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RESUMO 
 

Estima-se que um terço da população em Portugal sofra de intolerância à lactose. O trabalho 

teve como objetivo principal o desenvolvimento de queijo fresco com teor reduzido de lactose, um 

produto inexistente no nosso mercado, com origem no país.  

Foram testadas várias metodologias de hidrólise enzimática, com o objetivo de perceber qual o 

tempo de atuação da enzima sobre leite ou queijo necessário para ser hidrolisado o maior teor de 

lactose. A enzima foi adicionada 3 e 18 horas a 6C e 1 hora a 30C, antes do início do fabrico, e, 

adicionada no momento da adição dos restantes ingredientes, durante o fabrico do queijo. Para 

minimizar os efeitos previsíveis na sequência da hidrólise da lactose, nomeadamente o incremento do 

sabor doce, foram desenvolvidos ensaios com diferentes teores de sal. 

Ao fim de 3-4 dias de conservação, foi obtida uma taxa de redução de lactose superior a 90% 

(93-97%). Estes resultados foram muito positivos uma vez que foram atingidos valores inferiores a 

0,5g de lactose por 100g de queijo (0,5%, m/m), podendo o produto ser considerado queijo fresco 

com baixo teor de lactose.  

As diferentes metodologias de fabrico não afetaram a opinião positiva dos provadores, durante 

as provas sensoriais. 
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ABSTRACT 
 

It can be stated that one third of Portugal’s population suffer of lactose intolerance. The main 

objective of this study was the development of a new product in our market, originated in Portugal, low 

lactose fresh cheese. 

Were tested various enzymatic hydrolysis methodologies, in order to know what is the enzyme’s 

actuation time on milk or cheese required to hydrolyze the biggest lactose content. The enzyme was 

added 3 and 18 hours at 6C and 1 hour at 30C, before the beginning of manufacture, and, added at 

the time of addition of the remaining ingredients, during cheese manufacture. Have also been 

developed assays with the addition of different amounts of salt, to minimize the predictable effects of 

lactose hydrolysis, like the increase of sweetness. 

After 3-4 days of conservation, was achieved a degree of lactose hydrolysis above 90% (93- 

97%). Upon reaching concentrations levels less than 0,5g of lactose per 100g of cheese (0,5%, m/m), 

the product may be considered as low lactose fresh cheese.  

The different methodologies of manufacture didn’t affect the positive opinion of the tasters, 

during the sensory evaluation. 

 

 

KEYWORDS: Lactose, Lactose Intolerance, β-galactosidase, Enzymatic Hydrolysis, Fresh Cheese  
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Many consumers are unable to enjoy the benefits of milk, as well as some dairy products, due 

to lactose intolerance. It can be stated that about two thirds of the world’s population and, specifically, 

one third of Portugal’s population suffers of this intolerance.  

Therefore, lactose intolerance has resulted in the development of low lactose or lactose-free 

milk and dairy products. The main objective of this study was the development of a new product in 

Portugal, with Montiqueijo’s partnership. The product consisted in low lactose fresh cheese (traditional 

Portuguese), by enzymatic hydrolysis with soluble enzymes, providing a new range of dairy products 

to people who suffer from lactose intolerance. For this, was used a commercial enzyme β-

galactosidase from Kluyveromyces lactis (Maxilact® LX 5000, DSM) and lactose, glucose and 

galactose contents of milk, cheese and cheese whey was determined by HPLC. 

Initially the enzyme β-galactosidase’s effect on milk was evaluated, concerning different 

performances conditions tested, in order to define an experimental plan suitable for cheese 

manufacture. The rate of lactose hydrolysis was determined for two temperature conditions, 6C and 

30C, and enzyme concentration, 1000 and 2000 units L
-1

. In this pre-assay it was found that the 

enzyme has a higher activity closer to its optimum temperature (35C), although the hydrolysis of 

lactose at refrigerated temperatures is possible despite the lower rate of the process. Positive results 

can be achieved by increasing the enzyme concentration. In brief, for both incubation temperatures a 

higher concentration of enzyme accelerates the hydrolysis reaction, whereas a lower concentration 

has a lower β-galactosidase activity and requires a longer reaction time. 

For the manufacture of fresh cheese assay, it was decided to use the higher enzyme 

concentration, 2000 units L
-1

. Initially,, four milk preparations were distinguished, in order to know what 

is the enzyme’s actuation time on milk or cheese required, from the beginning of cheese manufacture 

and storage until the time of consumption, to hydrolyze the biggest lactose content. For such, the 

enzyme was incubated before or during manufacture, that is, the enzyme was added 3 and 18 hours 

at 6C, 1 hour at 30C or added at the time of addition of the remaining ingredients, respectively, so 

there was a pre-hydrolysis in the first case.  

An assay for the production of fresh cheese with the addition of different amounts of salt, have 

also been developed, to “mask” the sweetness that could be present in the final product, as 

consequence of lactose hydrolysis. To evaluate the impact of the various assays in fresh cheese 

sensory evaluation were performed after 3-4 days of conservation of the product. 

In the beginning of the cheese’s manufacture, the various actuation times at which the enzyme 

was subjected on milk, showed different results of lactose content, however, after cheese’s 

manufacturing and conservation, the continuous hydrolysis reaction, and likewise, the draining, 

resulted in cheese with final lactose content very similar, being equal the time point which the enzyme 
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was added. Therefore, it was only important to define which manufacturing process were more 

suitable and convenient to use in the industry. 

With regard to the fresh cheese with hydrolyzed lactose, it was achieved a degree of lactose 

hydrolysis between 84 and 93%, after 1 day of conservation, and a rate above 90% (93 to 97%), after 

4 days of conservation. Upon reaching concentrations levels less than 0,5g of lactose per 100g of 

cheese (0,5%, m/m), the product may be considered as low lactose fresh cheese, however, it can’t be 

considered as lactose-free product.  

In brief, the results of sensory evaluation for all cheese produced were positive, whereby the 

different methodologies of manufacture didn’t affect the opinion of the tasters. Likewise, the solution 

found to mask the sweetness of the product had a positive result. 
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(High Performance Liquid Chromatography - Reversed Phase) 

K. Lactis  Kluyveromyces lactis  

LD       Limite de Deteção 

LQ  Limite de Quantificação 

MG  Matéria Gorda 

Milli-Q  Milipore 

MST   Matéria Seca Total 

n.d.    Não detetado 

P   Valor de p-value 

PB  Proteína Bruta 

RS  Resíduo Seco 

ssp  subspécies 

UF   Ultrafiltração 

UHT  Ultra pasteurização (Ultra High Temperature) 

un   Unidades 

UV   Ultravioleta 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A intolerância à lactose tem vindo a ser descrita desde os anos 50 (Shakeel-Ur-Rehman, 2009) 

e, por este motivo, muitos consumidores não podem disfrutar dos benefícios do leite e de produtos 

lácteos. 

 

Estima-se que dois terços da população mundial e, especificamente, um terço da população 

em Portugal sofra deste tipo de intolerância (Tuure & Korpela, 2004; Messia et al., 2007; Erich et al., 

2012; Mascarenhas, 2012). Traduzindo estes dados em percentagem, cerca de 70% da população 

mundial e de 30% da população em Portugal rejeitam o consumo de leite e seus derivados, 

procurando assim outras soluções que substituam os produtos lácteos, como por exemplo o “leite” de 

soja, iogurte, queijo curado ou manteiga, os quais são produtos com teores de lactose naturalmente 

baixos ou mesmo ausentes, não tendo assim qualquer efeito negativo na maioria dos consumidores 

intolerantes. 

 

Por conseguinte, a intolerância à lactose tem resultado no desenvolvimento de tipos de leite e 

de derivados com baixo teor de lactose ou mesmo sem lactose, o qual possibilita a esta parcela da 

população poder disfrutar dos benefícios nutricionais dos produtos lácteos. 

 

A intolerância à lactose, a melhoria do processamento técnico de soluções que contenham este 

composto e a utilização da lactose proveniente do lactosoro (subproduto da produção de queijo), são 

os principais tópicos para o desenvolvimento de novos processos que permitam reduzir ou mesmo 

reaproveitar este açúcar (Novalin et al., 2005).   

 

Nos últimos anos o interesse do setor da indústria de produtos láteos na hidrólise enzimática 

da lactose aumentou progressivamente em todo o mundo, como resultado dos conhecimentos 

adquiridos, na proporção do aumento da incidência da má absorção de lactose na população em 

geral (Messia et al., 2007). 

A aposta nos avanços tecnológicos que resultem em novos produtos lácteos pode também 

tornar-se vantajosa para os processadores industriais de laticínios, devido à abertura de novos e 

atrativos mercados (Jelen & Tossavainen, 2003; Gänzle, et al., 2008). 

 

O queijo enquanto alimento famoso em todo o mundo, com algumas regiões características de 

produção, tem impacto na economia de diversos países. No caso concreto de Portugal, o seu 

consumo é considerável e as várias variedades de origem nacional são muito apreciadas pelos 

portugueses.  

A crescente preocupação com uma alimentação saudável tem conduzido a um maior consumo 

de queijos menos ricos em calorias, entre os quais está incluído, o queijo fresco tradicional português, 

popular em Portugal. 
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Em Portugal são muito comuns os queijos frescos, fabricados com leite de vaca pasteurizado, 

que são comumente utilizados como entradas nos restaurantes, em acompanhamento de refeições, 

ou utilizados com maior frequência em pastelaria e mais ocasionalmente em culinária. Todavia, o 

queijo fresco apresenta um elevado teor de lactose, o que faz com que parte da população exclua 

este alimento da sua dieta. 

 

O presente trabalho, desenvolvido em parceria com a Montiqueijo – Queijos de Montemuro 

Lda., surgiu com o objetivo de desenvolver um novo produto em Portugal, o queijo fresco (tradicional 

português) com teor reduzido de lactose, proporcionando uma nova variedade de produto lácteo para 

quem sofre de intolerância à lactose, como também proporcionar à Montiqueijo um novo produto de 

mercado e assim atrair novos potenciais consumidores. 

 

Todo o conhecimento adquirido sobre o fabrico de queijo fresco da Montiqueijo foi concretizado 

durante três semanas na fábrica. O leite utilizado para a realização dos ensaios foi gentilmente cedido 

pela empresa. 

 

Relativamente aos ensaios e determinações analíticas efetuadas, foram realizados no INIAV 

(Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária) no Grupo de Tecnologia dos Produtos 

Lácteos da Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Tecnologia e Segurança Alimentar. 

  



Ensaios de Fabrico de Queijo Fresco com Teor Reduzido de Lactose 

Página | 3  
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Leite de Vaca 

Segundo o Regulamento (CE) N.º 853/2004 entende-se por leite cru, o leite produzido pela 

secreção da glândula mamária de animais de criação, não aquecido a uma temperatura superior a 

40°C nem submetido a um tratamento de efeito equivalente.   

Desde a antiguidade que o leite é o alimento desenvolvido pela Natureza para alimentar os 

mamíferos durante os primeiros tempos de vida. Para o Homem, o leite tem demonstrado ter um 

papel muito importante na alimentação saudável, desde o nascimento e ao longo do crescimento, 

como também na idade adulta e na terceira idade (Gomes et al., 2008). 

 

Apresenta-se como um líquido opaco, branco-mate, ligeiramente amarelado segundo o teor de 

matéria gorda em β-caroteno, um cheiro pouco acentuado mas característico, um gosto que varia 

consoante as espécies animais, mas em geral agradável e adocicado (Goursaud, 1985). É duas 

vezes mais viscoso que a água, tem uma fraca tensão superficial e, quando agitado, forma espuma 

facilmente (Oliveira, 2010). 

 

Na Tabela I encontram-se representadas as principais características físico-químicas do leite 

de vaca, importantes para a determinação da sua qualidade. 

Tabela I: Constantes Físicas Usuais do Leite 

Constantes Valores 

pH (20°C) 6,5 a 6,7 

Acidez Titulável 15° a 18°D 

Densidade (20°C) 1,028 a 1,036 

Temperatura de Congelação - 0,51°C a – 0,55°C 

                                                                                              (Goursaud, 1985) 

 

A existência de alimentos saudáveis e de alto valor nutricional, juntamente com a sua 

disponibilidade e acessibilidade a toda a população, são imprescindíveis na manutenção ou melhoria 

da qualidade de vida do ser humano. Como resultado dos avanços da ciência, e dos consequentes 

inúmeros estudos publicados sobre a diversidade de nutrientes no leite e sobre a sua composição em 

nutrientes essenciais para o Homem, foi reconhecido o seu valor nutricional e o seu consumo foi 

integrado nas recomendações dietéticas de saúde pública em muitos países (Gomes et al., 2008). 

É, portanto, indiscutível a importância do leite na alimentação diária, devido à sua composição 

e riqueza em nutrientes essenciais e também não essenciais, através dos quais proporciona um 

conjunto equilibrado e abrangente de benefícios para a saúde, entre os quais se destaca: (i) ser uma 

excelente fonte de proteína, com alto valor biológico na promoção do crescimento; (ii) ser a melhor 
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fonte de cálcio na alimentação e, consequentemente, participar no fortalecimento dos ossos e 

crescimento dos dentes; (iii) conter uma grande mistura de vitaminas, incluindo vitamina A, tiamina 

(vitamina B1), riboflavina, piridoxina (vitamina B6), biotina, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, 

entre outras; (iv) regular o sistema nervoso; e (v) aumentar a resistência a doenças infeciosas 

(Gomes et al., 2008; Oliveira, 2010). 

 

A proteína do leite é considerada de boa qualidade o que significa que pode ser utilizada em 

grande parte para a construção das proteínas do corpo (Oliveira, 2010).  

 

O leite é um precursor de muitos produtos. O seu valor tem sido alvo de uma enorme 

quantidade de pesquisa, para apoiar o desenvolvimento e comercialização de produtos elaborados à 

base de lacticínios com uma crescente variedade de sabor, textura e tempo de vida útil. O surgimento 

de novos detalhes estruturais em relação a vários componentes do leite poderá ser acompanhado por 

novas opções para a inovação de futuros produtos lácteos (Smith & Campbell, 2007). 

2.2 Composição Química do Leite 

Em geral, o leite é um líquido biológico constituído por uma porção líquida, formada por cerca 

de 87% de água, e uma porção sólida, cerca de 13% de extrato seco (Gomes et al., 2008). Esta 

última é constituída sobretudo por hidratos de carbono (lactose), gordura e proteína, para além de 

sais minerais, vitaminas e outros componentes em menor quantidade, como por exemplo, hormonas, 

anticorpos, nucleótidos, péptidos, poliaminas e enzimas. 

 

Resumidamente, o leite pode ser descrito como: (i) uma emulsão de glóbulos de gordura 

constituída por lípidos, vitaminas lipossolúveis e por componentes da membrana dos glóbulos de 

gordura; (ii) uma suspensão coloidal de micelas de caseína (contendo caseínas, cálcio, fosfato, citrato 

e água), proteínas globulares e partículas de lipoproteínas; e (iii) uma solução de lactose, proteínas 

solúveis, minerais, vitaminas, ácidos, enzimas, e outros componentes (Goff & Hill, 1993). 

 

Na tabela II encontram-se apresentados valores aproximados das principais categorias dos 

constituintes do leite de vaca. Dos componentes do leite apresentados, é de salientar a importância 

da água (90,2 g/100mL) e do valor também elevado da matéria seca total (MST) (13,0 g/100mL). 

Quanto mais elevado for o teor de MST, mais rico será o leite, e também maior será o rendimento 

durante as transformações tecnológicas (Goursaud, 1985). 
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Tabela II: Composição das principais categorias dos constituintes do leite (g/100mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lípidos e as proteínas, especificamente as caseínas, são os que apresentam um maior 

impacto estrutural no leite. Estas compreendem cerca de 80% do resíduo seco do leite. Contudo, as 

proteínas do soro (ou proteínas solúveis), a lactose, e os sais participam numa variedade de 

transformações estruturais devido à sua capacidade para agregar e formar ligações, bem como 

controlar o pH e a força iónica da emulsão (Goff & Hill, 1993; Smith & Campbell, 2007).  

 

O leite contém também gases dissolvidos, como CO2, N2 e O2. No decorrer do processamento 

tecnológico o teor de CO2 tende a diminuir e o de N2 e O2 pode aumentar (Goursaud, 1985; Alfa 

Laval, s/d).  

  

Água 90,2  

Hidratos de Carbono    

 Lactose 4,9  4,0-6,0 

Matéria Gorda 3,9  2,5-4,5 

 Lípidos  3,8  

 Fosfolípidos  0,05  

 Compostos lipossolúveis  0,05  

Matéria Azotada 3,3  2,5-4,0 

1. Proteínas: 3,27   

 Caseínas  2,8  

 Proteínas solúveis  0,47  

2. Azoto não proteico 0,03   

Sais Minerais 0,9  0,7-1,0 

Biocatalisadores vestígios  

Gás dissolvido 5% do volume de leite  

Matéria Seca Total (MST) 13,0  

(Adaptado de Goursaud, 1985) 
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2.2.1 Matéria Gorda   
 

A matéria gorda do leite de vaca corresponde, em média, aproximadamente 3.9% (Goursaud, 

1985). A gordura do leite é, por isso, dos componentes mais ricos deste alimento, representando 

cerca de 46 a 53% do valor energético total do leite (Gomes et al., 2008). 

Está presente sob a forma de uma emulsão de glóbulos de gordura, que se encontram 

revestidos por uma fina camada de membrana. A presença da membrana dos glóbulos de gordura 

impede a imediata floculação e coalescência do glóbulo e protege-os da ação enzimática (Goursaud, 

1985; Goff & Hill, 1993; Smith & Campbell, 2007). 

 

A matéria gorda é uma mistura complexa de lípidos, sendo principalmente constituída por cerca 

de 97 a 99% de triglicéridos, estes por sua vez são formados por um teor substancial de ácidos 

gordos (Smith & Campbell, 2007; Gomes et al., 2008). Os principais ácidos gordos presentes no leite 

são: palmítico (26%), oleico (20%), mirístico (11%) e esteárico (10%). Os ácidos gordos saturados 

representam cerca de dois terços dos ácidos gordos do leite (Goursaud, 1985).  

Os restantes componentes da fração lipídica incluem os diacilglicéridos, os monoacilglicéridos, 

os fosfolípidos, e certos compostos lipossolúveis como o colesterol, ácidos gordos livres, glicerol, 

hidrocarbonetos, vitaminas E e A, os carotenoides e as vitaminas K e D (Goursaud, 1985; Gomes et 

al., 2008). 

2.2.2 Matéria Azotada 

Para além das propriedades coloidais dos glóbulos de gordura, a estrutura do leite é fortemente 

influenciada pela natureza coloidal dos componentes proteicos (Smith & Campbell, 2007). 

São considerados no leite dois grupos de matéria azotada: as proteínas e a matéria azotada 

não proteica, as quais representam, respetivamente, cerca de 95 e 5% do azoto mineral do leite. 

Estão também presentes algumas proteínas de menor dimensão associadas à membrana dos 

glóbulos de gordura (Goursaud, 1985; Goff & Hill, 1993).   

As principais proteínas do leite são as caseínas e as proteínas solúveis (albuminas e 

globulinas). As caseínas estão presentes na fase micelar, constituída por partículas sólidas em 

suspensão, as micelas, que transmitem ao leite o seu aspeto branco-opaco, enquanto as proteínas 

solúveis se encontram na fase solúvel. Relativamente ao azoto não proteico, o seu principal 

constituinte é a ureia. Os constituintes do azoto não proteico não têm qualquer efeito tecnológico 

(Goursaud, 1985; Goff & Hill, 1993).   

Adicionalmente, o leite contém um conjunto alargado de proteínas com diversas atividades 

biológicas, incluindo as enzimas, inibidores e anticorpos (Gomes et al., 2008). 

O teor de caseína representa cerca de 80% das proteínas do leite. As principais frações de 

caseína são: caseína-αs1 (10 g/kg), caseína-αs2 (2,6 g/kg), caseína-β (9,3 g/kg), caseína-ϒ (0,8 g/kg) 

e caseína-K (3,3 g/kg) (Goff & Hill, 1993). 
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A micela de caseína é extremamente estável sobre certas condições de processamento, como 

a concentração, a ultrafiltração, a secagem, mas muito instável a ácidos e à quimosina, por exemplo. 

A manipulação da estabilidade da micela dá origem a vários produtos lácteos (Goff & Hill, 1993).  

 

As micelas de caseína são compostas por água, proteínas e sais. Estas estão presentes como 

caseinato, ou seja, ligadas a catiões, principalmente cálcio e magnésio. Estão também presentes 

outros sais, como o fosfato de cálcio, contendo ainda citrato, designado fosfato de cálcio coloidal. 

Este conjunto é designado por complexo caseinato de cálcio/fosfato de cálcio. As micelas de caseína 

não são micelas no sentido coloidal químico, mas sim pequenas partículas não homogéneas, estas 

micelas têm uma estrutura aberta, contendo água (Goff & Hill, 1983; Alfa Laval, s/d). 

Em suma, a micela de caseína é uma partícula esférica formada pela associação das caseínas 

(αs1 - αs2 – β - K), de alguns componentes peptídicos (caseínas Ƴ), decorrentes da proteólise da 

caseína, e de componentes salinos, nomeadamente cálcio e fosfato (Brule & Lenoir, 1987).  

Os constituintes salinos representam cerca de 8% do peso da micela. Estes desempenham um 

papel determinante na formação e conservação da integridade desta. O cálcio e o fosfato são os 

principais constituintes inorgânicos da micela de caseína (Brule & Lenoir, 1987; Goff & Hill, 1993).    

A micela é constituída por subunidades micelares, designadas submicelas. As submicelas são 

unidas entre si por (PO4)2Ca3, fosfato de cálcio coloidal (Goursaud, 1985). 

Em quantidade, a caseína-αs1, é a mais importante. Por ordem decrescente da sensibilidade à 

precipitação pelo cálcio, a caseína-αs2 é a mais sensível, devido à sua riqueza em fosfatos, seguindo-

se a caseína-αs1, a caseína-β, com a sua associação a depender muito da temperatura, e, finalmente, 

a caseína-K, a menos fosforilada, que tem papel importante na estabilização do sistema micelar 

contra a precipitação pelo cálcio (Goursaud; 1985; Goff & Hill, 1993).  

A caseína-K diferencia-se das restantes caseínas pela sua grande sensibilidade à quimosina e 

fraca afinidade relativamente ao cálcio. É extremamente resistente à precipitação pelo cálcio, tendo a 

função de estabilizar as outras caseínas fosforiladas na presença deste catião. Possui também a 

importante propriedade de ser facilmente proteolizada por uma enzima coagulante ao nível da ligação 

Fen-Met, perdendo o seu carácter protetor e provocando assim a coagulação do leite, o que resulta 

na formação de uma porção hidrofóbica designada paracaseína e uma porção hidrofílica, o 

caseínoglicopéptido. A caseína-K é, assim, muito importante na produção de queijo (Goursaud; 1985; 

Brule & Lenoir, 1987; Goff & Hill, 1993). 

Apenas as caseínas αs1, αs2 e β são recuperadas totalmente na coalhada juntamente com a 

paracaseína K, o caseínoglicopéptido solúvel encontra-se integralmente no lactosoro (Goursaud, 

1985). 

As caseínas não formam agregados com as proteínas do soro exceto durante o tratamento 

térmico (Goff & Hill, 1993).       

 

As proteínas do lactosoro (20% das proteínas lácteas), também designados por proteínas 

solúveis por não coagularem e permanecerem no soro, estão presentes no leite na forma molecular 
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ou em agregados muito pequenos. Contrariamente às caseínas, estas sofrem desnaturação por via 

do aquecimento do leite (Goursaud, 1985; Gomes et al., 2008). 

As proteínas solúveis são compostas principalmente por β-lactoglobulina (50%), a α-

lactalbumina (20%), como também por imunoglobulinas e sérum-albumina, bem como alguns 

fragmentos resultantes da proteólise da caseína e que se designam, no seu conjunto, por fração de 

proteose-peptona (Goff & Hill, 1993; Smith & Campbell, 2007; Gomes et al., 2008).  

 

2.2.3 Hidratos de Carbono 

Os hidratos de carbono são constituídos essencialmente por lactose, o qual confere ao leite o 

sabor ligeiramente adocicado. No entanto outros glúcidos estão presentes no leite em quantidades 

muito pequenas. 

Do ponto de vista químico, distinguem-se, no leite de vaca: (i) glúcidos neutros, como a lactose 

(composto principal), glucose (70 mg/L) e galactose (20 mg/L), estes podem encontrar-se livres ou 

combinados; (ii) Glúcidos nitrogenados, como a glucosamina N-acetilada e galactosamina N-acetilada 

(vestígios), os quais se encontram sempre ligados a glúcidos neutros; e (iii) Glúcidos ácidos, como o 

ácido neuramínico N-acetilado ou ácido siálico (vestígios), ligados sempre aos grupos anteriormente 

descritos (Goursaud, 1985; Goff & Hill, 1993). 

