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Resumo 

O queijo é um produto bastante apreciado em várias regiões do mundo, tanto pelo seu 

sabor único como pelas suas qualidades nutritivas. Tendo isso em conta e o facto de o processo 

de fabrico do queijo ser um procedimento complexo, suscetível à ocorrência de erros, torna-se 

essencial o estudo dos parâmetros físico-químicos e sensoriais do queijo, no sentido de 

minimizar esses mesmos erros e obter o melhor produto possível. 

Este trabalho teve como principal objetivo o estudo da evolução dos parâmetros pH e 

humidade no queijo. Para tal foram usados diferentes tipos de queijo (Prato meio gordo e gordo 

pequeno, Prato meio gordo e gordo grande, Barra meio gordo e Barra bola gordo), a partir dos 

quais foi determinado o pH e humidade ao longo do tempo (0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dias) 

e foi também avaliado o efeito do tipo de queijo na evolução destes parâmetros. Como a 

empresa optava pela aplicação de revestimento, aproveitou-se a oportunidade para avaliar o 

efeito do revestimento em ambos os parâmetros. Por outro lado, é importante referir que para 

além do objetivo de estudar a evolução do pH e humidade, este trabalho e o respetivo estágio, 

foram determinantes para o aprofundamento dos conhecimentos na área da produção de queijo, 

das técnicas de análise ao leite e ao queijo e para uma melhor compreensão da rotina de trabalho 

num contexto industrial. 

No que diz respeito, à evolução do pH observou-se que este vai diminuindo com o 

tempo, sendo inicialmente uma descida mais acentuada e com algumas subidas entre tempos e, 

quanto à humidade, esta vai diminuindo também com o tempo, mas de uma forma mais gradual. 

Relativamente ao efeito do tempo e tipo de queijo nestes parâmetros, observou-se que o tempo 

tem um efeito altamente significativo no pH e que o tipo de queijo tem um efeito semelhante a 

este e, por outro lado, no caso da humidade ambos apresentam um efeito altamente significativo 

com algumas exceções. Por outro lado, em relação ao estudo do revestimento, observou-se que 

este, no geral, apresenta um efeito não significativo no pH e humidade do queijo. 

Os resultados foram semelhantes ao que se previa inicialmente, no sentido, em que a 

humidade foi diminuindo gradualmente com o tempo. Os queijos meio gordo apresentaram, na 

maioria dos casos, valores de humidade mais elevados que os queijos gordos. Relativamente, 

ao efeito do revestimento, na maior parte dos casos, este foi não significativo, o que pode ser 

explicado pelo facto de a função principal do revestimento ser a proteção contra bolores e, com 

um menor peso, a conservação da humidade do queijo. 

 

Palavras-chave: queijo, maturação, teor em humidade, pH 
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Abstract 

Cheese is a highly appreciated product in several regions around the world, because of 

its unique flavour and nutritional qualities. Keeping that in mind and the fact that the cheese 

manufacturing process is a very complex procedure, it is susceptible to errors. It becomes 

essential to study the physical-chemical and sensorial characteristics of cheese, so that we can 

minimize errors and obtain the best product. 

The main goal of this report was to study the evolution of pH and moisture in cheese. 

In order to do that, different cheese types were used, from which the pH and moisture were 

determined throughout time. The effect of time and type of cheese on both of these parameters 

was also evaluated and, since the company applied coating on the cheese, the effect of coating 

on pH and moisture was also tested. It’s also important to mention that this internship was a 

key factor to learn more about cheese production, techniques used in milk and cheese analysis 

and to gain a better understanding of the work routine of a cheese factory. 

Regarding the evolution of pH, it was possible to observe that it decreased with time, 

initially in a more abrupt way. Moisture had a similar pattern of evolution. It was observed that 

both time and cheese type have a highly significant effect on pH and moisture with a few 

exceptions. On the other hand, it was observed that coating didn’t have a significant effect on 

cheeses’ pH and moisture.  

The results obtained were similar to the initial expectations, in the sense that the 

cheeses’ moisture decreased in a steady way throughout time. The half fat cheese showed, in 

most cases, higher moisture levels compared to fat cheese. Regarding the effect of coating, it 

was, in general, not significant, which can be explained by the fact that the main purpose of this 

type of coating is to prevent mold growth and, to a lesser extent, to help maintain cheese 

moisture.  

 

Keywords: Cheese, curing, moisture, pH 
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Introdução 

O leite fresco quando começa a azedar, dentro de condições especificas (temperatura 

não muito baixa e sem o leite ser agitado), induz a agregação da caseína que, por sua vez, leva 

à formação de um gel. Com o tempo, ocorre a separação do soro, que pode ser incrementado 

com o aumento da temperatura e, posteriormente, esta massa separa-se em grãos de coalhada. 

Se esta massa for conservada num pano, o que irá promover uma maior drenagem de soro, 

obtém-se um “queijo primitivo”.  

Este processo pode ser a origem do queijo, que já é produzido há vários séculos, 

recorrendo à adição de agentes específicos. No entanto, para produzir um queijo são necessárias 

outras etapas de processamento (Walstra et al., 2005). Uma das etapas mais importantes é a 

maturação, onde ocorrem várias alterações responsáveis pelo sabor, textura e aroma típicos do 

queijo. 

O queijo é um dos alimentos processados clássicos na dieta humana, sendo um dos 

nossos alimentos mais complexos e dinâmicos. É altamente nutritivo e com uma imagem 

bastante positiva, visto que, em vários aspetos pode ser considerado um alimento “ideal”, pois 

é nutritivo, flexível em questões de uso e sensorialmente atrativo para vários consumidores 

(Fox et al. , 2000). 

Porém, para obter o melhor produto, em termos de qualidade e segurança, vários fatores 

devem ser tidos em conta, durante toda a produção.  

Assim, neste trabalho, primeiramente será feita uma breve caracterização do queijo e da 

sua história, a sua produção em Portugal e o processo de fabrico. 

