciados na Tabela XVI, permitem 

concluir que se obteve um queijo com uma massa mais mole do que nos ensaios anteriores, 

pouco ácida na prova apesar dos valores de pH atingidos no final do fabrico, com uma facilidade 

em barrar que se aproximou de valores satisfatórios, os melhores de todos os ensaios, 

consequências que, globalmente, se traduziram em resultados marcadamente mais satisfatórios 

para a opinião global, bem dentro da gama de “agradável”. 

 

Tabela XVI - Valores médios dos resultados às análises sensoriais realizadas aos queijos produzidos com 
adição do fermento previamente activado 

Descritores FF1 FF2 FF3 FF4 

pH (queijo) 4,82 6,35 5,11 6,15 

Consistência 2,7 3,6 2,5 2,5 

Facilidade em barrar 1,9 3,9 3,4 2,6 

Acidez 2,2 0,6 3,0 0,9 

Opinião Global 7,8 6,5 6,5 7,0 

 

No que toca ao perfil de textura, os valores apresentados na Tabela XVII demonstram uma 

significativa diferença, em qualquer um dos parâmetros analisados. Podemos observar uma 

forte diminuição dos valores de adesividade, cuja evolução foi ligeiramente oscilante, mostrando 

valores mais elevados para o segundo maior binómio de tempo pré-maturação/acidificação, e 

valores mais reduzidos para o menor valor do mesmo binómio. Já no que toca à dureza da pasta, 

observa-se que, de uma maneira geral, esta teve valores expressivamente inferiores aos obtidos 

em qualquer um dos outros fabricos, não apresentando, no entanto, nenhuma relação com as 

oscilações observadas na adesividade. No entanto, em ambas as séries de ensaios produzidos 

com fermentos, os maiores valores de adesividade foram obtidos para os ensaios que 

proporcionaram queijos de pH menor. Quanto à coesividade, estamos perante valores mais 

elevados que os atrás analisados, no entanto muito próximos de 0,5. As pastas obtidas através de 

maiores valores de tempo de pré-maturação/acidificação apresentam valores mais reduzidos de 
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coesividade, mas não será correcto relacionar os valores destes ensaios com os dos restantes, 

devido à, já explicada anteriormente, perda de eficácia do fermento adicionado.  

 

Tabela XVII - Valores médios e desvio padrão dos resultados às análises reológicas realizadas aos queijos 
produzidos com adição do fermento previamente activado 

Parâmetros 

FF1 FF2 FF3 FF4 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

média 
desvio 
padrão 

pH (queijo) 4,82 6,35 5,11 6,15 

Dureza (N) 1,046 0,160 1,656 0,158 1,482 0,123 1,310 0,206 

Adesividade          

(-N.mm) 
23,994 9,677 9,022 3,311 24,633 3,352 12,948 2,460 

Coesividade 0,504 0,030 0,480 0,039 0,480 0,020 0,476 0,011 

 

No entanto, conclui-se facilmente, após uma análise geral de todos os parâmetros e análises 

efectuadas a estes ensaios, que os queijos produzidos através da adição de fermento 

previamente inoculado obtiveram valores, não só de pH, mas também de textura bastante mais 

próximos daqueles que eram pretendidos, e que são, facilmente corroborados pelas análises 

sensoriais realizadas. Mesmo assim, houve necessidade de utilizar tempos de acidificação 

elevados, durante a agitação/dessoramento, para que o pH diminui-se e se criassem condições 

para a desmineralização da pasta que se verificou. 

Para qualquer um dos ensaios realizados, podemos observar, no Anexo 7, os gráficos obtidos 

pelos testes de penetração. 
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3.3 Análise Comparativa de Resultados 

Para se obter uma percepção mais global dos resultados de todos os fabricos realizados, 

procedeu-se a uma análise em componentes principais, na qual se integraram grande parte dos 

parâmetros físico-químicos, sensoriais e reológicos estudados, nomeadamente o pH, a acidez, o 

teor em cálcio e em cálcio no resíduo seco (Ca/RS), a matéria gorda no resíduo seco (MG/RS), a 

humidade e a humidade no queijo isento de matéria gorda (HQIMG), a acidez sensorial, a 

facilidade em barrar, a dureza sensorial, a aceitação global, a adesividade, a coesividade e a 

dureza. 