Do ponto de vista físico-químico, a lactose e os vestígios de glúcidos não combinados 

encontram-se no estado molecular em solução. Assim, na produção de queijo, a maior parte da 

lactose permanece dissolvida no soro. 

 

2.2.4 Sais Minerais  

O leite possui na sua constituição a maior parte dos elementos minerais considerados 

importantes para a dieta do Homem, ainda que em percentagens diferentes, mas normalmente numa 

forma que lhes confere uma elevada biodisponibilidade, o que o torna uma excelência nutricional 

(Goff & Hill, 1993; Gomes et al., 2008).  

Assim, o leite contém uma variedade de minerais, numa concentração total de 

aproximadamente 1%. Podem ser consideradas as seguintes concentrações, em g/100mL, 0,17 de 

ácido cítrico, 0,16 de potássio, 0,12 de cálcio, 0,11 de cloretos (expresso em Cl
-
), 0,10 de fósforo, 

0,05 de sódio e 0,01 de magnésio. O potássio e o cálcio são os elementos minerais mais abundantes 

do leite (Goursaud, 1985; Alfa Laval, s/d).   
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2.2.5 Vitaminas 

Para além dos elementos mais revelantes do leite existem inúmeros constituintes que se 

encontram em menor quantidade. No entanto, deve-se ter em conta a atividade biológica destes 

elementos. Habitualmente estes elementos são reagrupados sob a designação de “biocatalisadores 

do leite”, nos quais estão incluídas as enzimas, as proteínas menores ou frações proteicas, as 

vitaminas e as hormonas.  

Estes elementos encontram-se na fase aquosa, sob forma solúvel ou ligados a proteínas, 

especialmente caseínas, e também na fase lipídica, principalmente associados à membrana dos 

glóbulos de gordura (Goursaud, 1985). 

O leite contém várias vitaminas. É uma ótima fonte de vitaminas hidrossolúveis, e também de 

vitaminas lipossolúveis, as quais variam conforme o teor de gordura do leite. De entre as vitaminas 

hidrossolúveis, destacam-se B12, B2, PP e ácido pantoténico, e, no caso das vitaminas lipossolúveis, 

vitamina A, D, E e K, sendo a vitamina A a mais abundante no leite. Para além da atividade da própria 

vitamina A, os seus precursores, os carotenos, contribuem para a variação da cor da gordura do leite, 

ou seja, para a coloração levemente amarelada (Gomes et al., 2008). 
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2.3 Lactose 

A lactose, o componente mais abundante no leite da maioria dos mamíferos, é uma importante 

fonte de energia para os recém-nascidos (Jelen & Tossavainen, 2003). Por sua vez, o leite é a única 

significativa fonte natural de lactose. A lactose é também um dos principais dissacáridos a ocorrer 

naturalmente (Şener et al., 2006; Fox, 2009). 

O teor de lactose no leite de vaca varia entre 4.5 a 5.0 g/100mL (Messia et al., 2007; Gänzle et 

al., 2008). Em termos de curiosidade, a concentração de lactose no leite de búfala, ovelha e de cabra 

é, respetivamente, 4.8, 4.6 e 4.1 % (Fox, 2009).    

Este açúcar representa cerca de 52% do teor de sólidos isentos de gordura do leite e cerca de 

70% dos sólidos presentes no lactosoro (Goff & Hill, 1993; Gomes et al., 2008). 

 

A lactose (4-O-β-galactopiranosil-D-glucopiranose, C12H22O11) é um dissacárido composto por 

uma molécula de D-glucose e uma molécula de D-galactose, ligadas pela ligação β-1,4-glicosídica 

(Gänzle et al., 2008; Fox, 2009).  

As estruturas da D-galactose e D-glucose encontram-se apresentadas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lactose em soluções aquosas está presente em duas formas isoméricas, α e β (Zadow, 1983; 

Gänzle et al., 2008), as quais se encontram representadas na Figura 2.  

 

Figura 1: Estrutura da galactose (A) e da glucose (B). (Retirado de Zadow, 1983) 

Figura 2: Estrutura das moléculas de lactose na configuração α e β. (Retirado de Gänzle et al., 2008) 
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A solubilidade da α-lactose depende mais da temperatura do que a solubilidade do anómero β, 

sendo também a mais solúvel a mais de 93,5C. Consequentemente, a α-lactose é a forma da lactose 

que cristaliza a menos de 93,5C e é a forma comercial habitual da lactose. A β-lactose pode ser 

preparada por cristalização a mais de 93,5C. A α-lactose cristaliza como um mono-hidrato, enquanto 

a β-lactose forma cristais anidros, uma vez que não existe água associada à molécula (Gänzle et al., 

2008; Fox, 2009). 

Uma vez que os anómeros α e β da lactose existem em solução aquosa, verifica-se, em função 

da temperatura, uma formação complementar do isómero consoante a molécula do dissacárido seja 

anidra ou hidratada. Sendo as diferentes formas as seguintes: (i) Lactose α mono-hidratada 

(C12H22O11, H2O), existindo no estado natural em mistura no leite; (ii) Lactose α anidra (C12H22O11 

anidra), a qual não existe em natureza mas pode ser formada a partir da lactose α H2O, por 

desidratação a uma temperatura entre 65C e 94°C; (iii) Lactose β anidra (C12H22O11), que existe 

naturalmente no leite em mistura com a lactose α mono-hidratada; (iv) Lactose β hidratada, que não 

existe no estado natural; (v) Lactose amorfa originada por secagem de uma solução de lactose, a alta 

temperatura, formando-se um pó constituído por uma mistura desordenada de lactose sólida α e β, 

anidra mas higroscópica (Goursaud, 1985). 

A lactose é o componente mais sensível à atividade microbiana e as suas alterações são 

usadas em tecnologia. A função mais importante da lactose no leite e nos produtos lácteos é a sua 

utilização como substrato durante a fermentação (Goff & Hill, 1993), uma vez que serve como fonte 

de carbono para as bactérias lácteas, as quais produzem ácido láctico (Fox, 2009).  

A lactose é um açúcar redutor, isto é, tem um grupo carbonilo livre, ou potencialmente livre (um 

grupo aldeído no caso da lactose). Como todos os açúcares redutores, a lactose pode reagir com as 

funções aminas livres das proteínas, estas reações são designadas reações de Maillard 

(acastanhamento não enzimático), resultando na formação de compostos de sabor e de polímeros 

castanhos. Este tipo de reações contribuem positivamente para o sabor e cor de muitos produtos, 

contudo, nos produtos lácteos, os efeitos das reações de Maillard são usualmente negativas e devem 

ser evitadas (Goursaud, 1985; Fox, 2009).  

A solubilidade da lactose é baixa comparativamente a outros dissacáridos, apesar do efeito da 

temperatura na solubilidade ser mais pronunciada. A solubilidade da lactose, à temperatura ambiente, 

é apenas cerca de 10% da sacarose (Şener et. al, 2006; Gänzle et al., 2008). 

Este açúcar apresenta também um fraco poder adoçante. Em termos de comparação, a frutose 

tem um índice 170, a sacarose 100, a glucose 75, a galactose 32, enquanto a lactose tem apenas 17 

(Alfa Laval, s/d; Zadow, 1983; Goursaud, 1985).  

A doçura das soluções de lactose é cerca de 20% da sacarose (Gänzle et. al, 2008; Fox, 

2009). A baixa doçura da lactose, juntamente com a sua baixa solubilidade, restringe a sua aplicação 

como adoçante (Zadow, 1983).  

Apesar disto, a doçura da lactose no leite é claramente percetível (Gänzle et. al, 2008). 
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2.3.1 Utilização Metabólica   

A lactose é um nutriente glucídico, o qual não entra diretamente nos ciclos biológicos; logo 

depois da hidrólise deste dissacárido, sob a ação de uma enzima que corta a ligação β 1-4, é utilizado 

pelos mamíferos sob a forma de glucose e galactose. É no intestino delgado, ao nível do jejuno, que 

é segregada a β-galactosidase que liberta as duas hexoxes, cuja absorção intestinal é possível 

contrariamente à lactose (Goursaud, 1985). 
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2.4 Intolerância à Lactose  

Como referido anteriormente, a lactose é um dissacárido que para ser absorvido pelo intestino 

necessita ser hidrolisado por uma enzima, a β-D-galactosidase ou, normalmente designada lactase, 

dando origem a D-galactose e D-glucose (Gomes et al., 2008). Isto acontece porque os mamíferos 

não têm capacidade para absorver dissacáridos a partir do intestino. Assim, os dissacáridos 

necessitam ser inicialmente hidrolisados em monossacáridos (Fox, 2009).  

O Homem, ao contrário de todos os outros mamíferos, uma vez que pertence ao grupo mais 

complexo destes, desenvolveu a capacidade de manter a produção da enzima ao longo da sua fase 

adulta, uma vez que o leite tornou-se um alimento não apenas consumido pelas crianças, mas 

também pelos adultos (Jelen et. al, 2003). Contudo, existem muitas pessoas com insuficiente 

atividade de lactase (Messia et. al, 2007). O ser humano, antes da fase adulta, segrega um nível 

adequado de β-galactosidase, mas com o avanço da idade, a secreção da enzima diminui e torna-se 

eventualmente insuficiente para hidrolisar a lactose que entra no intestino. Nos humanos isto ocorre 

aos 8-10 anos de idade. (Harju et al., 2012). 

 Em consequência, o açúcar do leite fica por digerir no intestino delgado, o que provoca 

problemas intestinais desagradáveis após o consumo do leite, incluindo desconforto abdominal, 

dilatação, enjoo, flatulência e diarreia. A ação das bactérias, presentes no intestino, ao fermentarem a 

lactose, origina ácidos orgânicos, gás e água (Gomes et al., 2008).  

A incapacidade de digerir doses significativas deste hidrato de carbono é designada 

intolerância à lactose.  

A Figura 3 ilustra um caso de tolerância à lactose (A) e um de intolerância à lactose (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: (A) tolerância à lactose (B) intolerância à lactose. (Retirado de Tuure & Korpela, 2004) 
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A intolerância pode ter duas vertentes: ser primária (genética) ou secundária (Tuure e Korpela, 

2004). A primária, a mais comum, é uma condição permanente determinada geneticamente, tendo 

origem na redução da atividade da lactase. Desenvolve-se naturalmente, ao longo do tempo, com a 

diminuição da produção da enzima desde a infância até à idade adulta. A quantidade de lactose que 

causa desconforto varia de indivíduo para indivíduo, dependendo da quantidade do açúcar 

consumido, do grau de insuficiência da lactase e da composição nutricional do alimento no qual a 

lactose é ingerida. Existem situações muito raras em que a criança nasce sem a capacidade de 

produzir lactase, rejeitando o próprio leite materno. As crianças que nascem prematuramente estão 

mais predispostas a ter deficiência de β-galactosidase porque os níveis desta enzima só aumentam a 

partir do terceiro trimestre de gravidez. A intolerância à lactose pode ainda ser do tipo secundária, 

uma condição temporária onde a atividade da lactase é reduzida devido a doenças ou lesões que 

prejudicam a mucosa intestinal (como, por exemplo, doença celíaca não tratada ou doença de 

Chron). Quando a doença ou a lesão é curada, a atividade da enzima é recuperada. A intolerância 

pode ser permanente se a lesão for irreversível (Tuure e Korpela, 2004; Mascarenhas, 2012).   

 

A intolerância à lactose é um caso que se encontra espalhado por todo o mundo, como pode 

ser verificado na Figura 4 (Jelen & Tossavainen, 2003; Horner et al., 2011). 

 

 

Estudos verificaram que mais de 50% da população é intolerante à lactose na América do Sul, 

na África e na Ásia, alcançando quase 100% em alguns países da Ásia. Relativamente ao norte da 

Europa, a maior parte da população adulta é tolerante à lactose, sendo a prevalência da deficiência 

de lactase apenas 2%, enquanto nos países do sul, onde existem muitos consumidores de iogurtes e 

queijo, estima-se que a intolerância atinja os 70% (Tuure & Korpela, 2004; Fox, 2009; ANIL, 2013). 

De facto, aproximadamente, dois terços da população mundial é incapaz de hidrolisar a lactose 

devido à intolerância causada pela falta de atividade da β-galactosidase (Tuure & Korpela, 2004; 

Messia et al., 2007; Erich et al., 2012). 

Figura 4: Intolerância à lactose no mundo (% da população total).  

(Retirado de Jelen & Tossavainen, 2003) 
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Em Portugal, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (s/d) e com a ANIL 

(2013), cerca de um terço da população sofre de intolerância à lactose.  

Independentemente das implicações médicas da intolerância à lactose, até os sintomas mais 

inócuos, como a flatulência ou o desconforto intestinal, faz com muitos potenciais consumidores 

evitem o consumo de leite ou de outros produtos lácteos que contenham lactose (Jelen et. al, 2003), 

não obstante os benefícios do seu consumo, pois é genericamente aceite que as pessoas que 

consomem produtos lácteos exibem ossos mais saudáveis, devido ao consumo de proteínas e cálcio, 

vitais para que o organismo seja forte e saudável, quando comparado com pessoas que não 

consomem este tipo de produtos (Soares, 2012; Sociedade Portuguesa de Gastrentorologia s/d). 

 

É importante referir que alguns produtos lácteos têm naturalmente um baixo teor de lactose 

para os quais na maioria dos consumidores intolerantes não desenvolvem qualquer sintoma. Os 

queijos de pasta dura são praticamente produtos sem lactose. Quando o leite é fermentado por 

bactérias lácticas, a lactose é metabolizada em ácido láctico, sendo que os produtos lácteos 

fermentados têm, portanto, menor teor de lactose quando comparado com o leite normal (Toba et al., 

1981; Tuure & Korpela, 2004; Harju et al., 2012). 

 

A título de curiosidade, e para termos de comparação, encontram-se representados na Tabela 

III, os teores médios de lactose, de alguns produtos lácteos.  

 

Tabela III: Teor de lactose (%) de alguns produtos lácteos. (Adaptado de www.semlactose.com, acedido a 

07/08/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a produção de manteiga, 100 kg de leite são convertidos em 5 kg de manteiga e cerca 

de 99% de água é removida; consequentemente cerca de 99% da lactose é também removida. Para 

a produção de queijos curados, cerca de 100 kg de leite são convertidos em 10 kg de queijo; quando 

é adicionado o coagulante no leite, cerca de 90% da água (soro) é removida, juntamente com 90% de 

Produto Lácteo Teor de Lactose (%) 

Leite desnatado 4,9 

Leite com teor reduzido de lactose (hidrólise de 90%) 0,5 

Chantilly 2,9 

Iogurte  3 

Gelado com Leite 5,7 

Manteiga 0,9 

Margarina 0,5 

Leite em pó desnatado 51 

Soro de Leite em pó 69 

Queijo Brie, Cheddar, Camembert e Parmesão 1 

Queijo Mozarella 3 

Queijo Fresco Tradicional Português 3,7 
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lactose, a lactose residual presente no queijo é fermentada em ácido lático e assim os queijos 

curados têm um teor muito reduzido de lactose. Relativamente aos iogurtes e aos leites fermentados 

cerca de 30% da lactose é convertida em ácido lático (Shakeel-Ur-Rehman, 2009; Harju et al., 2012). 

Num estudo efetuado pela Sociedade Portuguesa de Pediatria (2010) verificou-se que o teor de 

lactose em iogurtes líquidos variou entre 2,10 a 4,18 g/100g. Nos aromatizados, a variação de 

concentração foi entre 2,16 a 6,40 g/100g. Em amostras de iogurtes com pedaços, a concentração de 

lactose variou entre 3,97 e 5,82 g/100g. Assim, o teor de lactose pode ser variável dependendo dos 

ingredientes usados na produção e do tipo de iogurte. Torna-se então importante selecionar os 

iogurtes do mercado que apresentam teores mais baixos de lactose e, por isso, menos suscetíveis de 

causar sintomas em pessoas intolerantes à lactose. Seria do interesse do consumidor em geral, e em 

particular nos indivíduos intolerantes à lactose, que a quantidade de lactose viesse mencionada nos 

rótulos, para poder ser feita uma escolha mais informada e adequada (Borges et al., 2007). 

Contrariamente aos queijos curados, e apesar de parte da lactose ser removida juntamente 

com o soro durante o fabrico de queijo fresco tradicional português, o produto final apresenta uma 

quantidade significativa de lactose, cerca de 3,70%. 

 

Para a indústria de laticínios, as potenciais perdas de mercado devido à má digestão de lactose 

são significativas, podendo ser benéfico o desenvolvimento de mais produtos que satisfaçam os 

consumidores intolerantes a este açúcar (Jelen & Tossavainen, 2003). 

Assim, durante as últimas décadas, têm sido desenvolvidas novas tecnologias para produzir 

produtos lácteos com baixo teor de lactose (Harju et al., 2012), através da hidrólise desta utilizando β-

galactosidases exógenas ou removendo este composto por tecnologias de membrana (Fox, 2009).  

A empresa Valio, na Finlândia, é a maior produtora de produtos lácteos hidrolisados, aos quais 

denomina produtos HYLA
®
 (HYdrolysed LActose). Esta empresa lançou o seu primeiro produto, leite 

em pó hidrolisado, em 1980, e, em 1983, começou a produção de leite HYLA
® 

UHT. Deste então tem 

lançado uma série de produtos, como leite pasteurizado, natas, manteigas, iogurtes, queijos cottage, 

gelados, etc. Na década de 90 já existiam cerca de 200 produtos HYLA
® 

disponíveis no mercado. 

Atualmente, a Valio tem a maior seleção de produtos com baixo teor de lactose em todo o mundo 

(Tuure & Korpela, 2004; Harju et al., 2012).  

 

Para a maioria das pessoas intolerantes à lactose poder consumir produtos com lactose 

hidrolisada sem qualquer problema, deve ser garantida uma concentração suficientemente baixa de 

lactose. Assim, depois da hidrólise, o teor de lactose deve ser menor que 20% do teor do leite normal, 

ou seja, 80% deste açúcar deve ser hidrolisado. Isto significa que no produto final a concentração de 

lactose tem de ser inferior a 1g em 100g do produto final (1%) (Tuure e Korpela et al., 2004; Messia et 

al., 2007). Relativamente aos produtos lácteos designados “sem lactose”, o teor deste açúcar tem de 

ser menor que 100mg de lactose por litro ou por kg do produto (0,01%) (Erich et al., 2012). 

Encontram-se também disponíveis para venda, como comprimidos, preparações de β-

galactosidase solúvel, as quais proporcionam um tempo limitado de alívio após a ingestão de 

alimentos que contenham lactose (Gänzle et al., 2008; Shakeel-Ur-Rehman, 2009). A ingestão destas 



Ensaios de Fabrico de Queijo Fresco com Teor Reduzido de Lactose 

Página | 17  
 

cápsulas não cria habituação, nem é tóxica. O individuo intolerante pode tomar a quantidade que 

precisar e sempre que necessitar, sem acarretar implicações na saúde (Sociedade Portuguesa de 

Gastrenterologia, s/d). 

 

2.5 Hidrólise Enzimática da Lactose 

A hidrólise da lactose tem vindo a tornar-se um processo importante na indústria de produtos 

lácteos (Toba et al., 1980). Esta baseia-se na utilização de uma enzima que quebra a ligação que une 

os dois monossacáridos, glucose e galactose (Gänzle et al., 2008). 

Comercialmente, são usadas três técnicas para a realização da hidrólise da lactose: o uso de 

enzimas solúveis ou “single use”, sistemas de recuperação (reutilização da enzima) e enzimas 

imobilizadas. Os fatores que determinam a hidrólise enzimática da lactose são o teor inicial de lactose 

no produto, a temperatura a que o produto é mantido e o tempo de reação (Shakeel-Ur-Rehman, 

2009). 

Acompanhando os aspetos relacionados com a intolerância à lactose, podem referir-se 

algumas vantagens e desvantagens tecnológicas importantes que podem resultar da hidrólise da 

lactose. Por exemplo, com 80% de conversão da lactose, a solubilidade aumenta de 18% para 55% 

(m/v), e a doçura pode aumentar para 70%, quando relacionada com a sacarose. Além disso, há uma 

diminuição do ponto de congelação, um aumento da probabilidade de reações não enzimáticas que 

condicionam acastanhamento ao produto e um mais rápido processo de fermentação em meios de 

lactose hidrolisada. Podem também ser alcançados efeitos positivos sobre o processo de 

cristalização, sendo que a hidrólise da lactose é também muito atrativa para a melhoria da tecnologia 

na produção de gelados e de outros produtos lácteos refrigerados (Novalin et al., 2005; Şener et al., 

2006). 

Relativamente à enzima que catalisa a hidrólise da lactose em glucose e galactose, esta é 

designada β-D-galactosidase, E.C. 3.2.1.23, também conhecida como lactase ou, mais formalmente, 

β-D-galactosidase galactohidrolase. Esta enzima é amplamente distribuída na natureza e pode ser 

isolada a partir de diferentes fontes, como as plantas (particularmente em amêndoas, pêssego, 

damasco, maçã), órgãos de animais e microrganismos, como leveduras, bactérias e fungos. As 

leveduras e os fungos são as fontes preferenciais desta enzima para aplicações comerciais 

(Richmond et al., 1981; Şener et al., 2006; Ansari & Husain, 2010; Harju et al., 2012).  

 Atualmente, a lactase é uma das enzimas mais importantes usadas no processamento de 

alimentos (Harju et al., 2012). Após as primeiras enzimas comerciais terem sido disponibilizadas, a 

utilização destas preparações solúveis foram aperfeiçoadas para hidrolisar enzimaticamente mais de 

80% da lactose no leite (Jelen & Tossavainen, 2003). 

 As enzimas provenientes de leveduras ou de bactérias são adequadas para a hidrólise da 

lactose do leite, tendo uma atividade ótima perto do pH do leite. Muitas β-galactosidases têm a sua 

temperatura ótima acima de 30C (Horner et al., 2011). 
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A Kluyveromyces lactis é a levedura geralmente utilizada para a produção de β-galactosidases 

para a indústria de laticínios; usualmente o seu pH ótimo encontra-se entre 6 e 7 e a sua temperatura 

ótima acima da temperatura ambiente, cerca de 35C (Zadow, 1983; Horner et al., 2011). Estudos 

anteriores reportaram que a lactase derivada deste microrganismo tinha um aumento de 85% a 95% 

de atividade a 38C, comparativamente com a atividade desta a temperaturas inferiores entre 4C a 

5C (Horner et al., 2011).   

A β-galactosidase proveniente de Kluyveromyces lactis tem sido muito usada sob o nome 

comercial da Maxilact (fabricante – DSM) para a preparação de produtos com baixo teor de lactose 

(Toba et al., 1981). 

 A lactase utilizada deve ser proveniente de organismos que estejam presentes na lista 

GRAS (Generally Recognized as Safe), ou seja, que podem ser usados em alimentos (Harju et al., 

2012).  

Os produtos com teor reduzido de lactose, tratados com β-galactosidase, devem indicar a 

presença da enzima no rótulo do produto, indicando que este é um ingrediente não usado no leite 

normal (Horner et al., 2011). 

 

2.5.1 Hidrólise Enzimática com Enzimas Solúveis 

O processo usado tradicionalmente para a hidrólise enzimática da lactose, e também o mais 

simples, é o “single use”, com enzimas solúveis, o qual não necessita de equipamento especial nas 

indústrias de lacticínios (Novalin et al., 2005; Harju et al., 2012). Contudo, a preparação da enzima 

não pode ser reutilizada, sendo esta a maior desvantagem deste processo (Gänzle et al., 2008; 

Ansari & Husain, 2010).    

É plausível que, para utilizações em menor escala, as enzimas solúveis sejam a técnica 

escolhida (Zadow, 1983). 

 

A taxa de hidrólise da lactose depende da atividade da β-galactosidase (Şener et al., 2006). 

Por sua vez, quando são usadas enzimas solúveis para a hidrólise da lactose, é necessário ter em 

conta vários fatores, como a concentração do substrato, quantidade de enzima, pH da operação, 

temperatura máxima, tempo de reação e o custo (Şener et al., 2006; Horner et al., 2011; Harju et al., 

2012). Um extensivo tempo de contacto, a 35-45°C, pode ser necessário para reduzir os custos, 

contudo, no caso do leite, pode resultar no aumento do crescimento microbiano. Como alternativa, a 

hidrólise enzimática pode também ser efetuada em período noturno, à temperatura de refrigeração 

(Harju et al., 2012). Assim sendo, a hidrólise durante o armazenamento do leite a baixas 

temperaturas, em tanques, pode aumentar a flexibilidade do processo e potencialmente reduzir os 

custos (Horner et al., 2011).  