Por fim, o objetivo principal deste trabalho será avaliar a perda de humidade e o pH, 

numa fase inicial e numa fase mais tardia do processo de maturação de diferentes tipos de 

queijo.   
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Capítulo 1: Revisão bibliográfica 

 

1.1. Queijo- História e definição 

 

Segundo Robinson (2002), acredita-se que a produção de queijo desenvolveu-se 

próximo dos rios Tigre e Eufrates no Iraque, há cerca de 8000 anos atrás, quando os primeiros 

animais foram domesticados. Até ao fim de do século XVIII, a produção de queijo era uma 

prática rural ou artesanal. A primeira fábrica de produção de queijo, à escala industrial, nos 

Estados Unidos foi inaugurada em Roma, Nova Iorque em 1851 e, por sua vez, no Reino Unido 

a primeira fábrica foi fundada em Langford, Derbyshire em 1870. Atualmente, o queijo é 

produzido em qualquer parte do mundo, destacando-se a Europa, América do Norte, Austrália 

e Nova Zelândia. O queijo é feito principalmente à base de leite de vaca, podendo ser também 

usado leite de ovelha, cabra ou búfala asiática e mistura. A produção de queijo a partir do leite 

de ovelha destaca-se nas regiões do Mediterrâneo, nomeadamente em Portugal (Robinson, 

2002). 

 

O queijo é o produto maturado ou não, mole, semiduro, duro ou extra duro, que pode 

ser revestido e no qual a relação proteína do soro/caseína não exceda a do leite, obtido por 

(WHO/FAO, 2011):  

1- Coagulação completa ou parcial do leite, leite desnatado, leite parcialmente 

desnatado, nata, soro do leite coalhado, ou qualquer combinação destas matérias-

primas, através da ação do coalho ou de outros agentes coagulantes adequados e pela 

drenagem parcial do soro resultante da coagulação, respeitando sempre o princípio de 

que o teor de proteína do queijo será mais elevado do que o teor correspondente das 

matérias-primas dos quais o queijo resultou. 

2-  Técnicas de processamento que implicam a coagulação da proteína do leite ou 

de produtos obtidos do leite, que resultam num produto final com características físicas, 

químicas e organoléticas semelhantes às do produto descrito no ponto 1. 
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1.2. Classificação 

 

A diversidade e complexidade de variedades de queijos cria dificuldades no que diz 

respeito à classificação e caracterização destes. Uma grande parte dos sistemas de classificação 

clássicos baseiam-se exclusivamente em um dos seguintes critérios: propriedades de textura, 

tipo de leite, métodos de coagulação, temperatura após coagulação, composição do queijo e 

agente característico da maturação. No entanto, existem alguns sistemas que se baseiam em 

abordagens integrativas que apresentam uma perspetiva mais precisa relativamente à 

diversidade de queijos. Para além disso, através de uma análise dos sistemas internacionais 

pode-se distinguir dois tipos de abordagens principais: a abordagem “Europeia” (aplicada 

principalmente em França e no Sul da Europa), que utiliza os processos tecnológicos como 

critério de classificação, enquanto que a abordagem Anglo-saxónica baseia-se principalmente 

nas propriedades de textura (Donnelly, 2014).  

O método de classificação que será tido em conta para a classificação dos queijos, neste 

trabalho, será o que consta na Portaria nº 73/90 (revogada pela Portaria n.º 440/2001 - Diário 

da República n.º 99/2001, Série I-B de 2001-04-28), que refere que os queijos podem ser 

classificados do seguinte modo: 

1- Quanto à cura: 

a. Queijo curado- produto que só se encontra apto para consumo depois de 

ser mantido, durante um certo tempo, em condições determinadas de 

temperatura, humidade e ventilação que permitam modificações físicas e 

químicas características 

b.  Queijo curado pela ação de bolores- produto cujas características são 

devidas essencialmente à proliferação de bolores específicos no interior e ou à 

superfície do queijo 

c. Queijo fresco- produto obtido por coagulação e dessoramento do leite 

por fermentação láctica, com ou sem adição de coalho e não submetido a um 

processo de cura 

2- Quanto à composição: 

a. Queijo sem adição de géneros alimentícios diferentes do queijo 

b. Queijo com adição de géneros alimentícios diferentes do queijo 

3- Quanto à consistência: a classificação é feita em função da percentagem de 

humidade para cada tipo de queijo, suposto este isento de matéria gorda (Quadro 1). 
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Quadro 1: Classificação quanto à consistência 

Classificação Humidade no queijo suposto isento de 

matéria gorda 

Extraduro Máximo 51% 

De pasta dura De 49% a 56% 

De pasta semidura De 54% a 63% 

De pasta semimole De 61% a 69% 

De pasta mole Superior a 67% 

 

4- Quanto à matéria gorda: a classificação é feita consoante a percentagem de matéria 

gorda no extrato seco (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Classificação quanto à matéria gorda 

Classificação Matéria gorda no extrato seco 

Muito gordo ou extragordo Superior a 60% 

Gordo De 45% a 60% 

Meio gordo De 25% a 45% 

Pouco gordo De 10% a 25% 

Magro Máximo 10% 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Produção de queijo em Portugal  

 

O queijo é um elemento essencial da gastronomia de Portugal, sendo produzido em 

diversas zonas do país e em diversas variedades. Segundo o INE (Instituto Nacional de 

Estatística), o consumo de queijo em Portugal, durante o período de 2014 a 2016 (Erro! A 

origem da referência não foi encontrada.), foi superior a 100 mil toneladas por ano, sendo 

que o maior valor foi registado em 2016, de 117 mil toneladas e um consumo per capita de 11,3 

kg/hab. O grau de autoaprovisionamento diminuiu entre 2014 e 2015, tendo aumentado em 

2016 com um valor de 70,9%. No que diz respeito à produção de queijo, esta oscilou entre as 

75 mil e as 80 mil toneladas anualmente, tendo sido maior a produção em 2016 e sendo que o 

queijo de vaca é o mais produzido em Portugal, seguido do queijo de ovelha, mistura e cabra. 
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Quadro 3: Dados de consumo de queijo em Portugal (INE, 2018) 

Ano 
Consumo 
per capita 
(kg/hab.) 

Consumo 
total 

(tx103) 

Grau de 
autoapro
visionam
ento (%) 

Produção de queijo segundo a espécie (t) 

Total Vaca Ovelha Cabra Mistura 

2016 11,3 117 70,9 79674 59874 11426 2440 5934 

2015 11,1 115 69,6 77167 57338 11502 2650 5677 

2014 10,3 107 74,8 78536 59042 11434 2723 5337 

 

 

1.4. Processo de fabrico 

 

O avanço do conhecimento científico levou a uma melhor compreensão da matéria-

prima, leite, e dos processos de fabrico e maturação, o que por sua vez permite ao produtor 

produzir um queijo de qualidade melhor e mais consistente. Isto deve-se a determinados 

acontecimentos como: a descoberta de Pasteur, em 1857, que revelou que bactérias prejudiciais 

para o processo de fabrico do queijo e microrganismos patogénicos podiam ser destruídos pelo 

calor; a introdução de culturas puras de microrganismos (starters); o refinamento da extração 

do coalho de bezerros resultando numa coalhada de melhor qualidade e o desenvolvimento de 

métodos objetivos como o acidímetro para averiguar a qualidade do queijo e da coalhada. 