Como se pode observar na Figura 7, as duas primeiras componentes principais explicam 

cerca de 84% da variância dos factores analisados nas três linhas de fabrico. As três primeiras 

componentes principais explicam mais de 90% da variância, um valor bastante elevado; é a 

partir do terceiro componente que se verifica uma alteração no declive da curva. 

 

Figura 7 - Representação gráfica dos valores próprios em função do número de ordem da componente 
principal, para as três linhas de fabrico realizadas 

 

Desta análise, obtiveram-se os gráficos representados nas Figuras 8 e 9, onde se apresentam 

graficamente as distribuições das variáveis e dos ensaios no plano definido pelas duas primeiras 

componentes principais. Destes, verifica-se que os parâmetros de pH, acidez e acidez sensorial 

se encontram distribuídos ao longo do factor 2 (explicando cerca de 30% da variância) e que os 

parâmetros relativos às análises sensorial e reológica, bem como a humidade, se encontram 

distribuídos ao longo do factor 1 (explicando 54% da variância). Podemos observar que, nesta 
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projecção, não se encontram todos os parâmetros enumerados inicialmente, uma vez que para o 

segundo ensaio, em que se adicionou o fermento directamente durante o fabrico, não constam 

alguns dos valores das análises físico-químicas, nomeadamente os teores em cálcio, o Ca/RS a 

HQIMG e a MG/RS. 

 

Figura 8 - Projecção ortogonal dos parâmetros analisados para as três linhas de fabricos no plano formado 
pelas duas primeiras componentes principais 

 

 

Figura 9 – Distribuição das três linhas de ensaios de fabrico realizados no plano formado pelas duas 
primeiras componentes principais 
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A relação das variáveis com os dois eixos determinou, como se pode observar facilmente 

através da análise da Figura 9, a separação entre os grupos de ensaios realizados, verificando-se 

que os queijos produzidos com recurso a GDL se encontram na zona de valores de pH muito 

elevados e fraca acidez, estando muito próximos entre si no que diz respeito às características 

sensoriais e reológicas. Note-se que este grupo se posiciona longe da região associada à maior 

aceitação do queijo, avaliada através do painel de avaliação sensorial, afastando-se, na realidade, 

como se tinha referido anteriormente, da tipologia de queijo pretendido. Já os ensaios F1 e F2, 

correspondentes aos queijos produzidos com adição directa de fermento, encontram-se 

agrupados no 2º quadrante da projecção, sendo esta posição estimulada pelos elevados valores 

de acidez, quer físico-química, quer sensorial, mas também pelos valores relativos à dificuldade 

em barrar e elevada dureza, classificados pelo painel de avaliação sensorial como de baixa 

aceitação global. No mesmo plano, verifica-se que os fabricos da última linha de ensaio se 

posicionam numa situação que reflecte a menor dureza e a maior facilidade em barrar, com uma 

elevada aceitação dos produtos obtidos. Mesmo assim, identificam-se dois grupos, 

essencialmente diferenciando-se pela acidez e pH do queijo, o que está globalmente de acordo 

com os comentários anteriores com base apenas nos resultados analíticos. 

 

Uma vez que, ao se analisarem as três linhas de ensaios de fabrico em conjunto, não é possível 

obter uma visão global de todos os parâmetros importantes para a caracterização dos queijos 

em questão, como, por exemplo, o grau de desmineralização da pasta, optou-se pela análise dos 

dois conjuntos de ensaios com maior peso na caracterização deste estudo – os produzidos com 

recurso a GDL e os produzidos com a adição de fermentos previamente activos. Desta forma, 

conseguimos obter um gráfico de projecção mais completo, que tem em conta todos os 

parâmetros enunciados inicialmente. No entanto, as duas primeiras componentes principais 

explicam apenas 78,83% da variância dos mesmos, como aparece evidenciado na Figura 10. 
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Figura 10 - Representação gráfica dos valores próprios em função do número de ordem da componente 
principal, para os fabricos com GDL e com fermento previamente activo 

 

Neste caso, através da análise da Figura 11, consegue-se observar uma disposição mais 

heterogénea dos parâmetros ao longo do gráfico de projecção, que nos mostra que o factor 1 

explica 64,90% da variância através da sua maior relação com a acidez, o pH, os teores em cálcio 

e as características reológicas e sensoriais, enquanto que o factor 2 explica 13,93% da variância, 

fundamentalmente com base nos valores de humidade, matéria gorda e coesividade. A aceitação 

dos produtos aparece relacionada com a maior acidez e, por oposição, menor pH, com a menor 

consistência do queijo e maior facilidade em barrar, sem dúvida com uma relação elevada com 

maior taxa de desmineralização da coalhada devida à tipologia do fabrico. 