Devido ao facto da lactase ser um catalisador, a hidrólise da lactose pode ser efetuada com 

maior ou menor concentração de enzima, se a reação enzimática puder durar menos ou mais tempo, 

respetivamente (Horner et al., 2011). 
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Quando é atingida a conversão desejada, a reação pode ser interrompida com o aumento da 

temperatura (82°C/15s), o que causa a desnaturação da enzima e consequentemente a perda da 

atividade enzimática (Novalin et al., 2005; Horner et al., 2011). Assim, as enzimas tornam-se 

componentes do produto após o processo (Novalin et al., 2005). 

 

Num estudo elaborado anteriormente foi reportado que, no leite pasteurizado, a lactase neutra 

proveniente da levedura K. Lactis hidrolisou uma média de 99% da lactose presente em 24 horas, na 

dosagem recomendada pelo fornecedor, 0,1% (m/v). Neste estudo foi também demonstrado que a 

hidrólise efetuada em leite cru, em leite pasteurizado e em leite pasteurizado isento de gordura, 

apresenta nos três casos a mesma taxa, ou seja, que a taxa de hidrólise da lactose não é afetada 

pelo teor de gordura do leite ou pelo processamento (Horner et al., 2011).  

Messia et al. (2007) reportou que o teor de lactose encontrada em leite pasteurizado 

correspondeu à quantidade normalmente encontrada no leite (4.5-5.0 g/100mL) e que o teor de 

glucose e galactose do leite tratado termicamente foi insignificante (<0.01 g/100mL). O teor de lactose 

do leite hidrolisado enzimaticamente, durante 36 horas a 4C, diminuiu para um valor médio de 

0.6g/100mL, enquanto que os teores de glucose e galactose aumentaram, atingindo valores de 2.3 

g/100mL e de 2.1 g/100mL, respetivamente. Valores de lactose próximos de 0.5 g/100mL no leite 

UHT, correspondem a um grau de hidrólise de 90%, cumprindo assim os valores exigidos para este 

tipo de leite, em que pelo menos 75-80% da lactose original deve ser hidrolisada (<1g/100mL). 

Num outro estudo realizado por Erich et al. (2012) foi verificado o teor de lactose de produtos 

rotulados “sem lactose”, através do método HPLC-RP (High Performance Liquid Chromatography - 

Reversed Phase) par iónico e de um detetor UV e de fluorescência. O leite foi hidrolisado durante 24 

horas, a 8C, com uma preparação de enzima comercial, contendo β-galactosidase de 

Kluyveromyces lactis. Este método demonstrou uma boa linearidade, precisão e um adequado limite 

mínimo de quantificação e deteção, uma vez que foi possível detetar valores de concentração de 

lactose inferiores a 100mg/L (0,01%, m/v), podendo ser considerado um produto lácteo “sem lactose”.  

A utilização de β-galactosidases de origem fúngica pode dar origem a oligossacáridos a partir 

da lactose. Estas enzimas hidrolisam a lactose em glucose e galactose e alternativamente catalisam 

a transgalactosilação da lactose produzindo oligossacáridos (Gänzle et al., 2008). Assim, os 

oligossacáridos são compostos formados por monossacáridos unidos por ligações glicosídicas, 

podendo variar de três a dez unidades. 

Toba et al. (1980) reportou que as β-galactosidases provenientes de várias fontes catalisavam 

reações de transgalactosilação e que o número e a quantidade de oligossacáridos formados 

dependia da origem da enzima. Neste estudo foi verificado que a hidrólise de uma solução com 20% 

de lactose, efetuada por extratos celulares livres de 13 estirpes de bactérias lácteas, produziu 3 a 11 

oligossacáridos a partir da lactose.  

Também Richmond et al. (1981) verificou que a enzima era capaz de catalisar a síntese de 

certos oligossacáridos através da reação da galactosil transferase. Em estudos anteriores foram 

isolados seis oligossacáridos provenientes da hidrólise da lactose contendo dois a quatro unidades de 

monossacáridos. A partir da sua estrutura foi possível concluir que a β-galactosidase tinha uma alta 
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atividade de transgalactosilação especificando a formação de ligações β-(1,6)-galactosídicas 

(Richmond et al., 1981; Zadow, 1983). Foi também reportado que os oligossacáridos formados não 

causavam nenhum tipo de problemas digestivos (Richmond et al., 1981). 

 A reação de transgalactosilação é favorecida a altas concentrações de lactose, o que 

poderá ser um fator limitante no leite, uma vez que este contém apenas cerca de 4,5% de lactose 

(Toba et al., 1981; Gänzle et al., 2008).  Contudo, estudos elaborados reportaram a formação de 

oligossacáridos durante a hidrólise com β-galactosidase de Aspergillus niger em lactosoro ácido 

contendo apenas 4% de lactose. Foram também observadas reações de transgalactosilação em leite 

hidrolisado com células imobilizadas de L. bulgaricus e K. Lactis. Outro estudo reportou ainda o 

tempo de formação de oligossacáridos como também a sua estrutura em leite magro esterilizado e 

tratado com a β-galactosidase K. Lactis (Toba et al., 1981). 

  

Messia et al. (2007) verificou que o menor teor de galactose encontrado no leite hidrolisado 

deveu-se à formação de galacto-oligossacáridos devido á ação de transgalactosilação da β-

galactosidase, o qual era consistente com as conclusões de vários estudos.  

Em suma, a hidrólise da lactose do leite forma pequenas quantidades de oligossacáridos 

(Richmond et al., 1981; Zadow, 1983), sendo que, de facto, a galactose está geralmente mais 

envolvida na formação de oligossacáridos do que a glucose (Zadow, 1983; Messia et al., 2007).  

Não existem desvantagens na ingestão destes compostos, podendo mesmo ser benéficos para 

a saúde.  

Os oligossacáridos, produzidos a partir da lactose, podem ser considerados como novos 

ingredientes funcionais, apresentando um grande potencial para melhorar a qualidade dos alimentos, 

sendo classificados como prebióticos devido às suas características fisiológicas e tecnológicas. Os 

oligossacáridos são resistentes à hidrólise das enzimas digestivas intestinais e consequentemente 

promovem o crescimento, de uma forma seletiva, e estimulam a atividade metabólica de bactérias 

benéficas para a saúde, sendo o crescimento de bifidobactérias considerado o principal objetivo 

destes compostos. Assim, estes compostos podem ter efeitos fisiológicos semelhantes ao das fibras 

dietéticas (Lisboa, 2008; Playne & Crittenden, 2009).  
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2.5.2 Consequências da Hidrólise da Lactose e 

Possíveis Soluções 

Os monossacáridos, glucose e galactose, são mais reativos comparativamente ao dissacárido 

lactose, o que consequentemente torna os produtos lácteos que contenham lactose hidrolisada 

particularmente suscetíveis às reações de Maillard, especialmente em leites que sofram tratamento 

UHT (Fox, 2009; Shakeel-Ur-Rehman, 2009). Os monossacáridos formados a partir da lactose 

reagem com os aminoácidos mais rapidamente do que a lactose. Estas reações no leite podem 

causar um acastanhamento, sabores estranhos, como também reduzir o valor nutritivo do leite. O 

grau desta alteração dependerá da percentagem de hidrólise (Shakeel-Ur-Rehman, 2009; Horner et 

al., 2011; Harju et al., 2012). 

Sendo assim, o tratamento térmico do leite deverá ser o mais moderado possível. A 

intensidade das reações de Maillard durante o tratamento térmico pode também ser reduzida 

significativamente se for feita uma pós-hidrólise, ou seja, for adicionada assepticamente a enzima 

depois do tratamento térmico. Contudo, estudos anteriores reportaram que os produtos com baixo 

teor de lactose, nomeadamente o leite sem lactose, que sofre um tratamento térmico depois da 

hidrólise e armazenados a temperatura de refrigeração são aceitáveis para a maioria dos 

consumidores (Harju et al., 2012). 

 

 Também devido ao facto dos produtos resultantes da hidrólise aumentarem a doçura do 

produto, o leite com teor reduzido de lactose tratado com a β-galactosidase apresenta-se geralmente 

mais doce do que o leite normal (Horner et al., 2011; Harju et al., 2012), o que, para muitos 

consumidores, torna o produto pouco natural (Jelen & Tossavainen, 2003). Isto acontece devido à 

combinação de glucose e galactose apresentar cerca de 70% da doçura da sacarose, e a lactose ter 

apenas 20% desse grau de doçura (Horner et al., 2011). A hidrólise de 70% da lactose corresponde a 

um acréscimo fictício de cerca de 2% de sacarose no leite (Harju et al., 2012). 

Como verificado em estudos anteriores, um grau de hidrólise entre 80% a 90% é apropriado 

para evitar uma excessiva doçura do leite hidrolisado (Harju et al., 2012). 

Foi também verificado que o efeito da doçura excessiva poderá ser contrariado através da 

adição de um maior teor de sal, cloreto de sódio ou de potássio, ou utilizando a nanofiltração e 

reconstituindo o leite para remover o excesso de doçura (Horner et al., 2011).  

É de salientar a importância de que o que acontece no leite poderá também passar-se em 

queijo, resultando assim, depois da hidrólise da lactose, num produto mais doce que o habitual. 

Assim, no que concerne à adição de sais para mascarar a doçura, têm sido elaborados alguns 

trabalhos. 

  Flynn et al. (1994) reduziu a doçura do leite hidrolisado através da adição de cloreto de 

potássio, para uma maior aceitabilidade por parte do consumidor, também Vasala et al. (1997) 

patenteou um método para reduzir a doçura do leite hidrolisado adicionando sais de potássio 

provenientes de ácido cítrico, ácido málico, ácido glucónico e de ácido lático. 
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Como visto nestes estudos, o cloreto de potássio (KCl) tem sido reconhecido como o substituto 

potencial do cloreto de sódio (NaCl). Já a mistura NaCl:KCl tem sido usada com sucesso em vários 

tipos de queijos (Soares, 2012). 

As Linhas Guia da Dieta evidenciam que a ingestão de potássio tem um papel importante no 

combate à hipertensão arterial em indivíduos hipertensos, decrescendo assim os níveis de 

mortalidade causados por acidente vascular cerebral e por isquemia cardíaca, como também pode 

contribuir para a redução da excreção renal do cálcio e, consequentemente conferir proteção à massa 

óssea, por prevenção da osteoporose. A ingestão da mistura sódio e potássio tem efeitos 

antagonistas na pressão arterial, que se traduzem em resultados benéficos quando a ingestão de 

sódio diminui e a ingestão de potássio aumenta.  

De acordo com as recomendações nutricionais, o rácio adequado de Na/K na dieta deve ser de 

0,5 para crianças e 0,6 para adultos (Soares, 2012). 

Porém, é importante referir que, por vezes, é possível detetar um sabor amargo residual 

resultante da substituição do NaCl. Embora estudos demonstrem que a substituição do NaCl por 

misturas NaCl:KCl (1:1) normalmente não provoca alterações bioquímicas, texturais e 

microbiológicas, outros estudos indicam que o uso de misturas com essa proporção afeta a qualidade 

sensorial do queijo. É, assim, aconselhada a utilização das proporções 70:30 ou 60:40 (NaCl:KCl), 

uma vez que reduzem o teor em sódio satisfatoriamente e mantêm o sabor e o aroma dos queijos 

(Soares, 2012). 

 

2.6 Processos Alternativos  

2.6.1 Hidrólise Ácida 

Como alternativa à hidrólise enzimática, o processo químico para a hidrólise pode também ser 

utilizado, o qual requer condições extremamente ácidas, pH<1,5, e temperaturas muito altas, 

podendo atingir 120-150C (Gänzle et al., 2008; Harju et al., 2012). 

O uso de um ácido na hidrólise da lactose é viável apenas em fluxos livres de proteína, tais 

como permeados da ultrafiltração (UF) do leite ou do soro. O ajustamento do pH pode ser feito 

através da adição direta do ácido ou pelo tratamento do permeado com uma resina de permuta 

iónica. Geralmente, o pH é ajustado a 1,2 e a temperatura cerca de 150°C por um curto período de 

tempo (Harju et al., 2012).  

 

Contrariamente ao método enzimático, a hidrólise ácida causa vários problemas, tais como a 

desnaturação das proteínas que podem estar presentes na solução de lactose (daí o método ser 

viável apenas em fluxos livres de proteína), produção de uma cor acastanhada na solução e a 

produção de subprodutos indesejáveis. O acastanhamento da mistura da reação neutralizada é o 

maior problema, sendo necessárias complicadas etapas para a remoção da cor, que aumentam o 

custo do processo. Assim, industrialmente este processo tem sido usado apenas para soluções puras 
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de lactose, sendo que para a aplicação na indústria alimentar, a hidrólise enzimática é a mais 

apropriada (Şener et al., 2006; Harju et al., 2012). 

 

2.6.2 Sistemas de Imobilização 

A fim de evitar as limitações do uso de enzimas solúveis, tais como a estabilidade e a 

reutilização da enzima, os sistemas de imobilização tornam-se uma boa sugestão (Ansari & Husain, 

2010). A imobilização pode ser empregue para que a atividade da enzima possa ser usada o maior 

tempo possível (Novalin et al., 2005). Assim, o uso da β-galactosidase imobilizada para a hidrólise da 

lactose está normalmente direcionada para reduzir a quantidade de enzima e os custos associados 

ao processo (Harju et al., 2012). 

Os sistemas de imobilização baseiam-se no aprisionamento físico ou químico da enzima numa 

matriz sólida (Zadow, 1983). 

 

Os sistemas de imobilização de enzimas parecem  ter um grande potencial para a aplicação 

em larga escala da hidrólise do leite, de permeados ou do soro. Estes sistemas utilizam sempre 

lactases provenientes de fungos (Zadow, 1983; Harju et al., 2012). O material do suporte deve ser 

efetivamente inerte, conter um grande número de locais para a imobilização da enzima e impor a 

menor quantidade de limitações para a ocorrência da reação. Os suportes para a imobilização de 

enzimas incluem resinas de troca iónica, carbono ativado, vidro poroso, acrílico, triacetato de celulose 

e resinas de adsorção (Harju et al., 2012). 

A imobilização da β-galactosidade pode ser alcançada através de vários métodos, como a 

adsorção, ligação covalente, agregação química, aprisionamento e microencapsulamento (Ansari & 

Husain, 2010).  

 

As enzimas provenientes de fungos são também muito estáveis e os organismos usados 

encontram-se na lista GRAS. Na prática, o tempo de vida útil de um sistema de imobilização pode 

durar vários milhares de horas, o que reduz significativamente os custos quando comparado com as 

enzimas solúveis (Harju et al., 2012).   

A única aplicação comercial conhecida para a hidrólise da lactose no leite foi baseada na 

imobilização de uma enzima, de pH neutro, de Kluyveromyces lactis por aprisionamento desta em 

fibras de acetato de celulose porosas. A imobilização concedeu à enzima um tempo de vida de 100 

dias (Harju et al., 2012). 

Os efeitos que se tornam prejudiciais na decisão da escolha deste processo são os altos 

custos das etapas de imobilização, a perda de atividade durante a imobilização, a ocorrência de 

problemas higiénicos devido ao teor de gordura e de proteína do leite e, uma vez que o leite tem um 

pH neutro, torna-se difícil controlar a estabilidade microbiana do reator (Novalin et al., 2005; Harju et 

al., 2012).  
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2.6.3 Reatores de Membranas 

Atualmente existem diversos novos processos para a produção de leite com teor reduzido de 

lactose, em que a maioria se resume a combinações de filtração com membranas associada à 

hidrólise enzimática, de forma contínua (Harju et al., 2012). 

Contrariamente ao uso de enzimas solúveis, os reatores com membranas permitem, tal como 

no sistema de imobilização, a recuperação e reutilização das enzimas (Gänzle et al., 2008). Todavia, 

o aspeto prático e a viabilidade económica desta tecnologia em aplicações industriais tende a ser 

discutível. A eficácia dos reatores de membrana para a hidrólise da lactose do leite ou do lactosoro é 

afetada por vários problemas característicos dos processos de membranas (como o entupimento e 

seletividade da membrana ou o efeito de alguns solutos no fluxo) bem como a perda gradual da 

atividade da enzima (Gänzle et al., 2008).    

No processo de um reator de membrana, a hidrólise é normalmente efetuada em fluxos livres 

de proteína tais como os permeados da ultrafiltração do leite ou do soro. A enzima é recuperada da 

mistura da reação com auxílio de um segundo equipamento de ultrafiltração e o permeado contendo 

a lactose hidrolisada, já sem a enzima, é novamente misturado com o leite ou com o soro retido 

anteriormente (Novalin et al., 2005; Harju et al., 2012).  

Novalin et al. (2005) estabeleceram um processo de hidrólise numa unidade de UF, a qual 

consistia num feixe de pequenas fibras ocas. O lado exterior do compartimento foi preenchido com a 

solução de enzima (β-galactosidase). Enquanto o leite era bombeado através das fibras ocas, as 

moléculas de menor tamanho que os poros da membrana, tal como as proteínas de menor dimensão, 

sais e lactose, passavam através desta. Por sua vez, no lado exterior, a lactose era enzimaticamente 

convertida em glucose e galactose e em pequenas quantidades de oligossacáridos. A transferência 

destes novamente para dentro do compartimento era efetuada pela difusão do gradiente de 

concentração. 

Foi também desenvolvido um método de produção por Tossaveinen e Sahlstein (2010), com 

base na tecnologia de membranas. O leite é ultrafiltrado, posteriormente o permeado da ultrafiltração 

é nanofiltrado, por sua vez, o permeado desta é ainda concentrado através de osmose inversa. 

Depois da lactose residual ser hidrolisada pela β-galactosidase, o concentrado da osmose inversa é 

adicionado ao concentrado da ultrafiltração, não se perdendo assim os sais minerais. 

As vantagens dos reatores de membranas são a permissão de uma fixação viável e barata da 

enzima, como também a operação contínua do reator a baixas pressões e o controlo da seletividade 

através da utilização de membranas adequadas. Também o sabor do leite, através deste processo, é 

idêntico ao sabor do leite normal devido à remoção parcial da lactose antes da hidrólise enzimática 

(Novalin et al., 2005; Harju et al., 2012). 
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Contudo, a complexidade do processo não se tornou comercialmente atrativa. Durante a 

operação contínua, o principal problema está relacionado com a prevenção do crescimento 

microbiano, devido à alta temperatura ou à temperatura ambiente com matérias-primas não estéreis. 

Também, devido ao decréscimo do preço das lactases comerciais, o uso de enzimas solúveis torna-

se mais viável economicamente do que os investimentos em complexos processos de reatores (Harju 

et al., 2012).   

 

2.6.4 Extratos Celulares brutos  

Um método alternativo para a produção de produtos lácteos com lactose hidrolisada tem 

estado sobre investigação há vários anos, numa tentativa de encontrar uma solução de baixo custo 

(Jelen & Tossavainen, 2003; Gänzle et al., 2008). Embora a inovação se encontre relacionada com o 

uso tradicional da enzima lactase, esta envolve a produção da enzima "in-house" na forma de extrato 

celular bruto a partir de uma bactéria láctea bem estabelecida (Jelen & Tossavainen, 2003). 

Estudos anteriores implementaram bactérias lácticas termófilas, Lactobacillus delbrueckii ssp 

bulgaricus 11842, para a produção de uma preparação bruta de β-galactosidase, depois de estudada 

a produção da enzima por esta estirpe de alta produção em diferentes meios (Gänzle et al., 2008; 

Harju et al., 2012).  

O processo envolve o crescimento da cultura produtora de β-galactosidase, tal como no caso 

de uma cultura de fermento tradicional para o fabrico de queijo. O processo baseia-se na 

concentração da biomassa celular e na interrupção da cultura concentrada através de um 

homogeneizador de alta pressão ou de um dispositivo semelhante, o homogeneizado (denominado 

“extrato celular bruto”) é de seguida utlizado, sem purificação adicional ou outro tratamento (Jelen & 

Tossavainen, 2003).   

 No entanto foi verificado que a intensidade de aromas estranhos aumentava após a adição 

de 2% dos extratos celulares brutos (Jelen & Tossavainen, 2003; Harju et al., 2012). A atividade 

fermentativa da β-galactosidase produz bactérias na subsequente hidrólise da lactose que pode ser 

prejudicial para muitas aplicações (Gänzle et al., 2008).  

Assim, este processo não só não resolve o problema do aumento de doçura do leite 

hidrolisado, como também produz modificações adicionais no sabor relacionadas com o processo de 

fermentação utilizado para produzir a enzima. Foi então proposta a sua utilização em produtos 

aromatizados, em que a doçura e o sabor fermentado não sejam prejudiciais, tais como bebidas de 

iogurtes ou de soro, e também como potenciador da fermentação devido à presença de atividade 

proteolítica contaminante (Jelen & Tossavainen, 2003; Harju et al., 2012).  
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2.7 Métodos de Separação Física da Lactose 

2.7.1 Cristalização 

Durante a cristalização a formação de cristais ocorre como consequência da supersaturação de 

uma solução. A força motriz da cristalização consiste na diferença do potencial químico entre a fase 

líquida e a sólida (Bangerman, 2003). 

A cristalização da lactose é bastante utilizada na produção de lactose comercial. O alimento 

que contenha lactose é inicialmente concentrado a um elevado teor de sólidos totais, com o propósito 

de a lactose ficar sobressaturada e cristalizar. Por fim, a separação dos cristais da solução mãe é 

usualmente conseguida através de sedimentação, centrifugação, filtração ou usando uma coluna de 

lavagem (Bangerman, 2003; Harju et al., 2012).   

Industrialmente, a lactose pode ser cristalizada através de concentrados do soro como também 

de permeados da ultrafiltração. A separação da lactose diretamente do leite, por cristalização, não é 

possível devido à alta viscosidade do leite concentrado e ao baixo rendimento de cristalização da 

lactose (Harju et al., 2012).  

2.7.2 Separação por Membrana 

Durante o processo de separação por membranas, parte da matéria-prima será rejeitada ou 

retida pela membrana (o concentrado ou retido), enquanto a outra parte passará pela membrana (o 

permeado). 

A ultrafiltração pode ser usada para a separação da lactose do leite e do lactosoro. As 

membranas da UF retêm toda a gordura e praticamente toda a proteína do leite. A ureia e os 

aminoácidos são perdidos através da membrana, juntamente com a água. Os minerais e outros iões 

retidos durante o processamento de membrana do leite por ultrafiltração são aqueles que estão 

associados às proteínas como o cálcio, magnésio, fosfato e citrato, enquanto os restantes passam 

com o permeado. Da mesma forma, a gordura solúvel e as vitaminas ligadas às proteínas são 

completamente retidas. A adição do concentrado da UF ao leite modifica as propriedades físicas e 

químicas de todos os produtos lácteos ao qual é adicionado (Shakeel-Ur-Rehman, 2009; Harju et al., 

2012).  

O permeado proveniente da ultrafiltração, do leite ou do soro, contém mais de 80% de lactose. 

Se o objetivo for a remoção de quase toda a totalidade da lactose é necessária também uma 

diafiltração extensa (Harju et al., 2012). 

O processo de diafiltração consegue remover completamente este açúcar do leite. Esta técnica 

baseia-se na adição de água ao leite ou ao concentrado da UF do leite com o propósito de “lavar” os 

componentes capazes de passar através da membrana. A diafiltração ajuda a remover mais 
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permeado e mais moléculas de pequena dimensão, sendo assim um processo de purificação 

(Bangerman, 2003; Shakeel-Ur-Rehman, 2009). 

Contudo, o processo bem estabelecido de ultrafiltração permite a separação de lactose a partir 

de leite mas, ao mesmo tempo, os sais são removidos da fração de proteína (Jelen & Tossavainen, 

2003). 

Também, seguidamente à ultrafiltração, a lactose residual poderá ser tratada com β-

galactosidase, resultando assim num produto 100% livre de lactose e com uma doçura similar ao leite 

normal (Shakeel-Ur-Rehman, 2009).  

2.7.3 Cromatografia  

A separação cromatográfica baseia-se na diferença de velocidades dos fluxos dos diferentes 

componentes do líquido a ser tratado, quando passa através de uma coluna com resina. A coluna é 

composta por partículas de resina porosas contendo grupos funcionais com os quais os 

componentes, a serem separados, interatuam de forma diferente. É então necessário que cada 

componente tenha diferentes afinidades com a resina. A cromatografia baseada na interação 

diferencial dos componentes de uma solução mista com uma resina pode ser classificada como 

cromatografia de permuta iónica, cromatografia de interação hidrofóbica (ou de partição) e 

cromatografia de afinidade (ou de adsorção) (Bangerman, 2003; Harju et al., 2012). Existe também 

outra versão do processo, a cromatografia por exclusão de tamanho (ou molecular), onde a 

separação é baseada na diferença de tamanho molecular dos componentes. Porém, a cromatografia 

industrial é, muitas vezes, baseada em mais do que um tipo de interação (Harju et al., 2012). 