Um diagrama de fabrico serve como um guia para a produção de uma variedade 

especifica de queijo e descreve os passos, que quando cumpridos, resultam num queijo de boa 

qualidade. No entanto, devido a variações na qualidade química e microbiológica do leite e nos 

ingredientes como os starters, coalho e sal, nem sempre é possível produzir o queijo com a 

melhor qualidade. Estas variações podem facilmente ser observadas na produção de queijo a 

nível rural, em quintas, onde faltam instalações próprias. Contudo, um produtor experiente tem 

a capacidade de controlar o processo e modificar a receita, de forma a limitar os efeitos 

prejudiciais de ingredientes de menor qualidade. Concluindo, leite e ingredientes de boa 

qualidade tornam-se essenciais para a produção de um queijo de boa qualidade (O’Connor, 

1993). 



14 

 

1.4.1. Etapas de fabrico 

 

Existem várias etapas essenciais para a produção de queijo, no entanto, de todas as 

etapas que irão ser aqui descritas, nem todas são aplicáveis a algumas variedades de queijo e 

tal é determinado pelo diagrama de fabrico (O’Connor, 1993).  

 

1.4.1.1. Termização 

Como o leite não pode ser usado imediatamente após a sua recolha, é necessário 

armazenar este a baixas temperaturas (4º C). No entanto, durante o armazenamento ocorrem 

alterações ao nível das proteínas e sais do leite, que posteriormente vão interferir com a 

produção do queijo (Bylund, 1995). Por outro lado, pode haver contaminação do leite por 

microflora como Enterobacter, Aeromonas, Bacillus, entre outros, destacando-se Pseudomonas 

spp, que se adapta a temperaturas baixas, nas quais as suas enzimas irão decompor as proteínas 

e gordura do leite (Bylund, 1995). O crescimento desta microflora é influenciado pela 

temperatura, mesmo com variações de 4 a 8 ºC, sendo que, em alguns casos, com valores até 

5x106 ufc/ml não foram detetadas anomalias, no entanto, com valores superiores a 106-107 

ufc/ml já é notável alguma atividade lipolítica (Ray et al., 2013). Assim, é útil recorrer à 

termização, que é um tratamento térmico moderado e contínuo, seguido imediatamente por um 

arrefecimento, de tal modo que as propriedades do leite cru não sejam alteradas. Enquanto que, 

a sua flora bacteriana, especialmente os psicrotróficos, sofre uma redução significativa. As 

temperaturas deste tratamento térmico variam entre 57 a 68 ºC com um intervalo de tempo de 

15 a 30 segundos, sendo o método mais usado de 65 ºC durante 15 segundos. Assim, a 

termização tem como objetivo prolongar o tempo de armazenamento do leite antes da 

pasteurização ou antes da produção de queijo. Por fim, este tratamento apenas inativa alguns 

microrganismos patogénicos e não cumpre os requisitos de saúde pública, havendo o risco de 

germinação de esporos, por exemplo de Bacillus cereus, presentes no leite após a refrigeração 

deste, mas que podem ser destruídos posteriormente durante a pasteurização (McSweeney, 

2007). 
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1.4.1.2. Bactofugação 

É um processo, no qual uma centrifuga hermética especializada (bactofuga), é usada 

para separar bactérias e, em especial, esporos bacterianos. É um método eficiente para diminuir 

o número de esporos no leite, visto que, a densidade dos esporos é superior à do leite. O 

resultado deste processo são duas frações diferentes, em que numa foram eliminadas as 

bactérias na sua totalidade ou parcialmente e a outra é um concentrado (bactofugado), que 

contém esporos e bactérias. As temperaturas usadas neste método variam entre 55 a 65 ºC, 

sendo o mais comum entre 60 a 63 ºC. Existem dois tipos de bactofugas, a de um estágio único, 

que tem apenas uma saída no topo para o leite com redução de bactérias e a de dois estágios, 

que possui duas saídas no topo sendo uma para a descarga contínua do concentrado de bactérias 

(bactofugado) e a outra para o leite com redução de bactérias. Estes dois tipos permitem várias 

combinações de equipamentos, no sentido de otimizar o conteúdo bacteriológico do leite usado 

para o fabrico de queijo (Bylund, 1995). 

 

1.4.1.3. Microfiltração 

Neste processo a nata é removida do leite, por via de uma centrífuga, pois os glóbulos 

de gordura do leite possuem, aproximadamente, o mesmo tamanho das células bacterianas, o 

que significa que estes também seriam retidos pela membrana de filtração. Após isso, o leite 

desnatado é filtrado, através de uma membrana de cerca de 1,4 μm. As bactérias ficam retidas 

no concentrado, o que representa cerca de 5% do leite desnatado. Posteriormente, o concentrado 

e a nata são submetidos a um tratamento de ultrapasteurização, de 130ºC durante 4 segundos, 

sendo de seguida combinados com a fração de leite desnatada, que se encontra praticamente 

isenta de bactérias (Elwell e Barbano, 2006). 

 

1.4.1.4. Normalização 

A composição química do leite pode variar devido a alguns fatores, tais como variações 

entre animais da mesma espécie, dieta, estação do ano e fase da lactação. No geral, o conteúdo 

proteico é relativamente estável, tendo um intervalo de variação curto, mas o teor de gordura é 

muito mais variável. Geralmente, o leite, que é recolhido de várias explorações, é misturado o 

que permite reduzir as variações na composição e, posteriormente, é comum proceder-se a um 

processo de normalização, que consiste no ajuste da relação proteína:gordura ou 

caseína:gordura, permitindo assim minimizar essas variações. No entanto, a proporção 

gordura:caseína, requer uma estimativa do teor em caseína do leite cru, que exige uma 
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capacidade analítica mais avançada. As proporções recomendadas variam consoante a 

variedade do queijo, por exemplo, para o queijo Cheddar as proporções recomendadas de 

caseína:gordura são de 0,67 a 0,72 e para o queijo com baixo teor de gordura pode ser usadas 

diferentes proporções como 4,79, 1,73 e 1,25. A normalização pode ser feita por duas vias 

diferentes, em que, por um lado pode ser adicionado leite desnatado ao leite inteiro ou 