Ao compararmos a distribuição dos ensaios destes dois fabricos, representada na Figura 12, 

com a projecção analisada anteriormente, observa-se uma significativa divisão entre o grupo de 

queijos produzidos com recurso a GDL e o grupo de queijos produzidos com recurso a fermentos 

previamente activos. Os primeiros, encontram-se fortemente influenciados pelos seus altos 

valores de pH, teores de cálcio e, consequentemente, de dureza, e os segundos encontram-se na 

zona de elevada aceitação e de valores bastante promissores para a facilidade em barrar 

(valores muito baixos na sua escala numérica, que significam resultados muito próximos à opção 

“muito fácil”). Observa-se, também, dentro deste último grupo, que os ensaios FF1 e FF3 são os 

que apresentam melhores resultados, nesta perspectiva, sendo o FF1 o que apresenta maiores 

teores de humidade. No entanto, há que salientar que nenhum destes ensaios deve ser analisado 
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em separado, uma vez que este método engloba o peso que cada uma das características 

analisadas tem, na caracterização global e comparativa de ambos os fabricos. 

 

Figura 11 - Projecção ortogonal dos parâmetros analisados, para os fabricos com GDL e com fermento 
previamente activo, sobre o plano formado pelas duas primeiras componentes principais 

 

 

Figura 12 - Distribuição dos fabricos com GDL e com fermentos previamente activos, sobre o plano 
formado pelas duas primeiras componentes principais 
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IV. Conclusões 

Tendo em conta que o objectivo do presente trabalho era a produção de um queijo fresco de 

cabra, com uma elevada facilidade em barrar, recorrendo-se a uma linha de fabrico já 

implantada na empresa Flor de Cardo, S. A., e uma vez que esta linha se encontra preparada para 

o fabrico de queijo a partir de uma coagulação enzimática, que origina queijos em fresco com um 

pH tipicamente mais elevado, foi necessário recorrer-se a uma acidificação do meio. O intuito 

seria proporcionar uma diminuição do pH, levando, assim, à obtenção de uma pasta mais 

desmineralizada, e com características finais mais próximas das de um queijo de barrar. Esta 

acidificação foi realizada de três formas distintas: adição de GDL, adição de fermentos 

directamente na etapa de coagulação e adição de fermentos previamente activos, que foram 

implementadas consoante os resultados obtidos ao longo do trabalho. 

Das análises realizadas aos primeiros ensaios efectuados, pode concluir-se que o recurso à 

adição de doses crescentes de GDL não surtiu o efeito desejado. O objectivo desta linha de 

ensaios não era a procura de produtos com o conjunto global de características pretendidas mas 

encontrar um padrão de efeito da variação de pH no fabrico nas características físicas e de 

textura do queijo. Foi possível observar que o pH atingido esteve acima do desejado, mesmo com 

doses elevadas de adição de GDL, o que resultou em queijos com elevadas concentrações de sais 

minerais, nomeadamente cálcio, típicos da coagulação enzimática, e valores de acidez bastante 

reduzidos. Estes resultados são confirmados pelos dados da análise sensorial, que mostram 

estarmos perante um produto estruturalmente longe do pretendido, com uma facilidade em 

barrar bastante reduzida, e cuja opinião global foi bastante fraca.  

Já no que toca à utilização da adição de fermento de inoculação directa, como meio de 

diminuir o pH ao longo do fabrico, rapidamente se concluiu que não seria o melhor método a 

utilizar, uma vez que o perfil de evolução do pH se mostrou pouco compatível com as alterações 

de coalhada pretendidas. A acidificação processou-se sobretudo na fase de conservação e, 

portanto, as características físicas do queijo não atingiram o padrão desejável. Podemos 

observar que, quer sensorial quer reologicamente, estamos perante queijos com uma pasta 

bastante dura, sem qualquer tipo de facilidade em barrar, tal como nos primeiros ensaios, apesar 

do grau de acidificação do produto final.  