A lactose pode ser separada eficientemente do leite ou do lactosoro através de resinas de 

permuta catiónica forte (Harju et al., 1989; 2012). O leite ou o soro, a partir do qual a lactose irá ser 

separada, passa através de uma coluna que contém estas resinas. As proteínas e os iões carregados 

ligam-se à resina com carga oposta enquanto a lactose não se liga e passa diretamente através do 

sistema. Esta separação baseia-se na diferença dos efeitos de exclusão de iões e de tamanho dos 

minerais e das proteínas, como também provavelmente pela capacidade da lactose formar complexos 

com os catiões ligados a resinas de permuta catiónica forte. Esta formação de complexos de lactose-

catiões atrasa o fluxo de lactose através da coluna (Shakeel-Ur-Rehman, 2009; Harju et al., 2012).  

Harju (1989) descreveu o processo de cromatografia para separar a lactose da proteína e de 

outros componentes do leite, removendo parte da lactose, sendo que a restante poderá ser 

hidrolisada enzimaticamente, evitando assim a excessiva doçura provocada pela galactose e glucose. 

Assim, a produção de leite com teor reduzido de lactose, através deste processo, resulta num 

produto com um sabor muito semelhante ao leite normal (Jelen & Tossavainen, 2003; Gänzle et al., 

2008). 
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A principal vantagem da cromatografia é a sua alta seletividade de separação, especialmente 

quando comparada com a filtração por membrana (Bangerman, 2003). Isto é, a separação 

cromatográfica torna possível reter os minerais do leite juntamente com as proteínas, ao contrário de 

outras técnicas de separação (Harju et al., 2012). A principal desvantagem dos processos 

cromatográficos é o alto custo destes equipamentos, o que faz com que não sejam amplamente 

utilizados na indústria (Bangerman, 2003; Shakeel-Ur-Rehman, 2009). 

 

A separação da lactose por tecnologias de membrana ou por processos de cromatografia tem 

resultado em problemas de rotulagem com as entidades reguladoras. O leite em que a lactose é 

reduzida para menos de 2% resulta numa redução do índice crioscópico, comparativamente ao leite 

normal, mesmo depois da hidrólise da lactose, o índice crioscópico é menor do que o do leite de vaca 

habitual. As autoridades de saúde consideram a redução do índice crioscópico uma adulteração do 

leite (Shakeel-Ur-Rehman, 2009).  
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2.8 Queijo Fresco Tradicional Português 

De acordo com a definição do Codex Alimentarius, entende-se como queijo não maturado, 

onde se inclui o queijo fresco, o queijo que se encontra pronto a consumir pouco tempo após o seu 

fabrico (Codex Standard 283, 1978). Esta definição de queijo é semelhante à definição de queijo da 

revogada Portaria nº 73/90, que definia queijo como o produto fresco ou curado, de consistência 

variável, obtido por coagulação e dessoramento do leite ou do leite total ou parcialmente desnatado, 

mesmo que reconstituído, e também da nata, do leitelho, bem como da mistura de alguns ou de todos 

estes produtos, incluindo o lactosoro, sem ou com adição de outros géneros alimentícios.  

 

Em suma, o queijo é constituído pela gordura do leite, água, proteínas e minerais, existindo 

uma enorme variedade de queijos com diferentes características de sabor e textura (INETI, 2001) 

conforme as metodologias e especificidades do produto. 

 

O queijo fresco aparece neste trabalho como elemento central uma vez que apresenta um 

grande potencial de presença de lactose o que, no que se refere ao queijo, suscita reservas quanto 

ao seu consumo por parte de intolerantes a este componente. De entre os queijos ditos “frescos”, 

entende-se, mais especificamente, como queijo fresco “tradicional” o produto não maturado obtido por 

dessoramento lento, após coagulação dos leites inteiro, total ou parcialmente desnatado, de vaca, de 

cabra ou de ovelha ou das suas misturas. Estes leites ou a sua mistura com outros ingredientes 

adicionados devem ser submetidos a pasteurização ou outro tratamento térmico de efeito equivalente 

(Ponciano, 2010). 
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2.8.1 Processo tecnológico do fabrico de queijo fresco 

O fabrico de queijo pode ser descrito como o processo de remoção de água e de alguns 

minerais do leite, produzindo-se um concentrado de gordura e proteína. A matéria prima é o leite e os 

ingredientes essenciais são o agente de coagulação e o sal. O coagulante provoca a agregação das 

proteínas e transforma o leite numa espécie de gel com um aspeto firme. O gel resultante da 

coagulação do leite é cortado e trabalhado de modo a remover o soro num processo conhecido como 

dessoramento, podendo ser ainda submetido a prensagem (Oliveira, 2010; Soares, 2012).  

O processo seguidamente descrito teve por base o acompanhamento realizado na Montiqueijo. 

O diagrama para a obtenção de queijo fresco de vaca encontra-se representado na Figura 5.  
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Figura 5: Diagrama de produção de queijo fresco 
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O processo de fabrico de queijo deve iniciar-se pela seleção de leite de boa qualidade, tanto a 

nível microbiológico, como físico-químico. Uma vez que uma possível contaminação inicial irá 

condicionar todo o processo tecnológico, exercendo uma influência significativa nas características do 

produto final (Bandeira, 2010).  

O leite destinado à produção de queijo passa por um tratamento semelhante ao destinado para 

consumo. Desta forma, o leite tem de se manter refrigerado durante o transporte em camiões cisterna 

e durante o seu armazenamento em tanques isotérmicos, a uma temperatura de, aproximadamente, 

4°C. Esta etapa é de particular importância uma vez que tem uma considerável influência na 

qualidade do produto final (INETI, 2001).  

A pasteurização é realizada a 72C durante 15 segundos, ou combinação de efeito equivalente, 

através de um pasteurizador de placas. Esta etapa é muito importante no fabrico de queijo fresco 

uma vez que garante a segurança do consumidor. Tem como objetivo a eliminação de 

microrganismos patogénicos não esporulados e, proporciona também alguma inativação enzimática. 

A eficácia deste tratamento é comprovada quando o leite apresenta uma reação negativa ao teste da 

atividade da fosfatase alcalina após a pasteurização (Ponciano, 2010; Bandeira, 2010). 

De seguida, o leite pasteurizado segue para as cubas onde é adicionado o sal, o cloreto de 

cálcio e o coagulante. 

A salga exerce várias funções no queijo, tais como contribuir para a sua conservação, para o 

flavour e para a sua consistência (Ponciano, 2010).  

A etapa de coagulação decorre após a adição do coagulante, a temperatura controlada, em 

regra entre 30°C e 35C. Depois de ser adicionado o coagulante ao leite, como também os restantes 

ingredientes, o leite é agitado cuidadosamente durante uns minutos. De seguida, o leite é deixado em 

repouso durante o tempo necessário para que a coagulação ocorra, o que pode variar genericamente 

entre 15 e 60 minutos.  

A coagulação é a fase inicial da transformação do leite em queijo. Esta resulta das 

modificações físico-químicas que intervêm ao nível das micelas de caseína, o que origina a formação 

de um gel, designado coalhada (Brule & Lenoir, 1987; Oliveira, 2010). A coagulação é o processo 

através do qual o leite passa do estado líquido para o estado sólido, ou seja, adquire uma textura 

gelificada devido à ação da enzima coagulante e do cálcio iónico (INETI, 2001; Ponciano, 2010).  

O efeito da coagulação é conseguido pela quebra da ligação da caseína K, o que origina a 

disponibilidade das caseínas que posteriormente se vão ligar ao cálcio existente no leite, 

precipitando. Podem ser distinguidas duas etapas da coagulação: (i) conversão da caseína-K em 

paracaseína-K devido à ação da enzima coagulante e (ii) precipitação das restantes caseínas na 

presença de iões cálcio (Ponciano, 2010; Alfa Laval, s/d).  

O objetivo principal desta etapa é reter as proteínas (caseínas), a maior parte da gordura, 

água, alguma lactose e sais, que formam a coalhada, enquanto os restantes constituintes (água, 

proteínas do lactosoro e outros componentes) passam para o soro (Ponciano, 2010). 



Ensaios de Fabrico de Queijo Fresco com Teor Reduzido de Lactose 

Página | 32  
 

A adição de cloreto de cálcio ao leite é muito importante uma vez que conduz ao aumento do 

teor de cálcio e de fosfato de cálcio coloidal, a uma diminuição do pH e, consequentemente, a uma 

diminuição da estabilidade das micelas, favorecendo a atuação das enzimas do agente coagulante. 

Por outro lado, ocorre uma diminuição do tempo de coagulação, um aumento da firmeza do gel 

formado e da velocidade de agregação micelar (Brule & Lenoir, 1987). 

A expulsão do soro é fraca e lenta por atravessar dificilmente a massa do coágulo que, ficando 

mineralizado, é pouco permeável. Por este motivo torna-se necessário serem efetuados cortes na 

coalhada, multiplicando assim as superfícies de exsudação, favorecendo o dessoramento (Brule & 

Lenoir, 1987). Assim, quando a coalhada atinge o grau de firmeza ideal, é cuidadosamente cortada 

em pequenos cubos através de liras que cortam na horizontal e na vertical, com o objetivo de romper 

o gel formado, obtendo-se pequenos fragmentos de coágulos, sendo aumentada, desta forma, a área 

de libertação do soro. O corte termina quando os pedaços de coalhada atingem o tamanho ideal, por 

desidratação. 

No queijo fresco, pretende-se um corte mais grosseiro da coalhada, com grandes fragmentos 

desta, para ser obtido um queijo com maior teor de humidade (Pociano, 2010). 

Após o corte, a mistura permanece em repouso durante um determinado tempo.  

Seguidamente é removido o excesso de soro da cuba. Muitas vezes com recurso a tecidos, a 

coalhada é retirada das cubas e colocadas em francelas. O simples repouso da coalhada nos tecidos 

é suficiente para o dessoramento, que consiste na libertação do soro da coalhada, através da ação 

da gravidade e dos processos de coagulação. 

A massa da coalhada é depois colocada em moldes, para dar a forma final ao queijo fresco.  

A etapa de refrigeração ocorre em câmaras de refrigeração a temperaturas entre os 4C e 6C 

e é essencial para controlar o crescimento microbiano (contaminações) e a perda de soro.  

Seguidamente os queijos frescos são desmoldados e acondicionados em embalagens. A 

embalagem do produto pode ser feita com recurso a equipamentos adequados, mais ou menos 

sofisticados, como por exemplo em máquina termoseladora, que pode embalar automaticamente o 

produto por termoformagem das embalagens.  

Finalmente, o produto embalado é armazenado a uma temperatura de refrigeração entre 4°C e 

6C, até à sua expedição.  
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3. TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1 Objetivos do Trabalho  

O presente trabalho teve como objetivo final a elaboração de um novo produto para o mercado 

nacional, queijo fresco (tradicional português) com teor reduzido de lactose, uma vez que o impacto 

da intolerância à lactose tem afetado o consumo deste produto e que, tanto quanto é possível avaliar, 

o mercado nacional não apresenta um produto deste tipo.  

Foi um trabalho realizado em colaboração com a empresa Montiqueijo – Queijos de Montemuro 

Lda, a qual forneceu o leite utilizado nos ensaios e permitiu um estágio prévio na empresa de forma a 

ser efetuado um levantamento minucioso da tecnologia de fabrico, que serviu de base aos ensaios de 

fabrico de queijo. 

O plano de trabalho baseou-se em três linhas essenciais: 

I. Avaliar o efeito da enzima β-galactosidase sobre leite, em diferentes condições de atuação, 

de modo a ser possível definir um plano experimental adequado ao fabrico de queijo. O 

efeito da atividade da enzima β-galactosidase, em leite UHT, foi estudado sob duas 

diferentes condições de temperatura, 30C e 6C, simulando o fabrico de queijo e a sua 

conservação, respetivamente, e duas concentrações de enzima, 1000 e 2000 unidades L
-1

.  

Foi escolhido o leite UHT uma vez que apresenta menos riscos de atividade microbiana, 

que poderia levar a erros de interpretação de resultados, devidos, por exemplo, a variação 

de pH do leite; 

II. Desenvolvimento de ensaios de preparação do leite e de fabricos de queijo, sob diferentes 

condições, principalmente sujeitando a enzima a diferentes tempos de atuação sobre o leite 

ou sobre o queijo, de modo a permitir uma opção de acordo com a redução do teor em 

lactose e com as condições práticas de adaptação à realidade industrial; 

III. Desenvolvimento de ensaios de fabrico de queijo fresco permitindo minimizar efeitos 

indesejáveis para o produto, previsíveis na sequência da hidrólise da lactose, 

nomeadamente o incremento do sabor doce no queijo, o que foi efetuado através de 

modificações a nível da adição de sal. 

Como referido, o  processo tecnológico de fabrico de queijo fresco requereu um cuidado 

especial de forma a ser muito semelhante às condições de fabrico da empresa Montiqueijo, processo 

esse que foi observado e executado durante algum tempo na fábrica, com o propósito de ser 

produzido um queijo fresco muito semelhante ao realizado pelos operadores da Montiqueijo. Contudo, 

nem sempre se conseguiu controlar da melhor forma as condições utlizadas em laboratório, como é o 

exemplo da temperatura que se fazia sentir na oficina piloto. 
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Todo o leite de vaca utilizado nos fabricos, gentilmente cedido pela Montiqueijo, foi sujeito a 

análises físico-químicas e a determinações do teor inicial de lactose. Relativamente aos produtos 

finais foram realizadas análises físico-químicas de caracterização e determinações de lactose, 

glucose e galactose, no final do fabrico e após 1 dia e 3 a 4 dias de conservação, bem como sujeitos 

a análise sensorial depois de 3-4 dias de conservação numa câmara de refrigeração.  

Os 3-4 dias de conservação correspondem normalmente ao momento de consumo dos queijos 

frescos vendidos no mercado; os queijos frescos comercializados pela empresa têm normalmente 

uma validade de 8 dias.  
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3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Matéria-Prima 

O queijo foi fabricado seguindo pormenorizadamente o processo de fabrico da fábrica, com 

modificações pontuais que resultam da adaptação aos diferentes equipamentos. 

 
Para o fabrico de queijo fresco foi adicionado: leite de vaca pasteurizado, cloreto de sódio, 

cloreto de cálcio, enzima coagulante e, à exceção dos fabricos correspondentes aos ensaios em 

branco, enzima β-galactosidase. 

Durante a fase de pré-ensaio, na avaliação da atividade da enzima β-galactosidase, foi 

utilizado leite UHT meio-gordo, da marca Gresso. 

Os ensaios de fabrico de queijo foram efetuados com leite pasteurizado na empresa. Este ia 

sendo fornecido à medida da sua necessidade para os ensaios estipulados.  

O leite foi sempre recolhido de manhã, antes da realização dos fabricos, e imediatamente 

transportado para o laboratório para ser armazenado em refrigeração, a 6C, até ao momento da sua 

utilização.  

Em cada fabrico de queijo foram utilizados 6 litros de leite pasteurizado. 

O cloreto de sódio, típico sal de cozinha, foi utilizado no fabrico de queijo na proporção de 0,6% 

do volume de leite utilizado. 

O cloreto de cálcio e a enzima coagulante foram também cedidos pela Montiqueijo. 

Relativamente à enzima coagulante utilizada foi de origem microbiana (Mucor Miehei), da 

marca Lusocoalho, e foi feita uma diluição de 1:2.  

 

3.2.1.1 Enzima β-galactosidase Maxilact® 

A opção foi para o uso de enzimas solúveis por ser uma técnica simples, prática, e a mais 

apropriada para o fabrico de queijo fresco, uma vez que é vantajoso que permaneça no queijo e 

mantenha a sua atividade de hidrólise durante a sua conservação, até ao momento de consumo do 

produto. 

 

Para a hidrólise enzimática da lactose, foi utilizada uma preparação pura, com enzimas 

solúveis da DSM Food Specialities, a Maxilact®, à base de lactase neutra, isolada de uma estirpe 

selecionada de levedura Kluyveromyces lactis, um microrganismo de origem láctea bem conhecido e 

muito utilizado na fabricação de certos tipos de iogurte (tal como o kefir). 
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Esta preparação foi utilizada na forma líquida, Maxilact® LX5000, o que corresponde a 5000 

unidades de enzima por grama, a qual deve ser armazenada em local fresco, a temperaturas entre 

4C e 8ºC. 

Segundo a documentação cedida pela empresa Alifarma, que gentilmente nos facultou também 

a enzima, a DSM Food Specialties adota sistemas inovadores de gestão da qualidade, sendo que a 

produção dos produtos da linha Maxilact® recebeu o certificado ISO 9002. Estes produtos são 

fabricados de acordo com as mais rigorosas normas de qualidade e podem ser fornecidos fazendo-se 

acompanhar do certificado de análise e por folhas de especificações contendo elementos e 

informações relevantes sobre a composição e várias outras propriedades do produto, as quais foram 

muito úteis na definição dos ensaios prévios de hidrólise da lactose em leite (Anexo 1 e 2). 

Durante o pré-ensaio, foram utilizadas duas concentrações diferentes de enzima, 1000 un/L de 

leite e 2000 un/L de leite. Estas concentrações foram escolhidas depois de estudados os tempos de 

atuação da enzima, dos boletins de informação da Maxilact (Anexo 2). A solução original da enzima 

foi diluída a 5% e a 10%, respetivamente para as 1000 e 2000 unidades de enzima por litro de leite, 

de onde foi retirado 1mL, de cada solução, para os frascos de ensaios de 250mL. 

Para os ensaios de fabrico de queijo fresco, foi feita uma solução a 24%, de onde se retiraram 

10mL da solução para 6L de leite laborado, correspondendo a uma proporção de 2000 unidades de 

enzima por litro, escolhida para os ensaios a partir dos ensaios prévios.   

 

3.2.2 Efeito da atividade da enzima β-galactosidase  

Durante o pré-ensaio, o leite foi submetido a duas condições de temperatura: (i) a 6C, 

simulando a temperatura de armazenamento do leite em tanques e do armazenamento dos queijos 

nas câmaras de refrigeração da fábrica e, (ii) a 30C, simulando as condições de coagulação do leite 

durante o fabrico de queijo.  

Foram usadas duas concentrações de enzima, 1000 e 2000 unidades de enzima por litro de 

leite, com o propósito de perceber o efeito da atividade da enzima β-galactosidase, bem como para a 

decisão sobre qual a concentração mais apropriada na relação custo e tempo de reação, para usar 

no fabrico do queijo. 

 

Assim, para cada temperatura, foram utilizados três frascos de 250mL, um frasco sem enzima, 

para controlo, e outros dois com as 1000 e 2000 unidades de enzima por litro, em cada, efetuando-se 

os ensaios em duplicado.  

Os frascos foram mantidos em banho com agitação, à temperatura desejada, devidamente 

fechados e identificados, de onde eram retiradas amostras de cada frasco ao fim de cada tempo 

estipulado. 
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O tempo total do ensaio variou de acordo com a temperatura de incubação. Relativamente à 

linha de ensaio a 6C, foram retiradas amostras de cada um dos três frascos, em duplicado, ao fim de 

3, 6, 24 e 28 horas de incubação. Na linha de ensaio a 30C, foram retiradas amostras ao fim de 1, 3, 

5 e 24 horas de atuação.  

Estes tempos foram definidos depois de estudados os boletins de informação da Maxilact, 

sobre o tempo de atuação da enzima, a 6C e a 37C (Anexo 2). 

Cada amostra de leite, ao fim de cada tempo referido, era de imediato colocada num banho a 

85C durante 3 minutos, para inativação da atividade da enzima β-galactosidase, terminando 

consequentemente a reação de hidrólise, tal como reportado em estudos feitos por Novalin et al., 

2005 e por Horner et al., 2011, em que, quando a conversão de lactose desejada era atingida, a 

reação era interrompida com o aumento da temperatura (82°C/15s), o que causava a desnaturação 

da enzima e consequente perda da atividade enzimática. 

Para confirmação da eficiência da inativação da enzima, esta não foi efetuada em alguns 

duplicados das amostras recolhidas. Foi verificado, depois da avaliação dos teores de açúcar, que as 

concentrações finais destes nas amostras inativadas e não inativadas eram muito semelhantes, 

pressupondo-se assim que após a preparação da amostra não se manifestava atividade enzimática, 

pelo menos relevante (resultados não apresentados).  

 

3.2.3 Fabrico de Queijo Fresco 

3.2.3.1 Desenho Experimental 

As condições utilizadas durante o processo de fabrico ao longo do trabalho experimental foram 

sequencialmente adaptadas aos objetivos pretendidos.  

Inicialmente distinguiram-se quatro tipos de preparação de leite, com o objetivo de perceber 

qual o efeito do tempo de atuação da enzima no teor final de lactose, isto é, como evoluía o teor de 

lactose desde o fabrico e conservação do queijo até ao momento do seu consumo. As modalidades 

de ensaio pretenderam também proporcionar à Montiqueijo vários métodos para poder ser escolhido 

o mais apropriado e adequado, quer relativamente ao teor de lactose final do produto, quer pela 

possibilidade de ser utilizado industrialmente sem grandes alterações do funcionamento da fábrica. 

Como representado na Figura 6, foram decididas quatro metodologias diferentes de 

preparação do leite antes do início do fabrico, tendo sido também elaborado um ensaio em branco, 

sem adição da lactase. 

 

 

 

 



Ensaios de Fabrico de Queijo Fresco com Teor Reduzido de Lactose 

Página | 38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro ensaio, em branco, foi utilizado como controlo negativo, para termos um meio de 

comparação, representando o que se vai perdendo de lactose ao longo do fabrico, em particular com 

o dessoramento.  

No segundo ensaio, a enzima foi inoculada antes do início do fabrico, permanecendo durante 3 

horas, a uma temperatura de conservação de 6C, simulando o armazenamento do leite em tanques 

na fábrica. 

No terceiro ensaio, a enzima foi adicionada 1 hora antes do fabrico, permanecendo o leite a 

30C na cuba de coagulação. 

No quarto ensaio, a lactase foi inoculada no momento da adição de todos os outros 

ingredientes, não existindo assim hidrólise prévia antes do fabrico. 

Por fim, no último ensaio, a enzima foi incubada 18 horas antes do fabrico, a 6C, simulando a 

adição da enzima ao final do dia nos tanques de armazenamento do leite na fábrica, para no dia 

seguinte se proceder à produção de queijo.  

Todos os cinco ensaios foram feitos em duplicado, perfazendo, nesta fase, um total de 10 

ensaios. 

Como a hidrólise enzimática da lactose proporciona normalmente um aumento do carácter 

doce do leite, depois de estudada a investigação disponível, elaborada antes do desenvolvimento 

deste trabalho, e de uma cuidada análise sensorial do queijo resultante dos ensaios, concluiu-se da 

necessidade de elaborar fabricos adicionais, tentando mascarar com a adição de mais sal, o 

incremento provável do carácter doce do queijo fresco. 

Assim, foi selecionado um dos tipos de fabrico dos enumerados anteriormente e escolhidos 

dois modos de adição de mais sal. No primeiro foi adicionado o dobro do cloreto de sódio usado nos 

primeiros fabricos, ou seja, 1,2% de NaCl, enquanto no segundo, tendo em conta os benefícios da 

substituição do NaCl por KCl, fruto da crescente preocupação com a saúde por parte dos 

Hidrólise prévia (3h/6C) 

Hidrólise prévia (1h/30C) 

Sem hidrólise prévia 

Hidrólise prévia (18h/6C) 

Adição de 1,2% de NaCl 

Adição de 0,6% de NaCl +  

0,9% de KCl 

Sem enzima 

Figura 6: Desenho Experimental 
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consumidores, foi decidida a adição da proporção 60:40 (KCl:NaCl), isto é, 0,9% de KCl e 0,6% de 

NaCl.  

Foram assim efetuados mais quatro fabricos, uma vez que os ensaios foram realizados em 

duplicado.  

 

3.2.3.2 Processo de Fabrico  

Os ensaios de fabrico de queijo foram realizados na oficina piloto do INIAV - Lumiar, utilizando 

uma cuba de aço inox de 10L de capacidade (Armfield FT-20 Cheese Vat), com parede dupla entre 

as quais circulava a água à temperatura desejada, e uma unidade de controlo do processo para gerir 

a temperatura e a velocidade de agitação das pás. A cuba estava provida de pás, de liras horizontais 

e verticais, para efetuar manualmente a operação de corte, e um cilindro perfurado para o 

dessoramento (Armfield FT 20A Cheese Making Accessories). 

 

No geral, o leite foi retirado do frigorífico, onde era conservado, e colocado na cuba até ser 

atingida a temperatura desejada. Seguidamente procedeu-se à adição do sal, do cloreto de cálcio e, 

em último lugar, do coagulante microbiano. 