desnatando o leite parcialmente, sendo que, em alguns casos, como variedades de queijo com 

alto teor de gordura, pode ser adicionado nata. Na maioria das fábricas de grande escala, a 

normalização é feita recorrendo a um separador centrifugo, cujo objetivo é separar o leite em 

leite desnatado e nata e, posteriormente, estes são misturados em proporções calculadas, para 

se obter a relação desejada. O teor de gordura é um parâmetro mais fácil de manipular, podendo 

ser removido ou adicionado ao leite. No entanto, o teor em proteína torna-se mais difícil de 

modificar, visto que este varia dentro de intervalos muito curtos. Uma das técnicas utilizadas é 

a ultrafiltração, no sentido de concentrar os sólidos do leite, ou no caso, o leite desnatado pode 

ser sujeito a esta técnica para se obter uma fração rica em proteína, que posteriormente pode 

ser adicionada de volta ao leite inteiro, antes da produção do queijo. Esta tecnologia permite 

obter uma maior uniformização da composição do leite, maior rendimento e diminuição das 

perdas de caseína no soro (McSweeney, 2007). 

 

1.4.1.5. Pasteurização 

O leite que se destina à produção de tipos de queijo, que requerem um tempo de 

maturação superior a um mês, não tem necessariamente de ser pasteurizado, mas apesar disso 

é comum o uso desta técnica. No que diz respeito, ao leite para produção de queijo fresco, este 

deve ser pasteurizado (Bylund, 1995). Apesar  de, existir evidências de que o queijo feito 

a partir de leite não pasteurizado, possui um melhor sabor e aroma pois não ocorre a inativação 

de certas enzimas endógenas e bactérias com interesse tecnológico (McSweeney, 2007); a 

maioria dos produtores decide pasteurizar o leite com o objetivo de aumentar a segurança do 

produto (Bylund, 1995). No caso, de se optar por não pasteurizar o leite, devem ser 

implementadas outras medidas para controlar ou eliminar os fatores de risco, como longos 

tempos de maturação para certas variedades de queijo, aumento da competição microbiana com 

a adição de starters, baixa atividade de água e pH e elevado teor de sal (McSweeney, 2007). A 

pasteurização deve ser suficiente para eliminar bactérias capazes de afetar a qualidade do 

queijo, como por exemplo os coliformes, que concedem um sabor desagradável ao queijo. Mas, 

por outro lado, não deve ser intensa demais, visto que pode afetar as propriedades de fabrico do 
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queijo, podendo levar à desnaturação das proteínas do soro, em particular β-lactoglobulina 

(McSweeney, 2007). O tratamento térmico aplicado é de 72 a 73 ºC durante 15 a 20 segundos. 

No entanto, microrganismos esporolados resistem ao tratamento térmico e podem causar 

problemas durante a maturação. Um exemplo, é o Clostridium tyrobutyricum, que produz ácido 

butírico, que concede um sabor desagradável, e grandes quantidades de hidrogénio, através da 

fermentação de ácido lático, que vai degradar a textura do queijo. Para contrariar estes efeitos, 

é comum o uso de aditivos como o nitrato de sódio ou potássio ou o peróxido de hidrogénio. 

Porém, o uso de aditivos tem vindo a ser criticado e em alguns países o seu uso é mesmo 

proibido, sendo assim têm sido desenvolvidos métodos alternativos, nomeadamente os 

mecânicos, como a bactofugação e a microfiltração (Bylund, 1995). No que diz respeito, à 

verificação da eficácia da pasteurização, visto que esta inativa determinadas enzimas 

endógenas, a fosfatase alcalina foi selecionada, devido às suas propriedades, como sendo aquela 

que se deve encontrar inativa no leite devidamente pasteurizado (Regulamento 2074/2005). Por 

outro lado, a pasteurização também inativa na sua maioria a lípase lipoproteica e pode aumentar 

a atividade da plasmina, que é a principal protéase endógena do leite, visto que os seus 

inibidores são sensíveis ao calor (McSweeney, 2007). 

 

1.4.1.6. Adição de starters, coalho e aditivos 

 

1.4.1.6.1. Starters 

Algumas variedades de queijo requerem starters (culturas puras de bactérias ácido-

láticas), que contêm organismos com funções específicas, como desenvolvimento de sabor. Os 

principais tipos de cultura usadas são as culturas mesófilas, com uma temperatura ótima entre 

os 20 e os 40 ºC e as culturas termófilas, que se desenvolvem até aos 45 ºC. No entanto, as 

culturas mais usadas são misturas de variedades de bactérias mesófilas e termófilas. Estas 

culturas, como por exemplo Lactococcus lactis ssp. cremoris e Lactococcus lactis ssp. lactis 

(culturas mesófilas) ou Lactobacillus delbruekii ssp. bulgaricus, Streptococcus salivarius ssp. 

thermophilus e Lactobacillus delbruekii ssp. lactis (culturas termófilas); produzem ácido lático, 

componentes responsáveis pelo aroma e dióxido de carbono (CO2), sendo este essencial para 

criar as cavidades em alguns queijos (ex: Emmental) e os queijos do tipo granular (ex: 

Parmesão). As características mais importantes destas culturas para a produção de queijo são: 

capacidade de produzir ácido lático, capacidade de hidrolisar a proteína e capacidade de 

produzir CO2. A principal tarefa da cultura é produzir ácido na coalhada. Assim, quando o leite 
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coagula, as células bacterianas são concentradas na coalhada e o desenvolvimento do ácido 

provoca uma diminuição do pH, que contribui para o aumento da eficácia da sinérese. Para 

além disso, são libertados sais de cálcio e fósforo, que têm uma influência na consistência do 

queijo e aumentam a firmeza da coalhada. Por fim, uma outra função importante da produção 

de ácido é a supressão de bactérias que tenham resistido à pasteurização ou bactérias que 

surgiram por recontaminação e que necessitem de lactose ou não sejam tolerantes ao ácido 

lático. Geralmente, a produção de ácido lático termina quando toda a lactose presente no queijo 

fermentar. Se o starter tiver na sua constituição bactérias formadoras de CO2, a acidificação da 

coalhada será acompanhada de uma produção de CO2, através da fermentação do ácido cítrico 

(Bylund, 1995). 