Por fim, nos últimos ensaios realizados, em que os fermentos foram adicionados activados 

por inoculação prévia, observa-se uma relevante diferença nos dados obtidos em qualquer uma 

das análises. Quer o pH do queijo, quer os teores em cálcio, determinados pela evolução do pH 

na coagulação e, sobretudo, na agitação e dessoramento, demonstraram estar dentro dos valores 

esperados, o que se espelhou nos resultados da análise sensorial, em que os valores de opinião 
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global estiveram bem acima dos anteriores, fruto da alteração das propriedades físicas do queijo. 

Nas análises reológicas, observamos valores de dureza bastante inferiores, principalmente para 

os fabricos com tempos de pré-maturação e de acidificação mais elevados. Isto permite-nos 

concluir que, a adição dos fermentos previamente activos foi mais eficiente, uma vez que estes 

demonstraram uma maior capacidade de produção de ácido, e a taxas mais elevadas, levando a 

uma maior diminuição do pH no final do fabrico, o que, consequentemente, alterou grande parte 

das características do produto final.  

A análise em componentes principais sustenta as conclusões retiradas anteriormente. De 

facto, no que toca ao primeiro e último conjunto de fabricos, que foram os que proporcionaram 

maior número de resultados válidos, observa-se que existem dois grupos de características 

fortemente distintos entre si, separados essencialmente em função das propriedades mais 

determinadas pela tipologia de fabrico. Através da análise destes resultados pode-se concluir 

que os fabricos realizados com GDL são largamente distintos dos últimos fabricos realizados 

com fermentos, uma vez que se encontram agrupados no quadrante relativo a maiores valores 

de pH e dureza, não correspondendo, assim, aos objectivos pretendidos. 

De uma maneira geral, dos ensaios realizados através da adição de fermento previamente 

multiplicado, apesar do último fabrico não ter obtido valores na ordem dos anteriores, muito 

provavelmente devido à perda de eficácia do fermento com o passar do tempo, pode-se concluir 

que esta seria a metodologia mais próxima da adequada à obtenção de queijo fresco com as 

características pretendidas. No entanto, verificou-se que os melhores resultados obtidos apenas 

foram alcançados com recurso a elevados períodos de tempo de pré-maturação e acidificação, 

pouco aceitáveis para uma indústria cujas linhas de fabrico estão claramente vocacionadas para 

tipos de fabrico caracteristicamente enzimáticos, em que a eventual adição de fermentos se 

destina essencialmente a uma actuação em momentos posteriores à coagulação e dessoramento 

(prensagem ou maturação). 

Como tal, como perspectiva de trabalho futuro complementar, para que esta metodologia 

possa ser utilizada numa queijaria do tipo referido, o ideal seria a exploração do recurso a uma 

maior proporção de inoculação de fermento previamente activado (multiplicado), ou à utilização 

de outro tipo de fermento, com características diferentes do utilizado ao longo deste trabalho, 

que pudesse proporcionar uma acidificação mais rápida, nas fases de pré-maturação, coagulação 

e dessoramento (corte, agitação, esgotamento) para limites temporais mais razoáveis, quando 

realizados em escala industrial. 
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VII. Anexos 

Anexo 1 – Especificações técnicas da gluco-δ-lactona utilizada 
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Anexo 2 – Especificações técnicas do coagulante utilizado 
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Anexo 3 – Especificações técnicas do fermento utilizado 
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Anexo 4 – Exemplo da ficha de prova utilizada 
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Anexo 5 – Gráficos dos Testes de Penetração Efectuados aos Queijos 

Produzidos com Adição de Doses Crescentes de GDL 

 

Ensaio 1 

 

 

Ensaio 2 
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Ensaio 3 

 

 

 

Ensaio 4 
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Ensaio 5 

 

 

 

Ensaio 6 
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Ensaio 7 

 

 

 

Ensaio 8 
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Anexo 6 – Gráficos dos Testes de Penetração Efectuados aos Queijos 

Produzidos com Adição Directa do Fermento Durante o Fabrico 

 

Ensaio F1 

 

 

 

Ensaio F2 
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Anexo 7 – Gráficos dos Testes de Penetração Efectuados aos Queijos 

Produzidos com Adição do Fermento Previamente Inoculado 

 

Ensaio FF1 

 

 

 

Ensaio FF2 
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Ensaio FF3 

 

 

 

Ensaio FF4 

 

 