No caso concreto do fabrico sem hidrólise prévia a solução de enzima β-galactosidase foi 

inoculada antes da adição do coagulante. E, relativamente ao ensaio em que a enzima foi inoculada 1 

hora antes da coagulação do leite, este foi colocado na cuba até atingir 30C para ser adicionada a 

lactase; ao fim de 1 hora de atuação da enzima foram adicionados os restantes ingredientes.  

Nesta fase, após atingir 30C e ser adicionado o sal e o cloreto de cálcio, foi sempre retirada 

uma amostra, no início do fabrico, antes da adição do coagulante, para determinação dos teores de 

lactose, glucose e galactose e medição da acidez e do pH.   

Depois da adição dos ingredientes foi efetuada uma pequena agitação utilizando o dispositivo 

da cuba para o efeito, o qual era retirado de forma a ser realizada a coagulação (Figura 7). A 

coagulação teve sempre uma duração de 45 minutos. 
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Depois de confirmada a consistência pretendida da coalhada, foi realizado o corte manual, 

inicialmente com as liras horizontais e depois com as verticais, formando cubos de coalhada, 

existindo entre estes dois cortes um tempo de espera de 5 minutos. Por fim, deixou-se estabilizar a 

coalhada durante 15 minutos, permitindo a formação de uma camada de soro à superfície (Figura 8) 

e procedeu-se à drenagem do soro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para retirar o excesso de soro foi utilizado um cilindro perfurado impedindo a perda da 

coalhada. Nesta fase, foi retirada uma amostra de soro para determinação do teor dos açúcares. O 

dessoramento final foi efetuado através de um coador de pano, sobre uma francela; a coalhada foi 

retirada da cuba com a ajuda de conchas para o pano (Figura 9) e, por fim, permaneceu cerca de 15 

minutos em repouso para drenagem da maior parte do soro livre (Figura 10).  

 

 

Figura 7: Coagulação do leite na cuba 

Figura 8: Coalhada depois de sofrer o processo de corte, já sendo possível observar a separação desta 
do soro 
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Seguidamente procedeu-se ao enchimento manual das formas de aço inox (Figura 11). Nesta 

fase, no final do fabrico, depois do enchimento, era retirada uma amostra de queijo para determinar o 

teor de lactose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim procedeu-se à sua embalagem em caixas de plástico devidamente fechadas e 

identificadas e à sua conservação em câmaras de refrigeração, a cerca de 6C.  

Figura 9: Coalhada retirada da cuba e colocada em pano, sobre a francela 

Figura 10: Dessoramento em pano apropriado 

Figura 11: Enchimento dos moldes 
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3.2.4 Análise de Leite  

Cada amostra de leite inicial foi conservada à temperatura de refrigeração até ao momento das 

análises, no laboratório. 

Antes das análises serem efetuadas, a amostra de leite foi colocada num banho à temperatura 

de 30C, com o propósito de homogeneizar a mesma, e posteriormente colocadas à temperatura de 

20C, de acordo com o descrito na Noma Portuguesa NP 403 (IPQ, 2002), “Leites. Preparação de 

amostras para análise”.  

Tanto nos ensaios prévios de hidrólise de lactose como nos ensaios de fabrico de queijo, o leite 

foi sempre analisado, em duplicado, relativamente a parâmetros físico-químicos indicadores da sua 

composição e propriedades: 

I. pH: determinado por potenciometria através de um potenciómetro 713 pH meter 

Metrohm, Herisau, Swiss; 

II. Acidez: determinada de acordo com a Norma Portuguesa NP 470 (IPQ, 1983), “Leites. 

Determinação da acidez”; 

III. Matéria Gorda: determinada de acordo com a Norma Portuguesa NP 469 (IPQ, 2002), 

“Leites. Determinação da matéria gorda (técnica de Gerber). Processo corrente”; 

IV. Proteína Bruta: calculada a partir do azoto total, segundo a ISO 8968-1, IDF 20-1 

(2001), “Milk – Determination of nitrogen content – Part 1: Kjeldahl method”; 

V. Resíduo Seco: determinado segundo a Norma Portuguesa NP 475 (IPQ, 1983), “Leites. 

Determinação do resíduo seco e resíduo seco isento de matéria gorda”. 

3.2.4.1 Determinação do Teor de Lactose, Glucose e Galactose 

A preparação dos padrões, lactose, glucose e galactose, bem como a determinação do teor de 

lactose, foram baseadas na ISO 22662, IDF198 (2007), “Milk and milk products – Determination of 

lactose content by high-performance liquid chromatography (Reference method)”. Contudo, este 

método foi adaptado segundo procedimentos em rotina no laboratório, os quais serão descritos 

seguidamente. 

3.2.4.1.1 Preparação das Soluções Padrão 

Para a quantificação da concentração de lactose, glucose e galactose mediante cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) foram preparadas três retas de calibração, relativamente a cada 

composto, utilizando cinco soluções padrão.  
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Para a preparação dos padrões foram utilizados, em pó: (i) D-(+)-Lactose Monohidratada, 

Fluka, Biochemika, 1kg, >99% de pureza; (ii) D-(+)-Glucose, SigmaUltra, 250g, 99,5% de pureza; e 

(iii) D-(+)-Galactose, Sigma-Aldrich, 250g, 99% de pureza.  

 

Inicialmente foram preparadas três soluções-mãe, de lactose, glucose e galactose; pesou-se 

cerca de 5g de cada composto, transferiu-se o conteúdo para o seu respetivo balão volumétrico de 

100 mL, de seguida, aferiu-se o volume com água Milli-Q, obtendo-se assim, três soluções-mãe com 

uma concentração de cerca de 5%, as quais foram posteriormente utilizadas na preparação dos 

padrões mistos. 

A partir destas soluções-mãe prepararam-se cinco soluções-padrão mistas, com concentrações 

de 0,05%, 0,1%, 0,25%, 0,50% e 1,0% em lactose, glucose e galactose, por diluição em água Milli-Q, 

para a construção das retas de calibração.  

Estas soluções padrão de calibração foram analisadas por HPLC, nas mesmas condições das 

amostras a analisar. Durante a preparação das soluções, toda a água ultra-pura usada como solvente 

foi obtida por um sistema Milli-Q (Millipore). 

 

3.2.4.1.2 Preparação das Amostras 

No final de cada tempo de atuação da enzima referentes à amostragem estabelecida para o 

pré-ensaio, as amostras foram inativadas termicamente e, após arrefecimento à temperatura 

ambiente, foram preparados os extratos das mesmas. 

No leite pasteurizado, utilizado nos fabricos, optou-se pela inativação da atividade da β-

galactosidase (85C/3min) diretamente nos extratos de lactose preparados, para ser usada a mesma 

técnica de inativação nos queijos frescos.  

Foram medidos cerca de 10mL de leite para um balão volumétrico de 50mL, de seguida foi 

adicionada uma pequena quantidade de água mili-Q com o propósito de diluir a amostra. Depois 

desta diluição foi adicionado 1mL de solução de hexacianoferrato de potássio a 15% (Carrez I), 

seguido de uma suave agitação, e 1mL de solução de acetato de zinco a 30% (Carrez II), agitando-se 

novamente. Posteriormente perfez-se o volume do balão com água mili-Q e, por fim, a amostra 

diluída foi filtrada com um filtro de papel rápido. 

Os extratos inativados foram armazenados em Eppendorfs, e conservados a uma temperatura 

de refrigeração, a 4-6C, até ao momento da sua injeção em HPLC, onde cada amostra era 

transferida para viais próprios para o efeito, devidamente fechados e identificados. 
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3.2.4.1.3 HPLC 

Para a determinação do teor de lactose, glucose e galactose foi utilizado o método de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência: HPLC (High Performance Liquid Chromatography).  

É de salientar a importância da utilização de um método analítico preciso, fiável e sensível, 

para quantificar baixos teores de lactose neste tipo de produtos. 

De uma forma geral, em todas as separações cromatográficas as amostras são dissolvidas na 

fase móvel (eluente), a qual pode ser um gás, um líquido ou um fluido supercrítico. A fase móvel é 

seguidamente forçada a passar através de uma fase estacionária imiscível que se encontra fixa numa 

coluna, podendo ser um sólido, um líquido ou um gel. É ao longo da coluna que se dá a separação 

cromatográfica, baseando-se na diferença de velocidades dos fluxos dos diferentes componentes do 

líquido a ser tratado. 

Neste estudo, os monossacáridos e o dissacárido foram separados através de uma coluna, 

Sugar-Pack I (300 x 5.5 mm), fabricada pela Waters, reticulada de um gel para permuta catiónica, na 

forma de cálcio, e detetados através de um detetor de índice de refração. As condições utilizadas 

para o HPLC foram as seguintes: fase móvel composta apenas por água Milli-Q e EDTACa, fluxo 

utilizado de fase móvel de 0,6mL/min, volume de injeção de 20µL; a coluna manteve-se a uma 

temperatura de 70C e o detetor de índice de refração a uma temperatura de 30C. 

Através da injeção das soluções individuais, foi possível verificar o tempo de retenção de cada 

composto. Cada corrida no HPLC durou 13 minutos.  

Como exemplo encontra-se representado na Figura 12 um cromatograma referente a um 

padrão misto, onde se pode verificar o tempo de retenção da lactose, glucose e galactose, 7,2, 8,4 e 

9,3 minutos, respetivamente. 

A integração dos picos de cada padrão, bem como todo o tratamento dos cromatogramas, foi 

efetuado no software millenium
32

. 

A elaboração das retas de calibração, para a quantificação das amostras, foi efetuada no 

software millenium
32

 e por regressão linear no Microsoft Office Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Exemplo de um cromatograma de um padrão misto 
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3.2.5 Análise de Soro e de Queijo  

Em soro, era retirada uma amostra para um balão de Erlenmeyer para determinação dos 

açúcares, no final de cada fabrico. 

Em queijo, a amostragem foi efetuada no final do fabrico, após 1 dia de conservação e ao fim 

de 3-4 dias de conservação.  

No final do fabrico, depois do dessoramento e enchimento dos moldes, foi cortada uma 

pequena proporção de queijo fresco para um copo, para ser determinado o teor de lactose, glucose e 

galactose. Os queijos frescos foram de seguida conservados numa câmara de refrigeração, a uma 

temperatura de cerca de 6°C. Ao fim de 1 dia de conservação, era retirada uma pequena quantidade 

do mesmo queijo fresco amostrado no final do fabrico, para um copo, para determinação do teor de 

lactose, glucose e galactose. O pH foi determinado num queijo escolhido aleatoriamente. Três a 

quatro dias depois do fabrico era novamente cortado um pedaço do mesmo queijo fresco para 

determinação dos açúcares e escolhido um queijo aleatoriamente para determinação do pH. Ao fim 

deste tempo de conservação, foram também retiradas amostras de vários queijos frescos para 

medição da acidez, proteína bruta, matéria gorda, cloretos e cinza. A determinação do sódio e 

potássio presentes nas amostras foi efetuada por espectrometria de absorção atómica, a partir da 

cinza. 

Foram também efetuadas análises físico-químicas e determinado o teor de açúcares num 

queijo produzido pela Montiqueijo, com 3-4 dias de conservação, servindo assim como padrão para 

todas as análises. 

3.2.5.1 Análises Físico-químicas 

Ao fim de 3 a 4 dias depois de cada fabrico, os queijos foram retirados da câmara e procedeu-

se à recolha da amostra, seguida de uma homogeneização em Ultra-turrax. Apenas a determinação 

do pH não necessitou da homogeneização da amostra, tendo sido efetuada por perfuração do queijo. 

A pasta preparada e o queijo para medição do pH foram colocados à temperatura de 20C 

antes da análise.  

Foram então efetuadas as análises seguidamente referidas. 

I. pH: determinado por potenciometria, através de um potenciómetro 713 pH meter 

Metrohm, Herisau, Swiss, munido de um elétrodo de perfuração; 

II. Acidez: medida por titulação, com solução alcalina, das amostras de queijo diluídas 

com 100mL de água (AOAC, 1984), “Acidez em queijo. Método titrimétrico”; 

III. Matéria Gorda: determinada de acordo com a Norma Portuguesa 2105 (IPQ, 1983), 

“Queijos. Determinação do teor de matéria gorda. Técnica de Van Gulik. Processo 

corrente”; 
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IV. Proteína Bruta: calculada a partir do azoto total, segundo a ISO 8968-1, IDF 20-1 

(2001), “Milk – Determination of nitrogen content – Part 1: Kjeldahl method”. Adaptada 

para o queijo segundo procedimento em rotina no laboratório;  

V. Resíduo Seco: determinado através da Norma Portuguesa NP 3544 (IPQ, 1987), 

“Queijos e Queijos Fundidos. Determinação do resíduo seco e do resíduo seco isento 

de matéria gorda”; 

VI. Cloretos: determinação de acordo com a norma 88A:1988 (IDF, 1989), “Cheese and 

Processed Cheese Products. Determination of Chloride Content. Potentiometric 

Titration Method”. 

VII. Cinza: determinada através da norma portuguesa NP 477 (IPQ, 1983) “Leites. 

Determinação da cinza total”, adaptada a queijo.  

 

3.2.5.2 Determinação do Teor de Lactose, Glucose e Galactose 

A preparação dos padrões, lactose, glucose e galactose, bem como a determinação destes no 

queijo fresco, foram adaptadas segundo procedimentos em rotina no laboratório, os quais serão 

descritos seguidamente. 

 

3.2.5.2.1 Preparação das Amostras 

A preparação das amostras de queijo fresco e do soro foram efetuadas da mesma forma 

descrita no ponto 3.2.4.1.2, à exceção de que foram pesadas tomas entre 10g a 20g de queijo 

consoante o teor previsto de lactose nas amostras. Estas foram devidamente homogeneizadas.  

Depois de preparado, o extrato foi colocado num banho a 85C durante 3 minutos, para 

inativação da atividade da enzima β-galactosidase, terminando assim a reação de hidrólise.  

Para cada uma das amostras recolhidas dos ensaios iniciais, foi também conservado extrato 

não inativado para confirmação dos resultados já descritos. Novamente, os teores de cada açúcar 

nos extratos inativados e não inativados mostraram ser muito semelhantes (resultados não 

apresentados).  

Depois de arrefecidas à temperatura ambiente, as amostras preparadas foram armazenadas 

em Eppendorfs, a uma temperatura de refrigeração, entre 4C e 6C, até ao momento da sua injeção 

em HPLC, onde cada extrato foi transferido para viais próprios, devidamente fechados e identificados. 
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3.2.5.2.2 HPLC 

Para a determinação do teor de lactose, glucose e galactose no queijo foi utilizada a mesma 

metodologia e as mesmas condições descritas no ponto 3.2.4.1.3. 

 

3.2.5.3 Análise Sensorial  

A avaliação sensorial foi realizada com recurso a um painel de provadores pertencente ao 

INIAV, num número total de 11 provadores por amostra e segundo uma ficha de prova concebida 

para o efeito.  

A análise sensorial realizada aos queijos frescos teve o intuito de avaliar se os provadores 

notariam diferenças no sabor amargo, ácido e sobretudo no doce do queijo fresco, devido à hidrólise 

da lactose. Pretendeu-se também avaliar a apreciação global do produto. 

Assim, para cada descritor, foi adotada uma escala equidistante, de zero a cinco, sendo que a 

acidez foi avaliada de não ácida (zero) a muito ácida (cinco), o carácter amargo, de muito amargo 

(zero) a não amargo (cinco), e o carácter doce, de não doce (zero) a muito doce (cinco). 

Relativamente à apreciação global do produto, optou-se por uma escala hedónica, que variou de 

muito desagradável (um) a muito agradável (sete). A ficha de prova descrita encontra-se apresentada 

no Anexo 4. 

A análise sensorial foi efetuada nos queijos frescos resultantes dos 10 fabricos iniciais, e dos 4 

fabricos seguintes onde foi adicionado uma maior quantidade de sal, ao fim de 3-4 dias de 

conservação em câmaras de refrigeração. Cada amostra era apresentada em placa de Petri, e foram 

utilizados queijos escolhidos aleatoriamente.  
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3.2.6 Tratamento dos Resultados  

A variação dos teores de lactose, glucose e galactose, bem como das diferentes características 

físico-químicas, e ainda de cada descritor da avaliação sensorial, foi avaliada em função das 

modalidades de fabrico mediante a Análise de Variância, utilizando o Teste de Tukey, para 

comparação de grupos (nível de confiança de 95%). 

 

Os resultados da atividade da enzima β-galactosidase no leite UHT foram avaliados mediante a 

Análise de Variância, nomeadamente ANOVA a dois fatores (tempo de incubação e concentração de 

enzima) para verificar se estes dois fatores afetavam significativamente as concentrações de lactose, 

glucose e galactose. Sempre que foram identificadas diferenças significativas (P<0,05) entre as 

concentrações de cada açúcar, os respetivos valores médios eram comparados dois a dois pelo teste 

de Tukey. 

Os resultados relativos às preparações do leite de cada respetivo fabrico, foram avaliados 

mediante a ANOVA a dois fatores (tipo de fabrico e preparação do leite) para verificar diferenças 

significativas entre as preparações do leite em cada tipo de fabrico, ou seja, se estes dois fatores 

afetavam significativamente as concentrações de lactose, glucose e galactose. Os resultados obtidos 

no final de cada fabrico e ao fim de 1 e 3-4 dias de conservação foram também avaliados mediante a 

ANOVA a dois fatores (tempo e tipo de fabrico), com o objetivo de verificar se estes afetavam 

significativamente o teor de açúcares. Relativamente aos resultados da concentração dos três 

açúcares no soro, durante o final do fabrico, estes foram avaliados segundo a ANOVA a um fator (tipo 

de fabrico). Posteriormente foi aplicado o teste de Tukey para comparação de valores médios entre 

pares de modalidades de ensaio após a deteção de diferenças significativas (P<0,05). 

 

Relativamente aos resultados da composição físico-química e da análise sensorial, foram 

avaliados segundo a ANOVA a um fator (tipo de fabrico), para cada parâmetro e cada descritor, 

exceto o pH que foi avaliado mediante a ANOVA a dois fatores (tempo e tipo de fabrico), com o intuito 

de avaliar a existência de diferenças significativas entre cada tipo de fabrico e ao longo do tempo no 

caso do pH. Para cada efeito significativo (P<0,05) observado, foi feita a comparação entre os 

respetivos valores médios, dois a dois, para cada propriedade sensorial e cada parâmetro, através do 

teste de Tukey, considerando um nível de significância de 5%. 

 

Todas as análises estatísticas foram executadas com recurso ao programa Statistica. 
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3.3 Resultados e Discussão  

3.3.1 Retas de Calibração e Limites de Deteção e 

Quantificação para a Determinação dos Açúcares 

Os cinco padrões mistos com as concentrações de 0,05%, 0,1%, 0,25%, 0,50% e 1,0% em 

lactose, glucose e galactose, foram utilizados para a construção das retas de calibração (área de 

cada pico em função da concentração).  

Em análises quantitativas, a calibração indica um processo pelo qual a resposta dum sistema 

de medida se relaciona com uma concentração ou uma quantidade de substância conhecida. 

 A título de exemplo, apresenta-se na Figura 13, uma reta de calibração utilizada na 

quantificação da lactose para cada amostra injetada no HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram elaboradas três retas de calibração, uma para cada composto, durante o pré-ensaio e 

três retas de calibração durante os ensaios tecnológicos.  

Para avaliar a linearidade das retas de calibração obtidas recorreu-se à inspeção visual das 

mesmas, ao cálculo e análise do coeficiente de determinação (R
2
) e à análise dos resíduos. A 

inspeção visual e a análise de resíduos não indiciou nenhum desvio à linearidade. Quanto aos 

valores dos coeficientes de determinação, verificou-se que estes foram sempre superiores a 0,995, 

valor geralmente aceite para definir um bom ajuste. Assim, as retas obtidas por regressão linear (área 

do pico versus concentração do padrão) utilizando os cinco pontos de concentrações de cada padrão, 

na gama de trabalho estudada, apresentaram boa linearidade. 

O limite de deteção corresponde ao teor mínimo medido, a partir do qual é possível detetar a 

presença do analito com uma certeza estatística razoável. Este limiar analítico corresponde à mais 

y = 2924240,526x + 6389,940 
R² = 0,9997 
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Figura 13: Reta de calibração para a quantificação de lactose 
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pequena quantidade de substância a analisar que pode ser detetada numa amostra, mas não 

necessariamente quantificada como valor exato (Relacre, 2000).  

Em termos quantitativos o limite de deteção é obtido por: 

LD = 
           

 
 

O limite de quantificação corresponde à menor concentração medida a partir da qual é possível 

a quantificação do analito, com uma determinada exatidão e precisão (Relacre, 2000). 

Quantitativamente, o limite de quantificação é determinado por: 

LQ = 
          

 
 

onde sx/y é o desvio padrão residual da reta de calibração e b é o declive da mesma. 

No pré-ensaio, O LD calculado foi 0,02 g/100mL para os três açúcares e o LQ foi 0,06 g/100mL 

para a glucose e galactose e 0,07 g/100mL para a lactose.  

Relativamente aos ensaios de fabrico, o LD relativo à lactose e glucose foi 0,01 g/100g e para 

a galactose 0,02 g/100g, enquanto o LQ calculado para a lactose e glucose foi 0,04 g/100g e para 

galactose foi 0,05 g/100g. 

Este método demonstrou não ser suficientemente sensível para gamas de trabalho tão baixas, 

como é o caso dos valores de concentração de lactose resultantes da hidrólise enzimática, devido ao 

facto de se encontrarem muito próximos dos limites de deteção e quantificação do equipamento. Um 

bom exemplo desta condicionante foi o valor mínimo detetado de lactose no queijo, 0,04%, 

confirmando assim a proximidade com a gama de valores referida. 

Também o facto de o equipamento não ser recente pode fazer com que o seu desempenho e 

eficiência tenham vindo a diminuir ao longo do tempo, ou seja, tende a detetar os valores de lactose 

com menos eficiência quanto o desejado quando comparado com equipamentos mais recentes. 

As concentrações de cada açúcar relativamente a cada amostra injetada no HPLC foram 

determinadas a partir das áreas do pico de cada composto nos respetivos cromatogramas da 

equação de reta em uso. No Anexo 3 encontra-se apresentado, como exemplo, um cromatograma de 

uma amostra injetada, com lactose hidrolisada, ao fim de 4 dias de conservação, onde se pode 

verificar uma baixa concentração de lactose e uma alta concentração de glucose e galactose. 

Pela análise do cromatograma referido (Anexo 3) podem ser observados picos de origem 

desconhecida, que se detetam e se acentuam ao fim de um tempo considerável de hidrólise 

enzimática, o que abre a hipótese de se tratar possivelmente de oligossacáridos, conforme referido 

também na bibliografia (Richmond et al., 1981, Toba et al., 1981, Zadow, 1983, Messia et al., 2007, 

Gänzle et al., 2008). Todavia esta hipótese para ser confirmada precisaria de um outro tipo de 

estudos, não contemplados no plano deste trabalho. 
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3.3.2 Avaliação da atividade da β-galactosidase 

Como já referido, o leite utilizado durante a avaliação da atividade da β-galactosidase foi leite 

UHT, cujas características físico-químicas podem ser observadas na Tabela IV.  

 

Tabela IV: Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos do leite UHT utilizado para a 
avaliação da atividade da enzima 

 

Trata-se de um leite de consumo de composição normal, sendo de reter, pela importância 

neste estudo, que a concentração de lactose inicial da amostra de leite foi de 5,33%. 

As reações enzimáticas são afetadas pela temperatura. Como referido anteriormente, a 

temperatura ótima para a atividade da enzima β-galactosidase proveniente de uma levedura é de 

35C a 40C. Esta temperatura ótima influencia diretamente a atividade da enzima, aumentando a 

velocidade da reação de hidrólise da lactose. Assim, é de esperar que temperaturas superiores ou 

inferiores a esta gama inibam ou reduzam a atividade da enzima.  

É também de esperar que uma maior concentração de enzima aumente a velocidade da 

reação de hidrólise, isto é, que apresente uma maior taxa de conversão de lactose num menor 

espaço de tempo.  

O efeito da ação da β-galactosidase na concentração dos três compostos, ao longo do tempo e 

à temperatura de 30C, é apresentado na Tabela V e Figuras 14 e 15, onde podem ser comparados 

os resultados das duas concentrações de enzima, 1000 e 2000 unidades por litro de leite. 