 

1.4.1.6.2. Aditivos 

1. Cloreto de cálcio (CaCl2): quando o leite possui um teor reduzido de cálcio, a coalhada 

será mole, o que resultará em elevadas perdas de proteínas (caseína) e gordura e numa 

fraca capacidade de sinérese. A quantidade usada é de 5 a 20 gramas de CaCl2 por 100 

Kg de leite, no sentido, de obter um tempo de coagulação constante e uma melhor 

firmeza da coalhada. No entanto, é importante destacar, que uma quantidade excessiva 

pode tornar a coalhada demasiado dura e dificultar o seu corte (Bylund, 1995). 

2. Dióxido de carbono (CO2): apesar de ocorrer naturalmente no leite, vai se perdendo ao 

longo do processamento. A adição artificial provoca uma diminuição do pH do leite, o 

que vai resultar numa diminuição do tempo de coagulação. Este efeito pode ser utilizado 

para obter os mesmos tempos de coagulação, recorrendo a uma menor quantidade de 

coalho (Bylund, 1995). 

3. Nitratos (NaNO3 ou KNO3): se o leite contém bactérias formadoras de ácido butírico 

(Cl. butyricum e tyrobutyricum) ou coliformes podem surgir problemas na fermentação. 

O nitrato de sódio ou o nitrato de potássio podem ser usados para contrariar estes efeitos, 

no entanto, a dose deve ser bem estimada, viso que doses demasiado elevadas podem 

ter consequências como inibição do crescimento da cultura starter ou problemas na 

maturação. A dose máxima permitida é de 150 mg por Kg de leite (REG (EU) 

1129/2011), sendo que a dose utilizada pode variar, devido a vários fatores, tais como 

composição do leite ou o tipo de queijo. Tal como já foi referido anteriormente, o uso 

destes compostos tem sido questionado ou mesmo proibido, por questões de saúde 

pública (Bylund, 1995). 
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4. Agentes corantes: a cor do queijo é em grande parte determinada pela cor da gordura 

do leite, sendo que esta sofre variações sazonais. Assim, nos países onde é permitido 

estes são usados para corrigir essas variações (Bylund, 1995). 

 

1.4.1.6.3. Coalho (agente coagulante) 

Toda a produção de queijo depende da formação da coalhada através da ação do coalho 

ou enzimas semelhantes, exceto algumas variedades de queijo fresco, nas quais o leite é 

coagulado principalmente pelo ácido lático. Existem vários tipos de coalho que podem ser 

utilizados no fabrico de queijo, nomeadamente: coalhos de origem animal, vegetal e 

microbiana. 

1. Coalho de origem animal: O princípio ativo no coalho é a enzima quimosina e a 

coagulação ocorre pouco depois da adição do coalho ao leite. Apesar de existirem várias 

teorias sobre o mecanismo de ação do processo e de este ainda não ser totalmente 

entendido, considera-se duas fases essenciais: a transformação da caseína em 

paracaseína por ação do coalho e precipitação da paracaseína na presença de iões cálcio. 

O processo depende de fatores tais como temperatura, acidez, teor em cálcio do leite, 

etc. No caso do coalho, de origem animal, este é extraído geralmente do abomaso de 

bezerros e o componente principal é a quimosina (Bylund et al., 1995; McNeil et 

al.,2013). É comercializado sob a forma de solução de 1:10000 a 1:15000, o que 

significa que uma parte de coalho consegue coagular entre 10000 a 15000 partes de 

leite. Também podem ser utilizados coalhos de bovinos e suínos, geralmente, em 

combinação com coalho de bezerro (Bylund, 1995), mas também se podem encontrar 

preparações comerciais com outras peptidases, tipicamente de pepsina de bovinos 

(McNeil et al., 2013).  

2. Coalho de origem vegetal: No que diz respeito, às enzimas de origem vegetal, as mais 

utilizadas são as peptidases de ácido aspártico, cisteína e serina. As peptidases aspárticas 

podem ser encontradas em espécies como Cynara scolymus L. (alcachofra), Silybum 

marianum L. Gaertn. (cardo-leiteiro), Onopordum turcicum, Centaurea calcitrapa 

(cardo-estrelado), entre outros. Destes todos, destaca-se a Cynara cardunculus 

(alcachofra-hortense) e a Cynara humilis (alcachofra-branca), que são tradicionalmente 

utilizados na região do Mediterrâneo para a produção de queijo. As peptidases de 

cisteína têm um elevado potencial ao nível da indústria alimentar, entre outras áreas, 

devido ao facto de serem ativas num largo intervalo de temperatura e pH e podem ser 
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encontradas em Ficus racemosa (rumbôdo), Actinidia chinensis (kiwi), entre outras. Já 

as peptidases de serina podem ser encontradas em diversas espécies, mas são mais 

abundantes em frutos. Estas enzimas podem ser extraídas de espécies como Euphorbia 

neriifolia, Ficus religiosa (figueira-dos-pagodes) e Lactuca sativa (alface) (Shah et al., 

2013). Por fim, é importante destacar que o uso de coagulantes de origem vegetal é 

limitado, devido à excessiva natureza proteolítica da maioria destes, pois pode resultar 

num menor rendimento da produção de queijo e defeitos ao nível do sabor e textura 

(Bylund et al., 1995; McNeil et al., 2013; Shah et al., 2013). 

3. Coalho de origem microbiana: Finalmente, temos as enzimas de origem microbiana, 

sendo a mais importante a protéase aspártica de Rhizomucor miehei (espécie de fungo), 

mas também estão disponíveis enzimas de Mucor pusillus e Endothia parasítica. Estas 

enzimas são, geralmente, mais baratas, no entanto, como têm um rácio C/P baixo (baixa 

especificidade de coagulação), principalmente quando comparado com a quimosina de 

bovinos, resultam num menor rendimento da produção de queijo e num sabor mais 

amargo. Neste rácio (C/P), no contexto de enzimas coagulantes de leite, o C refere-se à 

atividade coagulante especifica, ou seja, à capacidade da enzima hidrolisar a ligação 

correta na caseína K, enquanto que, o P representa a atividade proteolítica não 

específica, o que não é desejado, visto que, resulta em vários efeitos negativos na 

produção de queijo (McNeil et al., 2013). Por fim, é importante referir a quimosina 

recombinante que é sintetizada por estirpes como Kluveromyces marxianus var lactis e 

Aspergillus niger, visto que esta possui apenas uma variedade genética da enzima 

quimosina, enquanto que o coalho de origem bovina pode conter três variedades de 

quimosina e também pepsina, o que lhe permite uma maior especificidade (Taylor, 

1996). 

 

1.4.1.7. Coagulação 

É uma etapa essencial na produção de queijo que envolve a coagulação da caseína da 

proteína do leite e que resulta num gel. A coagulação do leite pode ser obtida por diferentes 

vias, sendo que as mais comuns são a coagulação enzimática, onde ocorre uma proteólise 

limitada através de peptidases selecionadas (coalho) e a coagulação ácida, onde o pH é reduzido 

a 4,6. A grande maioria dos queijos é produzido pela via enzimática, no entanto, certos queijos 

como o Quark e Cottage são produzidos por via ácida, sendo ambos variedades de queijo fresco. 
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 A coagulação enzimática pode ser dividida em duas fases, sendo que a fase principal 

refere-se à modificação enzimática das micelas de caseína para produzir micelas de paracaseína 

que se agregam na presença de Ca2+, a temperaturas superiores a 20 ºC e a segunda fase 

corresponde à agregação dessas micelas que foram alteradas.  

Relativamente à primeira fase, sabe-se que as caseínas se encontram sob a forna de 

micelas, que são estabilizadas por uma camada superficial de caseína k, sendo que as 

propriedades estabilizantes desta são destruídas durante a coagulação. A caseína k é hidrolisada 

durante a coagulação, mais especificamente na ligação Phe105-Met106, resultando na paracaseína 

k, que se mantém agregada à micela e em macropéptidos, que se vão perder na fase aquosa. A 

adição de NaCl pode reduzir o tempo de coagulação, no entanto, concentrações elevadas têm 

um efeito inibitório. A hidrólise da caseína k é influenciada por diversos fatores, tais como o 

pH, sendo que o valor ótimo deste é 6 e a temperatura, em que o valor ótimo é de cerca de 45 

ºC. No entanto, é importante referir que temperaturas de tratamento do leite acima de 65 ºC, 

afetam a capacidade de coagulação de forma negativa. 

No que diz respeito, à segunda fase, a hidrólise da caseína k por quimosina ou outra 

enzima semelhante, vai libertar macropéptidos e destruir a estabilização das micela e, quando 

a maior parte da caseína k for hidrolisada, esta estabilidade é de tal forma reduzida que as 

micelas irão permanecer em contacto e formar uma rede tridimensional, que resulta num gel. 

Esta agregação ou fase não enzimática é influenciada por fatores como concentração de Ca2+; 

carga elétrica das micelas, devido a uma desfosforilação enzimática parcial da caseína, que 

reduz a carga das micelas e consequentemente a coagulabilidade, interações entre as micelas de 

caseína e diversos catiões aumentam a sua predisposição para coagularem ou modificações 

químicas de resíduos de histidina, lisina ou arginina, que podem inibir a coagulação, 

possivelmente através da redução da carga positiva das micelas; pH, sendo que uma redução 

para valores entre 6 e 6,6 segue-se de um aumento das reações de coagulação, redução do tempo 

de formação do gel e da hidrólise da caseína k e aumento da firmeza da coalhada e, por fim, 

tratamentos térmicos sob condições que promovam a desnaturação da β-lactoglobulina e a sua 

interação com a caseína k, irão afetar negativamente todos os aspetos da coagulação, 

especialmente a formação do gel (Fox et al., 2000). 

A coagulação ácida consiste na coagulação do leite, nata ou soro por acidificação ou 

uma combinação de ácido e temperaturas elevadas, da qual resultam queijos frescos, que se 

encontram prontos para consumo logo após o fabrico. Este método difere da coagulação 

enzimática, no sentido que, nesta última a coagulação é induzida pela ação do coalho a um pH 
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entre 6,4 e 6,6; no entanto, por via ácida a coagulação ocorre perto do pH isoelétrico da caseína, 

cerca de 4,6, ou a valores superiores quando é usada uma temperatura mais elevada. Apesar 

disso, pode ser adicionado uma pequena quantidade de coalho, em determinados queijos, para 

aumentar a firmeza da coalhada e diminuir as perdas de caseína durante a separação do soro, 

ainda que a sua adição não seja essencial. A acidificação é, geralmente, lenta, entre 12 a 16 

horas a uma temperatura de 21 a 23 ºC ou pode ser mais rápida, entre 4 a 6 horas, a uma 

temperatura de 30 ºC. Esta pode ser induzida pela conversão local de lactose em ácido lático, 

por adição de uma cultura starter e ou alternativamente por adição de um ácido, como o lático 

ou cítrico. A estrutura do gel tem um grande efeito sob a textura, atributos sensoriais e 

estabilidade físico-química durante o armazenamento, do produto final. Esta estrutura depende 

de diversos fatores, tais como o nível proteico, o tratamento térmico, homogeneização e a 

temperatura durante a acidificação. O processo de acidificação é acompanhado de duas 

alterações físico-químicas, sendo que a primeira representa uma desagregação das micelas de 

caseína, devido a fatores como a solubilização do agente interno das micelas responsável pela 

consolidação destas, fosfato de cálcio coloidal, visto que este é completamente solúvel a uma 

temperatura entre 20 a 30 ºC e um pH de 5,2 a 5,3 e uma dissociação de certas caseínas, como 

a β-caseína, das micelas devido à ação do pH e temperatura, sendo que esta é máxima a um pH 

de 5,3 a 5,6, dependendo da temperatura. Por outro lado, a outra alteração consiste na tendência 

para as micelas de caseína se agregarem devido à redução da carga negativa superficial das 

micelas e consequentemente das forças repulsivas entre micelas, como consequência da 

produção de ácido lático; diminuição da hidratação das micelas no intervalo de pH entre 4,6 e 

5,3 e aumento da força iónica do soro do leite, que provoca a contração das micelas de caseína 

(Fox et al., 2000). 

 

1.4.1.8. Acidificação 

A acidificação é, normalmente, obtida através da produção local de ácido lático pela 

fermentação de lactose, por parte das bactérias do ácido lático (Fox et al., 2000). A taxa de 

diminuição do pH é determinada por fatores como starter, na coagulação enzimática, 

composição e pré-tratamento do leite e temperatura durante o tratamento da coalhada, no 

entanto, o pH em si é definido através do rácio entre o ácido lático e os compostos com poder 

tampão, como a paracaseína e o fosfato de cálcio. O teor de humidade da coalhada também 

apresenta uma grande importância, pois quanto maior for maior será a retenção de lactose, ou 

o seu produto ácido lático, na coalhada e, consequentemente, mais ácido será o queijo final. No 
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caso de ser adicionado sal na fase da coalhada, a lactose deve ter sido convertida antes da 

moldagem, pois a fermentação do ácido lático é marcadamente reduzida pela adição de sal. Para 

se ajustar o pH do queijo, independentemente do seu teor em água, deve-se recorrer a métodos 

alternativos como a adição de água à mistura de soro e coalhada. Assim a lactose irá difundir 

para fora das partículas de coalhada, até que sejam atingidas concentrações idênticas na água 

dentro e fora da coalhada. A adição de água também é frequentemente usada para subir a 

temperatura da mistura, visto que temperaturas mais altas provocam uma sinérese mais forte 

(Walstra et al., 2005). 