Tabela V: Concentração da lactose, glucose e galactose, após atividade da enzima a 30C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH 
Acidez 

(mL NaOH N/L) 

Matéria Gorda 

(%) 

Proteína Bruta 

(%) 

Resíduo Seco 

(%) 

Lactose 

(g/100mL) 

Leite UHT 6,65 ± 0,07 17 ± 0,14 1,6 3,31 ± 0,02 10,40 ± 0,01 5,33 ± 0,04 

Concentração de 
enzima (unidades/L) 

tempo (h) 
Lactose 

(g/100mL) 
Glucose 

(g/100mL) 
Galactose 
(g/100mL) 

 0 5,33
a
 ± 0,04

 
n.d.* 0,07

a
 ± 0,10

 

 1 2,96
b
 ± 0,00

 
1,23

a
 ± 0,00

 
1,07

b
 ± 0,00

 

1000  3 1,26
d
 ± 0,00

 
2,16

bc
 ± 0,00

 
1,87

cd
 ± 0,00

 

 5 0,85
e
 ± 0,00

 
2,30

bc
 ± 0,01

 
2,05

cde
 ± 0,01

 

 24 0,24
g
 ± 0,00

 
2,50

c
 ± 0,08

 
2,56

e
 ± 0,02

 

 0 5,33
a 
± 0,04

 
n.d.* 0,07

a
 ± 0,10 

 1 1,99
c 
± 0,01 1,76

ab
 ± 0,01 1,50

bc
 ± 0,00 

2000 3 0,54
ef

 ± 0,00 2,29
c
 ± 0,00 2,03

de 
± 0,00

 

 5 0,39
fg 

± 0,09 2,42
c 
± 0,09 2,30

de
 ± 0,11 

 24 0,17
g
 ± 0,00 2,55

c 
± 0,20 2,67

e
 ± 0,11 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 
Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 
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O teste estatístico ANOVA demonstrou que, a 30C, a combinação do tempo de reação e da 

concentração de enzima afeta significativamente a concentração de lactose, glucose e galactose 

(P<0,05). Ao longo do tempo, o teor de lactose vai diminuindo e os teores de glucose e galactose vão 

aumentando. 

Pela observação da Tabela V, verifica-se que ao fim de apenas 1 hora a concentração de 

lactose diminui de 5,33% para 2,96%, cerca de metade, quando adicionadas 1000 unidades de 

enzima; ao fim de 5 horas de atuação a concentração de lactose já é relativamente baixa 0,85%. No 

que diz respeito à adição das 2000 unidades de enzima, verifica-se que a taxa de hidrólise é muito 

maior uma vez que ao fim de 1 hora de incubação a lactose passa de 5,33% para 1,99% e após 5 

horas apenas a lactose residual está a um nível de 0,39%.  

Através do teste de Tukey verificou-se que o teor de lactose não se apresentou 

significativamente diferente após 5 e 3 horas de atuação quando adicionadas 1000 e 2000 unidades 
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Figura 14: Concentração da lactose, glucose e galactose em função do tempo, a 30°C e com 

uma concentração de enzima de 1000 unidades por litro de leite 

Figura 15: Concentração da lactose, glucose e galactose em função do tempo, a 30°C e com 

uma concentração de enzima de 2000 unidades por litro de leite 
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de enzima, respetivamente (P>0,05), concluindo-se que quanto maior a concentração de enzima 

maior a velocidade da reação de hidrólise. Foi também verificado estatisticamente que, relativamente 

à maior concentração de enzima, o teor de lactose não difere ao fim de 3 e 5 horas de incubação 

(P>0,05), como pode ser verificado nos gráficos 14 e 15. O teor de lactose decresce rapidamente até 

atingir as 3-5 horas de reação, estabilizando seguidamente a sua atividade. Também no caso em que 

é adicionada a dose de 2000 unidades, a concentração de lactose não difere ao fim de 5 e 24 horas 

de reação (P>0,05), pelo que se pode concluir que, a 30C, a enzima apresenta elevado rendimento 

de hidrólise ao longo das primeiras horas de reação.  

Comparando a velocidade de reação para as duas diferentes dosagens, também se verifica 

que o teor de lactose não é significativamente diferente ao fim de 5 e 24 horas de reação, 

adicionando, respetivamente, 2000 e 1000 unidades (P>0,05), e que, ao fim de 24 horas de atuação, 

não existem diferenças significativas no teor de lactose relativamente à adição das diferentes 

concentrações de enzima (P>0,05).  

Conclui-se claramente que, a 30C, adicionando uma concentração maior de enzima por litro 

de leite a reação de hidrólise é muito rápida, contudo, passado um longo tempo de reação (24 horas) 

a percentagem de hidrólise não difere estatisticamente aquando adicionada uma menor 

concentração.  

O efeito da atividade da β-galactosidade nos teores de lactose, glucose e galactose, ao longo 

do tempo e à temperatura de 6C, é apresentado na Tabela VI e, de forma ilustrativa, nas Figuras 16 

e 17, onde podem ser comparados os resultados das duas concentrações de enzima, 1000 e 2000 

unidades por litro de leite.  

 

Tabela VI: Concentração da lactose, glucose e galactose, após atividade da enzima a 6C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentração de 
enzima (unidades/L) 

tempo (h) 
Lactose 

(g/100mL) 
Glucose 

(g/100mL) 
Galactose 
(g/100mL) 

 0 5,33
a
 ± 0,04

 
n.d.* 0,07

a
 ± 0,10

 

 3 3,98
g
 ± 0,00

 
0,71

a
 ± 0,00

 
0,67

b
 ± 0,01

 

1000  6 3,38
b
 ± 0,03

 
1,01

ab
 ± 0,01

 
0,92

b
 ± 0,01

 

 24 1,61
d
 ± 0,00

 
1,90

d
 ± 0,00

 
1,70

d
 ± 0,00

 

 28 1,43
e
 ± 0,00

 
2,01

de
 ± 0,02

 
1,80

d
 ± 0,00

 

 0 5,33
a
 ± 0,04

 
n.d.* 0,07

a
 ± 0,10

 

 3 3,27
b
 ± 0,01

 
1,08

b
 ± 0,00

 
0,94

b
 ± 0,00

 

2000 6 2,48
f
 ± 0,02

 
1,46

c
 ± 0,00

 
1,29

c
 ± 0,02

 

 24 0,86
c
 ± 0,00

 
2,27

f
 ± 0,00

 
2,10

e
 ± 0,00

 

 28 0,73
c
 ± 0,00

 
2,33

ef
 ± 0,01

 
2,18

e
 ± 0,01

 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02 % 
Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 
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Pela observação dos gráficos pode verificar-se que a enzima é ativa a temperaturas de 

refrigeração, embora atuando muito mais lentamente do que temperaturas mais próximas do ótimo. 

Mesmo assim, o teste estatístico ANOVA demonstrou que, a 6C, o tempo de reação e a 

concentração de enzima afetam significativamente as concentrações de lactose, glucose e galactose 

(P<0,05). Ao longo do tempo, o teor de lactose vai diminuindo e os teores de glucose e galactose vão 

aumentando. Estatisticamente, verificaram-se diferenças significativas entre os teores de lactose de 

cada amostra, quando comparadas as médias de todos os casos, aquando da adição de 1000 e 2000 

unidades de enzima nos diferentes tempos de incubação, salvo duas exceções; o teor de lactose não 

se apresentou significativamente diferente ao fim de 6 e 3 horas de reação, quando adicionadas 1000 

e 2000 unidades de enzima, respetivamente (P>0,05), donde se conclui, o já referido anteriormente, 

que uma maior concentração de enzima acelera a reação de hidrólise; também se pode verificar que, 
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Figura 17: Concentração da lactose, glucose e galactose em função do tempo, a 6°C e com 

uma concentração de enzima de 2000 unidades por litro de leite 

Figura 16: Concentração da lactose, glucose e galactose em função do tempo, a 6°C e com 

uma concentração de enzima de 1000 unidades por litro de leite 
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a partir das 24 horas, com a dose de 2000 unidades/L, a concentração de lactose não varia 

significativamente (P>0,05), o que não acontece para a adição de 1000 unidades (P<0,05).  

Ao fim de 3 horas de incubação, a lactose é reduzida de 5,33% para 3,98%, relativamente à 

adição de 1000 unidades de enzima, e para 3,27% quando adicionadas 2000 unidades. Apesar de 

estes resultados se apresentarem estatisticamente diferentes, para um nível de significância de 0,05 

(P<0,05), demonstram não ser significativamente diferentes para um nível de significância de 0,01 

(P>0,01), pelo que se pode concluir que num curto espaço de tempo de incubação é quase 

indiferente a dosagem a utilizar. A partir de 6 horas de atuação da enzima começam a ser verificadas 

diferenças na adição das duas dosagens, uma vez que na adição de uma maior concentração de 

enzima o valor do teor de lactose vai decrescendo mais rapidamente, sendo que ao fim de 28 horas 

de hidrólise observa-se que o teor residual de lactose é cerca de metade (0,73%) quando comparado 

com o teor de lactose após 28 horas de reação adicionando apenas 1000 unidades (1,43%). 

Ao fim de 28 horas de incubação, a 6C, verificou-se uma diminuição do teor de lactose para 

0,73 g/100mL e um aumento de glucose e galactose, 2,33 g/100mL e 2,18 g/100mL, respetivamente. 

Estes resultados foram também verificados num estudo elaborado por Messia, Candigliota e Marconi 

(2007), que reportaram que o teor de lactose do leite hidrolisado enzimaticamente, durante 36 horas a 

4C, diminuiu para um valor médio de 0,60 g/100mL, enquanto os teores de glucose e galactose 

aumentaram, atingindo valores de 2,30 g/100mL e de 2,10 g/100mL, respetivamente. 

 

Em suma, como é possível verificar nos gráficos apresentados anteriormente, é comprovado, 

estatisticamente, que existem efeitos altamente significativos da temperatura na concentração dos 

açucares (P<0,05) e que estão quantificados os teores residuais de lactose, bem como o incremento 

das concentrações de glucose e galactose, podendo ser calculadas as taxas de hidrólise para as 

diferentes situações. 

A comparação da taxa de hidrólise ao longo do tempo, a 30C, sob duas diferentes 

concentrações de enzima, é apresentada na Tabela VII e Figura 18. 

 

Tabela VII: Comparação da taxa de hidrólise da lactose, a 30C, com diferentes concentrações de enzima, 
1000 e 2000 unidades por litro de leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1000 un/L 2000 un/L 

tempo (h) Hidrólise (%) Hidrólise (%) 

0 0 0 
1 44 63 

3 76 90 

5 84 93 

24 96 97 
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Pela observação do gráfico, a 30C, pode ser verificado mais claramente um pico de hidrólise 

após 3 horas de incubação para as duas concentrações de enzima, como reportado anteriormente no 

teste estatístico, atingindo-se 76% e 90% de hidrólise da lactose, com a adição de 1000 e 2000 

unidades, respetivamente. Relativamente à dose de 1000 unidades de enzima, a eficiência de 96% 

de hidrólise de lactose foi atingida ao fim de 24 horas de incubação, enquanto que com 2000 

unidades, ao fim de 5 horas, 93% da lactose já tinha sido hidrolisada, e, após 24 horas, 97%. Como já 

tinha sido referido, ao fim de 24 horas de incubação é praticamente indiferente a dosagem de lactase 

adicionada ao leite.  

A comparação da taxa de hidrólise ao longo do tempo, adicionando duas diferentes dosagens 

de enzima, à temperatura de 6C, é apresentada na Tabela VIII e, de forma ilustrativa na Figura 19. 

 

Tabela VIII: Comparação da taxa de hidrólise da lactose, a 6C, sob ação de diferentes  

concentrações de enzima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1000 un/L 2000 un/L 

tempo (h) Hidrólise (%) Hidrólise (%) 

0 0 0 

3 25 39 

6 37 54 

24 70 84 

28 73 86 
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Figura 18: Comparação da taxa de hidrólise da lactose, a 30C, com diferentes concentrações 

de enzima, 1000 e 2000 unidades por litro de leite 
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Em termos de taxa de hidrólise de lactose, a 6C, verifica-se que ao fim de 3 horas de reação 

enzimática é atingida uma taxa de 25% e 39%, e, ao fim de 24 horas 70% e 84%, adicionando 1000 e 

2000 unidades de enzima, respetivamente. Ao fim de 28 horas de incubação, a eficiência de 90% de 

hidrólise de lactose não foi atingida nos dois casos, verificando-se apenas 73% e 86% de lactose 

hidrolisada, quando adicionadas 1000 e 2000 unidades, respetivamente, contudo no segundo caso, 

são cumpridos os valores exigidos comercialmente para o leite poder ser considerado produto com 

baixo teor de lactose, em que pelo menos 75% da lactose original deve ser hidrolisada, como 

reportado por Messia et al. (2007).  

Num estudo efetuado por Horner et al. (2011) foi reportado que, no leite pasteurizado e 

refrigerado (2C), a lactase neutra proveniente da levedura K. Lactis hidrolisou uma média de 99% da 

lactose presente em 24 horas, na dosagem recomendada pelo fornecedor, 0,1% (m/v), a qual não 

identifica uma relação enzima/substrato que possa ser identificável, não sendo assim possível 

comparar diretamente com as dosagens usadas neste estudo. 

No que diz respeito às duas temperaturas de reação, estes resultados foram também 

verificados no estudo elaborado por Horner et al. (2011), o qual reportou que a lactase derivada da 

Kluyveromyces lactis tinha um aumento de 85 a 95% de atividade a 38C, comparativamente com a 

atividade desta a temperaturas inferiores entre 4 a 5C.  

Estes resultados eram esperados uma vez que a temperatura ótima de ação desta enzima é de 

35C, como verificado nos boletins de informação da Maxilact (Anexo 2). 

Neste estudo (Horner et al., 2011) foi também reportado que, devido ao facto da lactase ser um 

catalisador, a hidrólise da lactose pode ser efetuada com maior ou menor concentração de enzima, 

se o tempo de reação não for uma condicionante prática.  

Em suma, uma menor concentração de enzima apresenta uma menor atividade de hidrólise, 

necessitando de um maior tempo de reação. 
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Figura 19: Comparação da taxa de hidrólise da lactose, a 6C, sob a ação de diferentes 

concentrações de enzima 
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Para os ensaios de fabrico de queijo que se seguiram, depois de verificados os resultados da 

atividade da enzima β-galactosidase nos ensaios prévios, optou-se pelo uso de 2000 unidades de 

enzima por litro de leite, uma vez que esta dosagem apresentou uma maior velocidade de reação e 

uma mais eficiente taxa de hidrólise num menor espaço de tempo, provavelmente adequada à 

metodologia de fabrico de queijo estipulada. 

É importante referir o problema do crescimento de bactérias à temperatura de 30C durante o 

período de incubação. Como era de esperar, ao fim de 24 horas de hidrólise a 30C, o pH do leite 

diminuiu ligeiramente e a acidez aumentou, o que não se sucedeu a 6C, como pode ser verificado na 

Tabela IX.  

 
Tabela IX: Média, e respetivos desvios padrão, do pH e acidez do leite ao longo do tempo sob as duas 

condições de temperatura, 6C e 30C 

 

Estes resultados mostram que serão sempre de evitar exposições prolongadas do leite a 

temperaturas elevadas, apesar da maior taxa de hidrólise da lactose, pois pode estar a ser afetada 

drasticamente a durabilidade do produto final, sobretudo no caso do queijo fresco. 

 

3.3.3 Caracterização do Leite  

O leite utilizado para os fabricos de queijo fresco ia sendo recolhido na fábrica à medida da 

necessidade para a laboração dos ensaios, sendo assim proveniente de três lotes distintos, cujas 

características físico-químicas podem ser observadas na Tabela X.  

O primeiro lote de leite foi utilizado nos quatro primeiros ensaios, ou seja, fabrico sem adição 

de enzima e com hidrólise prévia, 3h a 6C, ambos em duplicado. O segundo lote destinou-se aos 

seis ensaios seguintes, isto é, fabricos com hidrólise prévia durante 1h a 30C e 18h a 6C e fabrico 

sem hidrólise prévia, em duplicado. Por último, o terceiro lote foi utilizado para os últimos quatro 

ensaios, ou seja, os dois fabricos, em duplicado, onde foi adicionada uma maior quantidade de sal.  

De um ponto de vista geral, os leites encontram-se em boas condições, apresentando as 

características físico-químicas dentro dos valores habituais para o leite de vaca utilizado para 

consumo direto.  

  

6C  30C 

Tempo (h) pH Acidez (mL NaOH N/L)  Tempo (h) pH Acidez (mL NaOH N/L) 

0 6,65 ± 0,07
 

17 ± 0,17
 

 0 6,65 ± 0,07
 

17 ± 0,14
 

3 6,69 ± 0,01
 

17 ± 0,58
 

 1 6,65 ± 0,02
 

17 ± 0,00
 

6 6,68 ± 0,00
 

16 ± 0,00
 

 3 6,66 ± 0,01
 

17 ± 0,00
 

24 6,69 ± 0,01
 

16 ± 0,00
 

 5 6,63 ± 0,02
 

17 ± 0,50
 

28 6,68 ± 0,01
 

16 ± 0,00
 

 24 6,31 ± 0,18
 

23 ± 4,93
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Tabela X: Valores médios e desvios padrão das análises físico-químicas efetuadas ao leite utilizado para 

os fabricos de queijo fresco 

 

Como já referido, foi também determinado o pH e acidez do leite no início de cada fabrico, 

depois da preparação prévia do leite (fase de hidrólise), isto é, depois de sujeitar a enzima a 

diferentes tempos de atuação. Na Tabela XI encontram-se apresentados os respetivos valores 

médios e desvios padrão. 

 

Tabela XI: Valores médios e desvios padrão do pH e acidez do leite no início do fabrico 

 

 

 

 

 

 

 
Através da ANOVA conclui-se que o processo de preparação dos lotes de leite afeta o pH e 

acidez do leite utilizado no inicio do fabrico (P<0,05); o pH e acidez do leite do fabrico onde não foi 

adicionada enzima diferiram significativamente dos restantes, e a exceção é o pH do leite onde não 

existiu hidrólise prévia, ou seja, em que a enzima foi adicionada no momento da adição dos 

ingredientes, não diferir do primeiro. Apesar de tudo, estes valores de pH e acidez encontram-se 

dentro da gama de valores normais para o leite, e as diferenças verificadas não são suscetíveis de 

influenciar diretamente o fabrico de queijo. No entanto, as diferenças encontradas nalguns casos 

podem indiciar uma futura influência ao nível do período indicado para o consumo do queijo. O tempo 

de exposição a uma determinada temperatura foi certamente, como se poderia esperar, o fator mais 

decisivo para a evolução destes dois parâmetros de atividade microbiana entre o início dos processos 

de ensaio e o início do fabrico de queijo propriamente dito. 

 pH 
Acidez  

(% de ácido lático) 
PB  

(g/100g) 
MG  

(g/100g) 
RS  

(g/100g) 
Lactose 
(g/100g) 

Leite 1 6,69 ± 0,03 0,14 ± 0,00 3,29 ± 0,01 4,4 ± 0,0 12,72 ± 0,02 4,62 ± 0,02 

Leite 2 6,64 ± 0,02 0,16 ± 0,00 3,24 ± 0,00 3,7 ± 0,1 12,43 ± 0,01 4,90 ± 0,00 

Leite 3 6,64 ± 0,02 0,15 ± 0,00 3,26 ± 0,01 4,0 ± 0,0 12,55 ± 0,07 4,69 ± 0,11 

 Preparação do 
leite 

pH 
Acidez  

(% de ácido lático) 
 

 Q 6,69 ± 0,03
 

0,14 ± 0,00
  

 T 6,49 ± 0,00
 

0,18 ± 0,00
  

 V 6,51 ± 0,00
 

0,17 ± 0,00
  

 S 6,58 ± 0,05 0,18 ± 0,01
  

 W 6,54 ± 0,04
 

0,18 ± 0,01
  

 X 6,48 ± 0,02
 

0,17 ± 0,00
  

 Z 6,48 ± 0,02
 

0,18 ± 0,01
  

Preparação do leite: Q – sem adição de enzima; T- hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise 

prévia durante 1h a 30C; S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C; X – adição 

de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl e 0,6% de NaCl. 
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3.3.4 Caracterização do Queijo Fresco  

3.3.4.1 Parâmetros Físico-químicos 

As características físico-químicas dos queijos frescos produzidos sob diferentes condições de 

fabrico, como referido no ponto 3.2.3, encontram-se apresentadas nas Tabela XII e XIII, onde podem 

ser verificados os valores médios e respetivos desvios padrão referentes a cada tipo de fabrico. 

Nestas tabelas podem também ser verificados os resultados das análises físico-químicas feitas a um 

queijo produzido pela empresa Montiqueijo, após 3-4 dias de conservação, utilizado no trabalho como 

elemento de comparação. 

Os teores em proteína bruta, matéria gorda e resíduo seco foram avaliados ao fim de 3-4 dias 

de conservação sob condições de refrigeração (Tabela XII). Relativamente à acidez e pH, foram 

também medidos após o tempo referido inicialmente, contudo o pH foi também analisado ao fim do 

primeiro dia de conservação (Tabela XIII).  

Estatisticamente, verifica-se que o tipo de fabrico não afeta significativamente a composição do 

queijo, representada pelos teores de matéria gorda, proteína bruta e resíduo seco (P>0,05).  

 

Tabela XII: Características físico-químicas dos queijos frescos no final do período de conservação (3-4 

dias, 6C) 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T- hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante 1h a 30C;  

S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl e 

0,6% de NaCl; MQ – queijo produzido pela Montiqueijo. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Fabrico 

PB  
(g/100g) 

MG  
(g/100g) 

RS  
(g/100g) 

PB no RS  
(g/100g) 

MG no RS 
(g/100g) 

Q 11,2
ab

 ± 0,6
 

20,3
a
 ± 0,4

 
32,2

ab
 ± 0,2

 
34,8 62,8 

T 12,0
ab

 ± 0,7
 

19,0
a
 ± 1,4

 
33,3

ab
 ± 1,0

 
35,9 57,0 

V 13,5
a
 ± 0,1

 
17,3

ab
 ± 1,1

 
35,3

a
 ± 1,3

 
38,2 48,9 

S 12,9
a
 ± 0,2

 
17,3

ab
 ± 0,4

 
34,8

a
 ± 1,3

 
36,9 49,5 

W 12,8
ab

 ± 0,1
 

17,3
ab

 ± 0,4
 

36,0
a
 ± 1,3

 
35,6 48,0 

X 12,3
ab

 ± 0,1
 

16,8
ab

 ± 1,1
 

33,4
ab

 ± 1,9
 

36,8 50,2 

Z 12,2
ab

 ± 1,1
 

17,0
ab

 ± 1,4
 

33,3
ab

 ± 2,6
 

36,5 51,1 

MQ 10,4
b
 ± 0,1

 
14,3

b
 ± 0,4

 
28,9

b
 ± 0,1

 
36,1 49,3 
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 Tabela XIII: pH e Acidez dos queijos frescos durante o período de conservação (6C) 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T- hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante 1h a 30C;  

S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl e 

0,6% de NaCl; MQ – queijo produzido pela Montiqueijo. 

Fase de fabrico: 4 – Após 1 dia de conservação; 5 – Após 3-4 dias de conservação. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

Pela análise das Tabelas XII e XIII, pode ser verificado que, de um modo geral, os parâmetros 

físico-químicos, relativos a cada fabrico de queijo fresco, mostraram ser homogéneos. À exceção do 

pH e acidez dos queijos produzidos nos fabricos V, S e W, parâmetros relacionados com a atividade 

microbiana, o que pode ser explicado pela elevada temperatura existente nessa semana de fabricos, 

o que terão afetado de alguma forma a qualidade do produto final. 

Em geral, ao fim de 1 dia de conservação, o pH dos fabricos não difere significativamente entre 

si, contudo, o pH dos fabricos Q e T diferem significativamente do pH do fabrico W (P<0,05). Destaca-

se que, ao fim de 3-4 dias de conservação, o pH resultante dos fabricos V, S e W diferem 

significativamente dos restantes (P<0,05), facto que pode ser explicado, como se referiu, pelas 

condições climatéricas aquando na produção dos mesmos. Também a acidez dos queijos dos 

fabricos V, S e W apresentam-se mais altas, contudo, estatisticamente, a acidez dos queijos 

relativamente a cada fabrico não diferem significativamente entre si (P>0,05).  