 

1.4.1.9. Dessoramento 

O gel tem uma tendência a contrair-se espontaneamente (sinérese) e como consequência 

começa a expulsar líquido, quer seja resultante de uma coagulação enzimática ou de uma 

coagulação ácida, no entanto, nesta última a libertação é mais lenta. Como já foi referido, as 

micelas de paracaseína agregam-se formando um gel com poros grandes, que contêm soro e 

glóbulos de gordura. Apesar de as micelas se encontrarem numa rede, a imobilização não se 

encontra completa, o que pode induzir novas ligações e causar uma força de tensão, que poderá 

levar à quebra dessas ligações. Essa rutura, permite ocorrer contrações, formação de novas 

ligações, entre outros. No entanto, durante o processo, as ligações entre as micelas tornam-se 

mais fortes, o que dificulta a possibilidade das ligações se quebrarem e ocorrer a sinérese. Por 

outro lado, devido à própria sinérese, a rede de gel torna-se mais compacta o que vai reduzir a 

permeabilidade. Assim, na maior parte das vezes, a taxa de sinérese vai diminuindo ao longo 

do processo e, quando se atingir um teor em água baixo o suficiente, a coalhada é de tal forma 

firme, tornando-se mais difícil a sua deformação. Ou seja, o fator limitante para a perda do soro 

deixa de ser a permeabilidade e passa a ser a consistência. 

A sinérese, tal como outros processos, também é influenciada por vários fatores como: 

firmeza do gel no corte, visto que se este ainda se encontrar fraco durante o corte, a taxa de 

sinérese tem uma tendência para aumentar rapidamente e há um aumento das perdas de 

partículas de coalhada; pH, em que é possível que a taxa da sinérese aumente com a diminuição 

do pH, no entanto, esta diminui se o pH for reduzido abaixo de 5,1; temperatura, sendo um dos 

principais fatores, tem a capacidade de parar completamente o processo de sinérese através da 

diminuição da temperatura ou aumentar a sua taxa se for aumentada, no entanto, um aumento 

muito rápido pode limitar o processo e a composição do leite, como por exemplo, a gordura, 

sendo que quanto maior o teor em gordura, menos a coalhada pode comprimir, logo maior será 
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o teor em água no queijo e, por outro lado, a gordura impede o fluxo de soro para fora da 

coalhada, ou seja, a permeabilidade é menor, logo a gordura reduz a taxa de sinérese (Walstra 

et al., 2005).  

 

1.4.1.10. Corte da coalhada 

A coalhada pode ser cortada, recorrendo a liras, em partículas com um tamanho definido 

ou escorrida para recipientes ou moldes de queijo. O corte ou escorrimento da coalhada é uma 

etapa essencial na produção de determinadas variedades de queijo, pois determina a taxa de 

desenvolvimento de ácido, a firmeza e a textura do queijo. 

 

1.4.1.11. Moldagem e prensagem 

Na maioria dos casos, o objetivo é transformar a coalhada numa massa coerente, que 

seja fácil de manejar, com um tamanho adequado e uma superfície suave e fechada. Nesse 

sentido, a coalhada é colocada em moldes e, em certos queijos, também se recorre à prensagem 

desta. A moldagem só pode ser feita se as partículas da coalhada se deformarem e fundirem. À 

medida que o pH vai diminuindo, a deformabilidade aumenta, até valores de pH de 5,2 a 5,3, 

no entanto, com valores inferiores a coalhada torna-se menos deformável. Para além disso, a 

deformabilidade aumenta com o teor em água e, especialmente, com a temperatura. A fusão 

dos grãos da coalhada em uma massa contínua é incrementada com o aumento da superfície de 

contacto entre eles, logo condições que permitam uma fácil deformação, vão promover essa 

fusão. No entanto, se a coalhada ainda apresentar uma sinérese significativa durante a 

moldagem, a fusão é contrariada pela camada de soro que se forma entre os grãos. 

A prensagem é uma etapa essencial que promove a moldagem, sendo mais necessária 

para obter uma casca e menos para reduzir o teor em água. No entanto, com a formação da 

casca torna-se mais difícil a saída do soro, representando também um dos efeitos da prensagem. 

Na prensagem, antes e durante esta etapa, deve ser evitada uma diminuição rápida da 

temperatura, pois vai dificultar a deformação dos grãos da coalhada e a formação da casca. A 

formação da casca também é afetada for fatores como o teor de água da coalhada, a temperatura 

e pressão aplicadas durante a prensagem e a duração desta. Um dos principais fatores é a 

drenagem local de soro, sendo que se esta não for possível, devido por exemplo ao tipo de 

molde, a superfície não se tornará fechada. Para além disso, a colocação de um pano ou gaze 

entre o queijo e o molde permite uma melhor drenagem e resulta na formação de uma verdadeira 

casca, ou seja, uma camada fina de queijo com cerca de 1 mm de espessura e um teor reduzido 
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em água. Por fim, uma subsequente evaporação da água aumenta a espessura e dureza da casca, 

mas uma evaporação muito rápida pode causar fendas no queijo (Walstra et al., 2005). 

 

1.4.1.12. Salga 

Etapa essencial na produção de queijo, cujas principais funções são de preservação e 

efeitos ao nível do sabor, consistência e maturação do queijo. Para além disso, o crescimento 

das bactérias do ácido lático é inibido com elevados teores de sal (Walstra et al., 2005). 

 

1.4.1.12.1. Tipos de salga 

1. Salga seca: são misturados cristais de sal com os grãos de coalhada fresca, provenientes 

da trituração de blocos de queijo maiores, antes da moldagem e prensagem. Esta técnica 

é mais usada nos queijos Cheddar. Na adição de sal devem ser usados sistemas de 

medição e mistura adequados, no entanto, ainda ocorrem variações na concentração de 

sal, devido à variabilidade na absorção deste. A absorção de sal por parte da coalhada é 

influenciada por fatores como: a relação não linear entre a absorção de sal e a quantidade 

adicionada deste, perdas de sal no soro que podem ser incrementadas com elevadas 

temperaturas, tempo de mistura do sal e coalhada e tamanho das partículas de coalhada, 

sendo que a retenção de sal aumenta com a redução do tamanho das partículas (Fox et 

al., 2000). 