 

Relativamente ao queijo da Montiqueijo, o pH e a acidez, ao fim de 3-4 dias de conservação, 

não difere significativamente do pH e acidez dos restantes fabricos, à exceção do pH dos fabricos V, 

S e W, pressupondo-se as razões referidas anteriormente (P<0,05). Ao fim de 3-4 dias de 

conservação, o teor de matéria gorda padrão difere apenas significativamente dos primeiros dois 

fabricos, Q e T, este facto pode ser explicado pelo elevado teor de matéria gorda do leite inicial 

utilizado nestes fabricos (4,4%) (P<0,05). O teor de proteína bruta padrão apenas difere 

significativamente dos fabricos V e S (P<0,05). Finalmente, o teor de resíduo seco padrão apenas 

 
Tipo de Fabrico Fase de Fabrico pH 

Acidez  
(% de ácido lático) 

 

 Q 4 6,71
def

 ± 0,00
 

  

  5 6,63
cdef

 ± 0,00
 

0,19
abc

 ± 0,01
  

 T 4 6,71
ef
 ± 0,01

 
  

  5 6,62
cdef

 ± 0,03
 

0,19
abc

 ± 0,01
  

 V 4 6,40
bcdef

 ± 0,12
 

  

  5 5,93
a
 ± 0,24

 
0,34

b
 ± 0,11

  

 S 4 6,40
bcdf

 ± 0,06
 

  

  5 5,96
a
 ± 0,4

 
0,32

ab
 ± 0,03

  

 W 4 6,35
bcf

 ± 0,02
 

  

  5 5,94
a
 ± 0,06

 
0,32

ab
 ± 0,03

  

 X 4 6,62
cdef

 ± 0,02
 

  

  5 6,34
bcf

 ± 0,06
 

0,19
abc

 ± 0,01
  

 Z 4 6,50
bcdef

 ± 0,01
 

  

  5 6,29
b
 ± 0,05

 
0,17

ac
 ± 0,02

  

 MQ 5 6,70
f
 ± 0,00

 
0,10

c
 ± 0,01
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difere significativamente dos fabricos V, S e W (P<0,05). As diferenças para o queijo padrão sugere, 

na generalidade, queijos com resíduo seco superior, o que resultará de pequenas diferenças nas 

práticas de fabrico com influência no grau de dessoramento, como sejam a temperatura da sala de 

fabrico aquando do dessoramento e a rapidez de refrigeração do queijo. 

 

Como já tinha sido referido no ponto 3.2.1, durante o fabrico foi adicionado 0,6% de NaCl ao 

leite. Com o intuito de perceber qual o teor final de NaCl que permaneceu no queijo, foram efetuadas 

análises ao teor de cloretos relativamente aos três últimos fabricos e a um queijo produzido pela 

Montiqueijo, ao fim de 3-4 dias conservação. Os resultados podem ser observados na Tabela XIV 

 

Tabela XIV: Teor de cloretos ao fim de 3-4 dias de conservação do queijo 

 

 

 

 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

Verifica-se assim que, ao fim de 3-4 dias de conservação, o leite contém em média cerca de 

0,50% de NaCl. 

Estatisticamente, conclui-se que, ao fim de 3-4 dias de conservação, o teor de cloretos, 

expressos em NaCl, não difere significativamente entre cada tipo de fabrico (P>0,05). Relativamente 

ao teor de cloretos final, expressos em NaCl, do queijo da Montiqueijo, conclui-se estatisticamente 

que este difere significativamente do teor de cloretos final dos queijos produzidos (P<0,05), uma vez 

que no queijo fresco padrão foi adicionada inicialmente uma maior quantidade de sal, o que se 

traduziu num teor de cloretos referido ao resíduo seco superior aos ensaios experimentais. 

  

Tipo de Fabrico Cloretos (% NaCl) Cloretos no RS (% NaCl) 

V 0,49
a
 ± 0,03

 
1,39 

S 0,51
a
 ± 0,01

 
1,45 

W 0,50
a
 ± 0,01

 
1,40 

MQ 0,62
b
 ± 0,00

 
2,13 
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3.3.4.2 Concentração de Lactose, Glucose e Galactose após 

preparação do Leite  

 

Após preparação dos extratos de lactose como descrito no ponto 3.2.4.1.2, cada amostra foi 

injetada no HPLC onde se obtiveram os resultados das concentrações dos três açúcares.  

Na Figura 20 encontram-se apresentados, em gráfico de barras, os valores médios de lactose 

no leite inicial e no início de cada fabrico. Nas Tabelas XV e XVI podem ser verificadas as médias 

relativas à concentração de lactose, glucose e galactose, obtidas para cada um dos diferentes modos 

de preparação do leite. O leite inicial (Fase de fabrico 1) diz respeito ao leite sem qualquer adição de 

enzima, o leite no início do fabrico (Fase de fabrico 2) corresponde ao leite após a sua preparação, a 

qual poderá ter sido ou não adicionada a enzima, estando sujeita a diferentes tempos de incubação.  

Pela análise destes resultados pode ser verificado o decréscimo significativo do teor em lactose 

nos ensaios com hidrólise prévia, o que, consequentemente aumenta o teor de glucose e galactose. 

 

 

 

 

 

  

4,62a 4,62a 4,62a 

2,09b 

4,90b 

1,26c 

4,90b 4,90d 4,90b 

0,65e 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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Figura 20: Comparação da concentração de lactose resultante das diferentes preparações do leite. 
Preparação do leite: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante 1h a 30C;  

S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C. 

Fase de fabrico: 1 – Leite inicial; 2 – Início do fabrico. 

Nota: índices diferentes em cada barra representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias referentes a cada fase de fabrico. 
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Tabela XV: Concentração (g/100g) de lactose, glucose e galactose ao longo da preparação do leite 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

Preparação do leite: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia  

durante 1h a 30C; S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C. 

Fase de Fabrico: 1 – Leite inicial; 2- Início do fabrico. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

 
Tabela XVI: Concentração de lactose, glucose e galactose referida ao resíduo seco 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

 

Estatisticamente, conclui-se que as diferentes condições de preparação do leite afetam 

significativamente as concentrações dos três açúcares (P<0,05). No fim de cada preparação do leite 

todas concentrações de lactose diferem significativamente entre si. Evidentemente, o leite inicial não 

difere do leite utilizado no início do fabrico no caso em que não foi adicionada enzima ao leite e no 

caso em que a enzima foi adicionada no momento da adição dos restantes ingredientes, não 

existindo assim hidrólise prévia. 

 

 

 

Fase de 
Fabrico 

Preparação 
do leite 

Lactose  
(g/100g) 

Glucose 
(g/100g) 

Galactose 
(g/100g) 

Taxa de Redução 
da Lactose (%) 

1 

Q 4,62 ± 0,02
a 

n.d.* 0,01 ± 0,00
a 

- 

T 4,62 ± 0,02
a 

n.d.* 0,01 ± 0,00
a 

- 

V 4,90 ± 0,00
b 

n.d.* 0,01 ± 0,00
a 

- 

S 4,90 ± 0,00
b 

n.d.* 0,01 ± 0,00
a 

- 

W 4,90 ± 0,00
b 

n.d.* 0,01 ± 0,00
a 

- 

2 

Q 4,62 ± 0,02
a 

n.d.* 0,01 ± 0,00
a 

0 

T 2,09 ± 0,00
e 

1,35 ± 0,00
a 

1,11 ± 0,00
b 55 

V 1,26 ± 0,14
d 

1,66 ± 0,00
b 

1,38 ± 0,01
c 

74 

S 4,90 ± 0,00
b n.d.* 0,01 ± 0,00

a 0 

W 0,65 ± 0,02
c 

2,08 ± 0,03
c 

1,84 ± 0,04
d 

87 

Fase de 
Fabrico 

Preparação 
do Leite 

Lactose no RS  
(g/100g) 

Glucose no RS 
(g/100g) 

Galactose no RS 
(g/100g) 

1 

Q 36,30 n.d.* 0,08 

T 36,30 n.d.* 0,08 

V 39,43 n.d.* 0,08 

S 39,43 n.d.* 0,08 

W 39,43 n.d.* 0,08 

2 

Q 36,30 n.d.* 0,08 

T 16,44 10,61 8,74 

V 10,16 13,38 11,13 

S 39,43 n.d.* 0,08 

W 5,22 16,78 14,82 
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Em relação à taxa de redução da lactose, verifica-se que esta foi muito elevada na preparação 

do leite em que a enzima esteve sujeita a um maior tempo de reação (18h a 6C), alcançando os 

87%. Comparando os dois casos em que existiu hidrólise prévia, durante 3h a 6C e durante 1h a 

30C, verificou-se uma redução de lactose na ordem dos 55% e 74%, respetivamente, existindo uma 

maior taxa de hidrólise no segundo caso, como era de esperar. Depois de avaliados os resultados da 

atividade da β-galactosidase, em que ao fim de 3h a 6C foi alcançada uma taxa de hidrólise de 39% 

e ao fim de 1h a 30C uma hidrólise de 63% da lactose, verifica-se que estes resultados se 

distinguem ligeiramente dos primeiros devido às condições de fabrico no primeiro caso, uma vez que 

no pré-ensaio foi possível controlar melhor a temperatura e o tempo de reação enzimática.  

Na preparação em que existiu hidrólise prévia durante 1 hora a 30C, apesar de se verificar 

uma maior taxa de hidrólise da lactose em relação ao caso das 3 horas a 6C, é importante referir os 

problemas de contaminação e/ou evolução microbiológica que este procedimento poderá acarretar. 

 

3.3.4.3 Concentração de Lactose, Glucose e Galactose após o 

Fabrico e ao Longo da Conservação 

 

Na figura 21 estão representados, em gráfico de barras, os valores médios obtidos de lactose 

desde o final do fabrico até ao final da conservação definido pelo protocolo de ensaios. 

Mais especificamente, nas Tabela XVII e XVIII, encontram-se representadas as concentrações 

dos três açúcares, as quais correspondem às médias dos dois ensaios referentes a cada tipo de 

fabrico. 

Os resultados obtidos dizem respeito ao final do fabrico (Fase de fabrico 3), isto é, depois do 

dessoramento e enchimento dos moldes, e durante a conservação dos queijos frescos, realizada 

numa câmara de refrigeração à temperatura de aproximadamente 6C (Fases de fabrico 4 e 5).  

3,43a 3,41a 3,21a 

1,01bc 
0,65bc 

0,30b 
0,67cd 

0,46bc 
0,22b 

1,31b 

0,79b 
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Figura 21: Comparação da concentração de lactose resultante dos diferentes tipos de fabrico até ao final da 

conservação. 
Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante 1h a 30C;  

S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C. 

Fase de fabrico: 3 – Final do fabrico; 4 – Após 1 dia de conservação; 5 – Após 3-4 dias de conservação. 

Nota: índices diferentes em cada barra representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias referentes a cada fase de fabrico 

3 4 5 
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Tabela XVII: Concentração (g/100g) da lactose, glucose e galactose no final do fabrico e ao longo da 

conservação do queijo 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante 1h a 30C;  

S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C; MQ – queijo produzido pela Montiqueijo. 

Fase de Fabrico: 3 – Final do fabrico; 4 – Após 1 dia de conservação; 5 – Após 3-4 dias de conservação. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

 
Tabela XVIII: Concentração de lactose, glucose e galactose referida ao resíduo seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

Fase de 
Fabrico 

Tipo de 
Fabrico 

Lactose  
(g/100g) 

Glucose 
(g/100g) 

Galactose 
(g/100g) 

Taxa de Redução 
da Lactose (%) 

3 

Q 3,43
ah

 ± 0,18
 

n.d.* n.d.* 26 

T 1,01
bc

 ± 0,07
 

1,27
abc

 ± 0,05
 

1,04
ab

 ± 0,05
 

78 

V 0,67
cde

 ± 0,00
 

1,40
abc

 ± 0,01
 

1,22
abc

 ± 0,02
 

74 

S 1,31
b
 ± 0,04

 
0,88

a
 ± 0,09

 
0,74

a
 ± 0,09

 
73 

W 0,43
defg

 ± 0,01
 

1,73
c
 ± 0,18

 
1,59

c
 ± 0,22

 
91 

4 

Q 3,41
ah

 ± 0,20
 

n.d.* n.d.* 26 

T 0,65
cdef

 ± 0,04
 

1,27
abc

 ± 0,02
 

1,08
abc

 ± 0,02
 

86 

V 0,46
defg

 ± 0,07
 

1,40
abc

 ± 0,44
 

1,32
bc

 ± 0,43
 

91 

S 0,79
cd

 ± 0,03
 

1,29
abc

 ± 0,01
 

1,11
abc

 ± 0,02
 

84 

W 0,34
efg

 ± 0,02
 

1,62
c
 ± 0,03

 
1,55

bc
 ± 0,05

 
93 

5 

Q 3,21
ah

 ± 0,20
 

n.d.* n.d.* 30 

T 0,30
fg
 ± 0,02

 
1,48

bc
 ± 0,02

 
1,34

bc
 ± 0,03

 
93 

V 0,22
g
 ± 0,02

 
0,92

ab
 ± 0,27

 
1,27

abc
 ± 0,16

 
96 

S 0,29
fg
 ± 0,00

 
1,00

ab
 ± 0,10

 
1,28

abc
 ± 0,02

 
94 

W 0,17
g
 ± 0,00

 
0,99

ab
 ± 0,02

 
1,44

bc
 ± 0,03

 
97 

MQ 3,58
h
 ± 0,02

 
n.d.* n.d.* - 

Fase de 
Fabrico 

Tipo de 
Fabrico 

Lactose no RS  
(g/100g) 

Glucose no RS 
(g/100g) 

Galactose no RS 
(g/100g) 

3 

Q 10,64 n.d.* n.d.* 

T 3,04 3,81 3,12 

V 1,90 3,96 3,46 

S 3,76 2,54 2,12 

W 1,20 4,81 4,43 

4 

Q 10,57 n.d.* n.d.* 

T 1,97 3,82 3,25 

V 1,31 3,97 3,75 

S 2,25 3,70 3,18 

W 0,95 4,50 4,31 

5 

Q 9,97 n.d.* n.d.* 

T 0,91 4,44 4,03 

V 0,62 2,62 3,59 

S 0,84 2,86 3,67 

W 0,48 2,76 3,99 
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As concentrações de glucose e galactose são inversamente proporcionais à concentração de 

lactose, ou seja, à medida que esta vai diminuindo, a glucose e galactose vão aumentando, 

verificando-se nos resultados que o teor de glucose é muitas vezes superior ao teor de galactose. 

 

Através da análise da ANOVA pode concluir-se que existem efeitos significativos relativamente 

ao tipo de fabrico e ao tempo da reação na concentração de lactose, glucose e galactose (P<0,05). 

Estatisticamente, apesar das diferenças significativas verificadas no final de cada preparação, 

no final do fabrico é possível verificar que o teor de lactose presente no queijo sujeito a hidrólise 

prévia durante 3h a 6C (1,01%) não difere significativamente do teor de lactose do fabrico com 

hidrólise prévia durante 1h a 30C (0,67%), nem da concentração de lactose resultante do fabrico 

sem hidrólise prévia (1,31%) (P>0,05). Também a concentração de lactose no final do fabrico sujeito 

a hidrólise prévia durante 1h a 30C (0,67%) não difere significativamente do teor deste açúcar no 

final do fabrico com hidrólise prévia durante 18h a 6C (0,43%).  

Ao fim de 1 dia de conservação, a concentração de lactose do fabrico com hidrólise prévia 

(3h/6C) não difere da concentração de lactose dos restantes fabricos (P>0,05), à exceção do fabrico 

sem enzima (P<0,05). Relativamente ao fabrico com hidrólise prévia (1h/30C), surpreendentemente, 

não difere do fabrico sem hidrólise prévia, nem do fabrico com hidrólise prévia durante 18h a 6C 

(P>0,05).  

Dando especial atenção aos fabricos sujeitos a hidrólise prévia (1h/30C e 18h/6C), 

verificamos que, após 1 dia de conservação, as concentrações de lactose presentes não diferiram 

significativamente dos restantes fabricos ao fim de 3-4 dias de conservação, com exceção do fabrico 

sem enzima. Esta semelhança verificada nos teores de lactose é mais acentuada no segundo caso 

(18h/6C) uma vez que, logo no final do fabrico, o teor de lactose presente não diferiu 

estatisticamente do teor de lactose dos restantes fabricos, sujeitos a hidrólise, ao fim de 1 e 3-4 dias 

de conservação. Assim, estas duas metodologias de fabricos, atingiram uma rápida taxa de redução 

de lactose, devido, à temperatura no primeiro caso, e ao tempo de reação enzimática a que foram 

sujeitos durante a preparação, sendo ainda mais baixa no segundo caso (0,43%) como era de 

esperar devido ao longo tempo de hidrólise enzimática a que foi sujeito. 

Contudo, no final de 3 a 4 dias conservação, verifica-se a inexistência de diferenças 

significativas entre cada tipologia de fabrico (P>0,05), sendo indiferente, no final deste tempo, o 

momento de adição da enzima e o tempo de reação de hidrólise a que o produto é sujeito. O fabrico 

sem adição de enzima, como de esperado, revelou resultados significativamente diferentes dos 

restantes ensaios (P<0,05). 

Pela observação dos resultados das análises efetuadas a um queijo produzido pela 

Montiqueijo, verifica-se, na Tabela XVII, que o teor final de lactose foi de 3,58%. Esta concentração 

de lactose difere significativamente da concentração final de todos os outros fabricos (P<0,05), logo 

na fase de fabrico 3 (final do fabrico), à exceção do fabrico em que não foi adicionada enzima 
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(P>0,05), onde a concentração de lactose (3,21%) não difere significativamente da concentração final 

do queijo da Montiqueijo, como era de esperar. 

 

Para mais fácil análise dos resultados, encontra-se representado na Figura 22 a taxa de 

redução da lactose ao longo do fabrico e conservação do queijo, para os diferentes tipos de fabrico. A 

taxa de redução do açúcar é influenciada não só pela hidrólise enzimática, como também pelo 

dessoramento, pois a lactose acompanha a saída do soro, no qual se encontra dissolvida. Analisando 

os resultados do fabrico sem enzima (ensaio em branco), observa-se uma taxa de redução de 26% 

da lactose no final do fabrico, isto é, depois do dessoramento. Ao longo da sua conservação, 

observa-se uma taxa de redução de 30%, no final de 4 dias. Conclui-se que ao longo do tempo de 

conservação existe sempre uma quantidade de soro que se vai libertando do queijo e, devido ao facto 

da lactose ser solúvel vai se libertando também. 

Em suma, e apesar de no fim de cada preparação do leite os teores de lactose resultantes 

diferirem significativamente entre si, ao fim de 3-4 dias de conservação o teor de lactose final, com a 

ajuda do dessoramento, é independente da preparação anteriormente efetuada, sendo que os 

diferentes fabricos diferiram uns dos outros apenas na velocidade da redução do teor de lactose 

durante o final do fabrico e primeiro ou segundo dia de conservação.  

Os resultados das concentrações finais dos três compostos obtidos nos queijos frescos 

produzidos estão de acordo com o estudo elaborado por Messia, Candigliota e Marconi (2007) com 

leite UHT, em que o teor de lactose final do leite hidrolisado enzimaticamente, durante 36 horas a 

4C, diminuiu para um valor médio de 0,60g/100mL, enquanto os teores de glucose e galactose 

aumentaram, atingindo valores de 2,30g/100mL e de 2,10g/100mL, respetivamente. Os resultados 

conseguidos para os três açúcares são inferiores a estes; ao fim de 1 dia de conservação foi obtido 

em média 0,56 g/100g de lactose, 1,40 g/100g de glucose e 1,27 g/100g de galactose e, ao fim de 3-4 
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Figura 22: Taxa de redução da lactose ao longo do fabrico e conservação do queijo. 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante 1h a 30C;  

S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C. 
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dias de conservação, uma média de 0,25 g/100g de lactose, 1,10 g/100g de glucose e 1,33 g/100g de 

galactose. O valor inferior de lactose deve-se ao facto da hidrólise enzimática não ser apenas sujeita 

a temperaturas de refrigeração, uma vez que é também sujeita a uma temperatura na ordem dos 

30C durante a coagulação. Os valores inferiores obtidos para os três açúcares devem-se também, 

como referido, ao dessoramento sofrido ao longo do tempo.  

Na Tabela XIX encontram-se apresentadas as médias para a concentração de lactose, bem 

como os produtos resultantes da hidrólise, que se libertam para o soro, durante o final de cada 

fabrico. Verifica-se o que foi referido anteriormente, pois no fabrico em que a lactose não sofreu 

hidrólise (Q), uma parte significativa da lactose é libertada para o soro.  

As diferentes condições de fabrico afetam significativamente os teores de lactose, glucose e 

galactose libertados para o soro (P<0,05). Pela análise das respetivas tabelas verifica-se que, no final 

do fabrico, quanto maior o teor de lactose presente na coalhada, maior o teor de lactose que fica no 

soro.  

Tabela XIX: Concentração (g/100g) de lactose, glucose e galactose libertados para o soro 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante  

1h a 30C; S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

 

3.3.4.4 Ensaios de modificação de salga 

Para mascarar a possível doçura do produto final, que se poderia sentir ao ser adicionado 0,6% 

de sal, dos quais cerca de 0,1% foram perdidos durante o dessoramento, foi decidida a escolha de 

um tipo de fabrico de entre os anteriores, o qual iria ser modificado adicionando um maior teor de sal. 

Pela previsão de resultados e pelo que se pensou ser o fabrico que alcançaria uma maior taxa de 

hidrólise, ou seja, uma maior doçura no produto, optou-se pelo fabrico com hidrólise prévia durante 3h 

a 6C para ser utilizado na terceira linha de ensaio. 

Assim, foi decidida a adição do dobro do teor de NaCl utilizado anteriormente, ou seja, 1,2% do 

volume de leite, nos dois primeiros ensaios. Nesta fase de ensaios foi também testada a adição de 

KCl em complemento da salga com NaCl, procurando uma relação Na/K nutricionalmente mais 

favorável no produto final. Efetivamente, os benefícios da redução de sódio na dieta já foram referidos 

Tipo de 
Fabrico 

Lactose  
(g/100g) 

Glucose 
(g/100g) 

Galactose 
(g/100g) 

Lactose no 
RS  

(g/100g) 

Glucose no 
RS 

(g/100g) 

Galactose 
no RS 

(g/100g) 

Q 4,81
c
 ± 0,00

 
n.d.* 0,01

b
 ± 0,00

 
14,93 n.d.* 0,08 

T 1,84
b
 ± 0,20

 
1,69

b
 ± 0,04

 
1,39

d
 ± 0,05

 
5,53 5,06 4,17 

V 0,95
a
 ± 0,07

 
2,04

c
 ± 0,02

 
1,71

a
 ± 0,02

 
2,70 5,79 4,84 

S 1,90
b
 ± 0,29

 
1,34

a
 ± 0,11

 
1,09

c
 ± 0,10

 
5,45 3,85 3,13 

W 0,64
a
 ± 0,02

 
2,17

c
 ± 0,09

 
1,92

a
 ± 0,07

 
1,79 6,04 5,34 
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anteriormente, e uma dose exagerada de KCl é apontada como podendo acarretar diferenças no 

sabor do produto final, como o reportado no estudo efetuado por Soares (2012). De facto, por vezes, 

é possível detetar um sabor amargo residual resultante da substituição do NaCl por KCl. Deste modo, 

nos últimos dois ensaios, a salga foi efetuada adicionando cerca de 0,9% de KCl e 0,6% de NaCl, 

perfazendo no total uma adição de 1,5% de cloretos ao queijo. 

Ao fim de 4 dias de conservação foi determinado o teor de cloretos, expressos em NaCl, e o 

teor de cinza, sódio e potássio dos queijos produzidos. Foram também efetuadas estas mesmas 

análises a um queijo da Montiqueijo.  

Tabela XX: Teor de cloretos, cinza, sódio e potássio, ao fim de 4 dias de conservação 

Tipo de fabrico: X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl + 0,6% de NaCl; MQ – queijo produzido pela 

Montiqueijo. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

Pela análise da Tabela XX é possível verificar que no fabrico X, onde não foi adicionado 

potássio, verifica-se uma pequena quantidade deste (1,7 mg/g) estando presente por via natural no 

queijo, isto é, por transferência a partir do leite. 

Estatisticamente, verifica-se que o tipo de fabrico afeta o teor mineral dos queijos produzidos 

(P<0,05), ao fim de 4 dias de conservação.  

O fabrico Z onde foi adicionado um maior teor de sal, com mistura NaCl:KCl, apresentou um 

teor de cinza superior aos restantes, sendo significativa (P<0,05), a redução de sódio. 

Nos três queijos, representando o queijo ao fim de 4 dias de conservação, verifica-se que o 

teor de potássio do fabrico Z difere significativamente dos restantes, e que o teor final de sódio do 

queijo do fabrico X também é significativamente diferente (P<0,05).  

Como pode ser verificado na Tabela XX, à medida que o sódio diminui e o potássio aumenta, 

em comparação com a amostra do queijo da Montiqueijo, a relação Na/K diminui. Assim, a utilização 

das misturas NaCl/KCl, no fabrico Z, reduziu efetivamente a relação Na/K para 0,5, níveis muito mais 

indicados sob o ponto de vista nutricional (Soares, 2012). 

 

Foi também determinado nestes dois fabricos a concentração de lactose, glucose e galactose 

durante a preparação do leite, como pode ser verificado na Tabela XXI.  

Para termos de comparação, repetem-se os resultados referentes ao fabrico escolhido na 

segunda linha de ensaio (Fabrico T: 3h/6C). Em suma, estes três fabricos sofreram as mesmas 

condições de hidrólise, diferindo apenas no teor de sal adicionado ao leite inicial.  

 Tipo de 
Fabrico 

Cloretos  
(% NaCl) 

Cinza (%) Na (mg/g) K (mg/g) Na/K 
 

 X 0,93
b
 ± 0,01

 2,31
b
 ± 0,05

 
3,8

b
 ± 0,1

 
1,7

a
 ± 0,3

 2,2
a
 ± 0,4

 
 

 Z 1,01
b
 ± 0,05

 2,46
c
 ± 0,04

 
2,2

a
 ± 0,3

 
5,0

b
 ± 0,2

 0,5
b
 ± 0,1

 
 

 MQ 0,62
a
 ± 0,00 1,82

a
 ± 0,01

 
2,4

a
 ± 0,0

 
1,3

a
 ± 0,0

 
1,8

a
 ± 0,0
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Tabela XXI: Concentração (g/100g) da lactose, glucose e galactose durante a preparação do leite 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

Preparação do leite: T – adição de 0,6% de NaCl; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl + 0,6% de NaCl 

Fase de Fabrico: 1 – Leite inicial; 2- Início do fabrico. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

Tabela XXII: Concentração de lactose, glucose e galactose referida ao resíduo seco 

 

 

 

 

 

 

 

 
* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

 

Verifica-se que, durante a preparação do leite, o tipo de fabrico afeta significativamente a 

concentração de lactose, glucose e galactose (P<0,05), o que não era de prever, uma vez que a 

enzima teve o mesmo tempo de reação nos seis ensaios. Tal facto poderá dever-se às oscilações de 

temperatura a que o leite possa ter sido submetido, uma vez que, depois da recolha do leite na 

fábrica, este não se encontrava a 6C devido ao seu transporte, e, no frigorífico levou algum tempo a 

alcançar esta temperatura, o que pode ter acelerado a atividade da enzima, atingindo assim uma 

maior taxa de redução da lactose no fabrico X, o qual foi o primeiro a ser laborado. Outra hipótese 

poderá ser a modificação da força iónica do meio de reação pela adição de sais, que poderá afetar de 

alguma forma a atividade da enzima. Não foi possível estudar esta hipótese dado estar fora do 

objetivo do trabalho. 

  

Tipo de 
Fabrico 

Preparação do 
leite 

Lactose  
(g/100g) 

Glucose 
(g/100g) 

Galactose 
(g/100g) 

Taxa de Redução 
da Lactose (%) 

T 1 4,62
a
 ± 0,02

 
n.d.* 0,01

a
 ± 0,00

 
- 

 2 2,09
b
 ± 0,00

 
1,35

a
 ± 0,00

 
1,11

b
 ± 0,00

 
55 

X 1 4,69
a
 ± 0,11

 
n.d.* 0,02

a
 ± 0,00

 
- 

 2 1,52
c
 ± 0,17

 
1,49

a
 ± 0,09

 
1,25

c
 ± 0,07

 
68 

Z 1 4,69
a
 ± 0,11

 
n.d.* 0,02

a
 ± 0,01

 
- 

 2 2,54
d 
± 0,18

 
0,89

b
 ± 0,04

 
0,76

d
 ± 0,04

 
46 

Tipo de 
Fabrico 

Preparação do 
leite 

Lactose no RS  
(g/100g) 

Glucose no RS 
(g/100g) 

Galactose no RS 
(g/100g) 

T 1 36,31 n.d.* 0,08 

 2 16,44 10,61 8,74 

X 1 37,35 n.d.* 0,14 

 2 12,08 11,89 9,96 

Z 1 37,37 n.d.* 0,14 

 2 20,21 7,08 6,05 
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Na Tabela XXIII encontram-se apresentados os resultados da concentração dos três 

compostos nas três tipologias de fabrico, no final deste e ao longo da sua conservação, onde pode 

ser verificada a média, e os respetivos desvios padrão, dos dois ensaios referentes a cada fabrico. 

Tabela XXIII: Concentração (g/100g) da lactose, glucose e galactose no final do fabrico e ao longo da 

conservação do queijo 

* só é possível detetar valores de concentração superiores ou iguais a 0,02% 

Tipo de fabrico: T – adição de 0,6% de NaCl; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl + 0,6% de NaCl 

Fase de Fabrico: 3 – Final do fabrico; 4 – Após 1 dia de conservação; 5 – Após 3-4 dias de conservação 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

Tabela XXIV: Concentração de lactose, glucose e galactose no resíduo seco no final do fabrico e ao 

longo da conservação do queijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao teor de lactose e galactose, verifica-se que existem efeitos estatisticamente 

significativos do tempo e do tipo de fabrico (P<0,05); por outro lado, o tipo de fabrico não afetou a 

concentração de glucose (P<0,05), sendo esta apenas afetada pelo tempo de reação, ou seja, pela 

hidrólise e dessoramento. 

No final do primeiro dia de conservação, o teor de lactose do fabrico Z (mistura NaCl:KCl) 

difere significativamente do teor de lactose dos restantes fabricos (P<0,05), enquanto o fabrico T 

(0,6% de NaCl adicionado) e X (1,2% de NaCl adicionado) não diferem entre si na concentração de 

lactose (P>0,05). É também de referir que, o fabrico Z, no final de 1 dia de conservação, não difere 

significativamente dos restantes ao fim de 4 dias de conservação (P>0,05), dando a entender que a 

Tipo de 
Fabrico 

Fase de 
Fabrico 

Lactose  
(g/100g) 

Glucose 
(g/100g) 

Galactose 
(g/100g) 

Taxa de Redução da 
Lactose (%) 

 3 1,01
d
 ± 0,07

 
1,27

a
 ± 0,05

 
1,04

a
 ± 0,05

 
78 

T 4 0,65
a
 ± 0,04

 
1,27

a
 ± 0,02

 
1,08

abc
 ± 0,02

 
86 

 5 0,30
bc

 ± 0,02
 

1,48
a
 ± 0,02

 
1,34

abcd
 ± 0,03

 
93 

 3 0,82
a
 ± 0,09

 
1,24

a
 ± 0,18

 
1,05

ab
 ± 0,17

 
82 

X 4 0,67
a
 ± 0,04

 
1,58

a
 ± 0,06

 
1,37

cd
 ± 0,05

 
86 

 5 0,39
bc

 ± 0,01
 

1,51
a
 ± 0,05

 
1,45

d
 ± 0,02

 
92 

 3 0,67
a
 ± 0,01

 
1,29

a
 ± 0,07

 
1,12

abc
 ± 0,06

 
86 

Z 4 0,43
c
 ± 0,02

 
1,49

a
 ± 0,15

 
1,36

bcd
 ± 0,13

 
91 

 5 0,22
b
 ± 0,01

 
1,46

a
 ± 0,04

 
1,54

d
 ± 0,02

 
95 

Tipo de 
Fabrico 

Fase de 
Fabrico 

Lactose no RS  
(g/100g) 

Glucose no RS 
(g/100g) 

Galactose no RS 
(g/100g) 

 3 3,04 3,81 3,12 

T 4 1,97 3,82 3,25 

 5 0,91 4,44 4,03 

 3 2,47 3,73 3,14 

X 4 2,02 4,75 4,09 

 5 1,17 4,53 4,35 

 3 2,01 3,86 3,35 

Z 4 1,30 4,47 4,08 

 5 0,65 4,39 4,64 
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velocidade de reação e/ou o dessoramento foram mais rápidos. Estes resultados podem ser 

explicados pelo facto da salga ser um complemento do dessoramento devido à dinâmica de equilíbrio 

do sal no queijo; segundo Mietton et al. (2004), em média, quando é adicionado 1g de sal ao queijo, é 

libertado cerca de 2,5g de soro. Em suma, o aumento do teor de sal pode ajudar na expulsão do soro 

e consequentemente na libertação de um maior teor de lactose. 

Contudo, no final de 4 dias de conservação, a concentração de lactose dos três tipos de fabrico 

foi mais uniforme, não diferindo significativamente entre si (P>0,05).  

Ao longo de todo o tempo de conservação, não existem diferenças significativas no teor de 

glucose e galactose entre os diferentes tipos de fabrico (P>0,05). 

 

Na Tabela XXV encontram-se representados os valores da concentração (g/100g) de lactose, 

glucose e galactose libertados para o soro. 

Tabela XXV: Concentração (g/100g) de lactose, glucose e galactose libertados para o soro 

Tipo de fabrico: T – adição de 0,6% de NaCl; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 0,9% de KCl + 0,6% de NaCl 
Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

 

Através da ANOVA é possível concluir que o tipo de fabrico, representando diferentes teores 

de sal, afeta significativamente o teor de lactose e glucose no soro (P<0,05) mas não afeta o teor de 

galactose (P>0,05). Através do teste de Tukey, verifica-se que a concentração de lactose no soro 

resultante do fabrico T difere do teor de lactose dos fabricos X e Z (P<0,05), sendo que estes não 

diferem entre si (P>0,05). Precisamente o contrário se verifica em relação ao teor de glucose, em que 

o fabrico T não difere significativamente dos outros dois (P>0,05), enquanto que o fabrico X e Z 

diferem entre si (P<0,05).  

 

A devida explicação para os resultados obtidos, relativamente à concentração de lactose, 

glucose e galactose adicionando diferentes teores de sal aos fabricos, necessitava do recurso a mais 

ensaios e de outro tipo de abordagens, como já referido. 

  

Tipo de 
Fabrico 

Lactose  
(g/100g) 

Glucose 
(g/100g) 

Galactose 
(g/100g) 

Lactose 
 no RS  

(g/100g) 

Glucose 
no RS 

(g/100g) 

Galactose 
no RS 

(g/100g) 

T 1,84
b
 ± 0,20

 
1,69

ab
 ± 0,04

 
1,39

a
 ± 0,05

 
5,53 5,06 4,17 

X 1,11
a
 ± 0,22  1,90

b
 ± 0,09

 
1,58

a
 ± 0,09

 
3,34 5,68 4,75 

Z 0,97
a
 ± 0,05

 
1,60

a
 ± 0,06

 
1,37

a
 ± 0,04

 
2,92 4,80 4,10 
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3.3.4.5 Avaliação Sensorial do Queijo Fresco  

Finalmente, tornou-se necessário testar o efeito sensorial das variações observadas. Os 

resultados obtidos da análise sensorial aos queijos produzidos, ao fim de 3-4 dias de conservação, 

encontram-se apresentados na Tabela XXVI, onde podem ser verificadas as médias e os respetivos 

desvios padrão para os 11 provadores, e para cada ensaio. 

Tabela XXVI: Média e desvio padrão dos resultados da análise sensorial aos ensaios dos queijos frescos 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante  

1h a 30C; S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 

0,9% de KCl + 0,6% de NaCl. 

 

Fazendo as médias dos dois ensaios referentes a cada tipo de fabrico, obtiveram-se os 

resultados apresentados na Tabela XXVII. 

Tabela XXVII: Resultados da análise sensorial aos queijos frescos produzidos 

Tipo de Fabrico: Q – sem adição de enzima; T - hidrólise prévia durante 3h a 6C; V – hidrólise prévia durante  

1h a 30C; S – sem hidrólise prévia; W – hidrólise prévia durante 18h a 6C; X – adição de 1,2% de NaCl; Z – adição de 

0,9% de KCl + 0,6% de NaCl. 

Nota: índices diferentes em cada coluna representam diferenças significativas (P<0,05) entre as médias. 

Tipo de Fabrico Ensaio Acidez Amargor Doçura Apreciação Global 

Q A 0,4 ± 0,5
 

0,5 ± 0,7
 

0,9 ± 0,7
 

6,0 ± 0,9
 

 B 0,5 ± 0,7
 

0,4 ± 0,7
 

0,9 ± 0,7
 

5,9 ± 0,8
 

T C 0,3 ± 0,5
 

0,4 ± 0,7
 

2,2 ± 1,3
 

4,8 ± 1,6
 

 D 0,4 ± 0,7
 

0,5 ± 0,8
 

2,5 ± 1,1
 

4,7 ± 1,6
 

V E 0,6 ± 0,7
 

0,5 ± 0,7
 

1,4 ± 1,2
 

5,6 ± 0,7
 

 F 1,2 ± 1,1
 

1,2 ± 1,2
 

1,2 ± 1,5
 

4,3 ± 1,6
 

S G 1,2 ± 0,8
 

0,9 ± 0,9
 

1,2 ± 1,3
 

4,7 ± 1,4
 

 H 0,6 ± 0,6
 

1,0 ± 1,0
 

1,2 ± 1,0
 

5,4 ± 1,4
 

W I 1,1 ± 1,1
 

1,4 ± 1,1
 

0,9 ± 1,0
 

4,8 ± 1,5
 

 J 1,0 ± 0,9
 

1,2 ± 1,1
 

1,0 ± 1,2
 

4,9 ± 1,8
 

X K 0,7 ± 0,9
 

0,6 ± 0,8
 

1,4 ± 1,1
 

6,4 ± 0,7
 

 L 0,5 ± 0,7
 

1,1 ± 1,1
 

1,5 ± 1,0
 

5,7 ± 1,3
 

Z M 0,7 ± 1,0
 

1,6 ± 1,7
 

1,0 ± 0,7
 

5,0 ± 1,5
 

 N 0,8 ± 1,1
 

1,5 ± 1,2
 

1,0 ± 1,0
 

5,0 ± 1,5
 

 
Tipo de Fabrico Acidez Amargor Doçura Apreciação Global 

 

 Q 0,5 ± 0,1
a 

0,4 ± 0,0
a 

0,9 ± 0,0
a 

6,0 ± 0,0
a  

 T 0,4 ± 0,1
a 

0,4 ± 0,1
a 

2,4 ± 0,1
c 

4,8 ± 0,0
a  

 V 0,9 ± 0,3
a 

0,8 ± 0,4
ab 

1,3 ± 0,2
ab 

5,0 ± 0,7
a  

 S 0,9 ± 0,1
a 

0,9 ± 0,1ab 
1,2 ± 0,2

ab 
5,0 ± 0,0

a  

 W 1,1 ± 0,1
a 

1,3 ± 0,0
ab 

1,0 ± 0,1
a 

4,9 ± 0,2
a  

 X 0,6 ± 0,2
a 

0,8 ± 0,2
ab 

1,4 ± 0,0
b 

6,0 ± 0,5
a  

 Z 0,8 ± 0,0
a 

1,5 ± 0.3
b 

1,0 ± 0,2
a 

5,0 ± 0,0
a  
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Estatisticamente, não existem diferenças significativas na perceção da acidez relativamente 

aos diferentes tipos de fabricos (P>0,05). Em geral, pode ser verificado que a acidez não ultrapassou 

o 1, na escala de 0 a 5, sendo considerado que os queijos não se apresentavam ácidos, destacando 

os fabricos V, S e W, em que os provadores classificaram os queijos de 0,6 a 1,2, o que está de 

acordo com os parâmetros físico-químicos destes queijos, os quais apresentaram um pH mais baixo 

e uma acidez mais alta, possivelmente devido à alta temperatura que se fazia sentir na oficina piloto 

durante o fabrico destes.  

 

Através da ANOVA, pode concluir-se que, a um nível de confiança de 95%, existem diferenças 

significativas na perceção do sabor amargo dos queijos (P<0,05), contudo, com 99% de confiança 

não se verificam diferenças significativas entre os diferentes fabricos (P>0,01). No geral, também esta 

não se manifestou, fazendo-se sentir ligeiramente em alguns fabricos, rondando sempre valores perto 

de 1, analisando a Tabela XXVII pode ser destacado o fabrico Z, com 1,5, o que talvez possa estar 

associado à adição de KCl, como já tinha sido referido no estudo efetuado por Soares (2012). 

Estatisticamente, é possível confirmar que a amargor sentida no queijo com lactose (fabrico Q) e no 

queijo com baixo teor de lactose do fabrico T (3h/6C) difere significativamente da amargor sentida no 

queijo com baixo teor de lactose do fabrico Z, onde foi adicionado KCl (P<0,05).  

 

Relativamente à doçura, existem efeitos significativos na perceção desta por parte dos 

provadores relativamente ao tipo de fabrico (P<0,05).  

Através da análise da Tabela XXVII verifica-se que no queijo com lactose, onde não foi 

adicionada enzima (Fabrico Q), os provadores detetaram a doçura característica dos queijos frescos 

sendo classificado como 0,9 numa escala de 0 a 5. Em relação aos queijos com baixo teor de lactose 

foi sentido um ligeiro aumento da doçura, sendo referido por alguns provadores que os queijos eram 

“insonsos”. O fabrico T foi o que apresentou uma doçura mais elevada, 2,4, e os fabricos V, S e W, 

foram classificados entre 1 a 1,3, classificação que foi baixa relativamente à doçura, o que pode 

dever-se ao facto da acidez ou amargor nestes fabricos terem sido realçadas durante a prova e 

mascarado a doçura, uma vez que foi adicionado o mesmo teor de sal nos primeiros 5 fabricos.  

Estatisticamente, quando comparadas as médias dos ensaios de cada fabrico, conclui-se que a 

doçura que se fez sentir no queijo com lactose (Fabrico Q) difere significativamente da doçura sentida 

nos queijos com baixo teor de lactose resultantes do fabrico T (3h/6C) e do fabrico X, onde foi 

adicionado mais NaCl (P<0,05), uma vez que estes últimos mostraram ser mais doces que o primeiro. 

O facto do fabrico X, onde foi adicionado 1,2% de NaCl, ter sido considerado mais doce que o queijo 

com lactose do fabrico Q, onde se adicionou 0,6% de NaCl, faz ponderar que existe uma certa 

tendência de confusão na opinião dos provadores.  

A doçura detetada no queijo elaborado no fabrico T (3h/6C) difere da doçura sentida em todos 

os outros fabricos, uma vez que foi considerado o queijo mais doce (P<0,05). Comparando os valores 

do queijo considerado “o mais doce” resultante do fabrico T com os fabricos X e Z, onde foi 

adicionado um maior teor de sal, pode ser verificado que o doce foi ligeiramente mascarado pelo sal, 

sendo menos detetado, 1,4 no fabrico X e 1,0 no fabrico Z. Por fim a doçura dos queijos onde foi 
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adicionado mais NaCl (fabrico X) difere significativamente dos queijos onde foi adicionado mais NaCl 

e KCl (Fabrico Z) (P<0,05). 

 

A apreciação global, manifestada pela opinião global dos provadores, foi positiva, o queijo com 

lactose (fabrico Q) teve a qualificação “Agradável“, os fabricos com baixo teor de lactose tiveram a 

classificação “Ligeiramente Agradável”, já o fabrico onde foi adicionado mais NaCl (fabrico X) foi 

considerado “Agradável” e, por fim, o fabrico onde foi adicionado um maior teor de sal, dividido entre 

NaCl e KCl (fabrico Z), mostrou ser classificado como “Agradável”.  

Contudo, estatisticamente, não existem efeitos significativos do tipo de fabrico na apreciação 

global do produto por parte dos provadores (P>0,05). 

.  
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4. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

 

Em virtude dos resultados obtidos nos ensaios prévias, relativamente ao efeito da atividade da 

β-galactosidase, pode concluir-se que quanto mais próxima estiver a temperatura utilizada da 

temperatura ótima para a atividade da enzima, durante a hidrólise enzimática, maior é a velocidade 

da reação e, consequentemente, maior a taxa de hidrólise. 

Contudo, a hidrólise da lactose do leite a baixas temperaturas é possível. Torna-se vantajoso o 

aumento da concentração de enzima durante o processo de hidrólise para serem obtidos resultados 

positivos, uma vez que a redução do teor de lactose mostrou ser mais rápida, tornando-se mais viável 

para a indústria e garantindo-se assim a qualidade microbiológica do produto. 

As diferentes preparações do leite, ou seja, os diferentes tempos de incubação a que a enzima 

foi sujeita, apresentaram resultados distintos relativamente ao teor de lactose no início do fabrico, 

porém, após o fabrico e conservação dos queijos a contínua reação de hidrólise juntamente com o 

dessoramento, fez com que ao fim de 3-4 dias de conservação os diferentes tipos de fabrico 

resultassem em queijos com um teor de lactose final muito semelhante, sendo indiferente o momento 

temporal em que enzima é adicionada, tornando-se apenas importante definir o processo de fabrico 

mais apropriado e prático para ser utilizado na indústria. 

 

Relativamente aos resultados obtidos durante o fabrico de queijo fresco, o queijo sem adição 

de enzima, ou seja, com lactose, apresentou, no final de 3-4 dias de conservação, cerca de 3,21% de 

lactose final. Após a lactose dos queijos frescos produzidos durante os ensaios ter sido hidrolisada, 

obteve-se entre 0,34% a 0,79% de lactose final após o primeiro dia de conservação e, depois de 3-4 

dias de conservação, entre 0,17% a 0,30% de lactose, dependendo da metodologia de fabrico.  

Estes resultados foram muito positivos uma vez que foram atingidos valores inferiores a 0,5 g 

de lactose por 100g de queijo (0,5%, m/m), correspondendo a uma taxa de redução de lactose entre 

84 e 93%, ao fim de 1 dia de conservação, e uma taxa de redução superior a 90% (93 a 97%) ao fim 

de 4 dias de conservação. Para o leite poder ser considerado como leite com baixo teor de lactose, 

pelo menos 75% da lactose original deve ser hidrolisada, isto significa que no produto final a 

concentração de lactose tem de ser inferior a 1g em 100mL de leite (< 1% m/v). Os resultados obtidos 

neste estudo cumprem os valores exigidos, podendo o produto ser considerado queijo fresco com 

baixo teor de lactose, no entanto não pode ser denominado como produto sem lactose, uma vez que 

não foram atingidos valores inferiores a 0,01g/100g (0,01%, m/m). 

A solução encontrada para “mascarar” a doçura do produto teve sucesso, uma vez que, 

durante as provas sensoriais, os provadores detetaram um grau de doçura mais baixo, relativamente 

aos outros queijos.  

A adição de KCl ao produto fez com que o queijo se apresentasse mais amargo. Não se deve, 

no entanto, deixar de equacionar a utilização do KCl como hipótese de mascarar a doçura do queijo, 

uma vez que, como reportado por Soares (2012), tem sido verificado em vários estudos que o cloreto 
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de potássio tem sido reconhecido como o substituto potencial do cloreto de sódio, uma vez que a 

mistura NaCl:KCl tem sido usada com sucesso em vários tipos de queijos, sendo a relação Na/K 

resultante benéfica para a saúde dos consumidores.  

As diferentes tipologias de fabrico não afetaram a opinião positiva dos provadores, sendo que a 

apreciação global manifestada pelo juízo destes variou de “Ligeiramente Agradável” a “Agradável“. 

 

Para trabalhos futuros, poderia ser testada a adição de uma maior concentração de enzima, 

como por exemplo, 3000 ou 4000 unidades de enzima por litro de leite, perspetivando a produção de 

queijo fresco sem lactose. O esclarecimento do efeito do aumento da força iónica proporcionado pelo 

aumento do grau de salga, bem como o doseamento adequado da utilização do KCl seriam trabalhos 

necessários, decorrentes diretamente do plano experimental utilizado. E, evidentemente o teste na 

indústria da(s) metodologia(s) que se mostraram mais adequadas seria uma boa conclusão deste 

estudo. 

Também o estudo de novas colunas e detetores no mercado que consigam atingir uma elevada 

eficiência para gamas de concentração baixas de lactose poderá ser uma possível opção para 

trabalho futuro.  

Como referido durante o enquadramento teórico existem várias técnicas para a hidrólise da 

lactose. Neste estudo foi utilizada a técnica de adição de enzimas solúveis por ser a mais simples e 

não necessitar de um equipamento especial, como também por ser o mais apropriado para 

produções de menor escala. Todavia, outras técnicas podem ser usadas com o propósito de evitar as 

limitações do uso de enzimas solúveis, como é o caso dos sistemas de imobilização da enzima e 

reatores com membranas associados à hidrólise enzimática de forma contínua. A escolha destas 

técnicas está direcionada para reduzir a quantidade de enzima e os custos associados ao processo. 

Podem também ser utilizados métodos físicos de separação da lactose como a separação por 

membranas (UF) ou por cromatografia, podendo a lactose residual resultante destes processos ser 

tratada com β-galactosidase, resultando assim num produto 100% livre de lactose.  
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ANEXOS  
 

Anexo 1 – Folha de Produto Maxilact ® 
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Anexo 2 – Boletim Técnico Maxilact ® 
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Anexo 3 – Exemplo de um cromatograma. Resultado da análise feita no HPLC a uma 

amostra de queijo fresco, após 4 dias de conservação. 
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Anexo 4 – Ficha de Prova Sensorial 

  