2. Salga em salmoura: o queijo é mantido imerso numa solução concentrada de cloreto 

de sódio (NaCl), até que a quantidade desejada de sal tenha sido absorvida. Enquanto o 

queijo se encontra imerso na solução, ocorre um movimento de iões Na+ e Cl- da solução 

para dentro do queijo, devido à diferença de pressão osmótica entre a fase húmida do 

queijo e a solução. Por outro lado, há um movimento de água para fora do queijo, para 

estabelecer um equilíbrio osmótico. O movimento do sal pode ser retardado ou 

impedido por fatores inerentes ao queijo, tais como: tamanho dos poros da rede de 

paracaseína; glóbulos de gordura e partículas de caseína e viscosidade. Após a salga, há 

um elevado gradiente de concentração de sal no queijo, no entanto, este vai 

desaparecendo durante o armazenamento e, se a maturação for longa o suficiente, é 

estabelecido um equilíbrio no queijo. A absorção e difusão de sal na coalhada são 

influenciadas por diversos fatores composicionais e ambientais, tais como:  
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a. Gradiente de concentração: apesar do coeficiente de difusão de sal no queijo ser 

essencialmente independente da concentração da solução, a taxa de absorção de 

sal aumenta com o aumento da concentração. 

b. Duração da salga: a quantidade de sal absorvida aumenta com a duração da 

salga, mas a taxa de absorção diminui com o tempo, devido à diminuição do 

gradiente de concentração de NaCl entre a coalhada e a solução. 

c. Dimensão e geometria do queijo: a taxa de absorção de sal aumenta com o 

aumento da área de superfície. Por outro lado, a quantidade de NaCl absorvida 

por cm2 da superfície do queijo é maior para queijos com um formato retangular 

do que para queijos cilíndricos ou esféricos.  

d. Temperatura da coalhada e solução: experiências com queijos pequenos, 

demonstraram que a absorção de sal pela coalhada, a uma temperatura entre 27 

e 43ºC, aumenta com um aumento da temperatura da salmoura, dentro do mesmo 

intervalo. O aumento da temperatura da salmoura aumenta a mobilidade de NaCl 

e a quantidade absorvida, devido ao aumento da difusão e ao aumento da largura 

dos poros da matriz de proteína. 

e. pH da coalhada: uma coalhada com menos acidez, retém mais sal do que uma 

mais ácida. 

f. Teor de humidade da coalhada: o coeficiente de difusão e a quantidade de sal 

absorvida, durante a salmoura, aumentam com o aumento do teor de humidade 

da coalhada, devido ao aumento do tamanho dos poros da matriz de proteína, 

resultando num menor retardamento da difusão (Fox et al., 2000). 

 

1.4.1.13. Maturação 

O queijo é armazenado após o seu fabrico, geralmente depois da salga. No caso dos 

queijos tipo Cheddar, o sal é misturado com a coalhada antes da prensagem e, por outro lado, 

os queijos tipo Feta são salgados e, de seguida, sofrem maturação em banho de salmoura. O 

armazenamento do queijo tem como objetivo possibilitar que este se torne adequado para 

consumo e permitir que este desenvolva as suas propriedades características, tais como: sabor, 

consistência e casca. O tratamento em si varia consoante o tipo de queijo e a fase de maturação, 

sendo que alguns tipos têm uma maturação e validade curtas, enquanto que outros possuem um 

tempo de armazenamento mais longos. Tal como foi referido, o tratamento depende do tipo de 

queijo, sendo assim existem fatores importantes a ter em conta, tais como: 
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1. Temperatura: a temperatura influencia a taxa de multiplicação de microrganismos e a 

atividade das suas enzimas, tanto endógenas como adicionadas ao leite. No geral, um 

aumento da temperatura, provoca uma maturação mais rápida, no entanto, também 

aumenta o risco de deterioração, devido à multiplicação de microrganismos 

deteorativos, desenvolvimento de bolores indesejados e fermentação ácida butírica. Os 

queijos que são suscetíveis a esta fermentação podem ser conservados a baixas 

temperaturas, durante a primeira fase da maturação, para permitir uma distribuição do 

sal uniforme pelo queijo. Por outro lado, se a temperatura for demasiado baixa, a taxa 

de maturação pode não ser a desejada e o sabor não se desenvolve de forma adequada. 

O armazenamento a temperaturas baixas, após um período de maturação a elevadas 

temperaturas, tem como objetivo normalmente de abrandar o processo de maturação e 

atrasar o aparecimento de defeitos, aumentando assim a validade. Alguns exemplos, 

como o queijo Gouda e Cheddar podem ser armazenados por mais de 6 meses a uma 

temperatura de -3ºC, no entanto, a temperaturas de -20ºC, estes tornam-se farinhentos e 

quebradiços. Por outro lado, um queijo Gouda com elevado teor de gordura pode ser 

armazenado a uma temperatura de -20ºC. 

2. Condições do ar: a humidade, temperatura e velocidade do ar são fatores que afetam a 

vaporização de água, sendo que a humidade do ar tem um efeito considerável no 

desenvolvimento de microrganismos na casca do queijo. Inicialmente, o queijo deve ser 

virado com frequência, para permitir que o queijo mantenha uma forma satisfatória, 

promover a multiplicação da microbiota aeróbica por toda a superfície do queijo e evitar, 

em queijos sem uma microbiota superficial especifica, o crescimento de 

microrganismos microaerófilos entre o queijo e a prateleira. A taxa e extensão da 

vaporização podem ser responsáveis por defeitos no queijo, como secagem insuficiente. 

No entanto, uma secagem demasiado rápida, especialmente após a salga, pode promover 

a formação de fendas na casca. A vaporização torna a casca mais firme e se houver uma 

elevada vaporização de água, a casca torna-se uma camada fechada que vai abrandar o 

transporte de água e gases. 

3. Queijos com bactérias na superfície: contêm vários microrganismos que não crescem 

se o pH na superfície for demasiado baixo. O ácido lático deve ser, primeiramente, 

decomposto através de leveduras e um fornecimento de oxigénio estimula o crescimento 

de várias bactérias. A superfície pode ser barrada ou lavada com água regularmente, 

para auxiliar no desenvolvimento de uma camada viscosa uniforme, que tem como 
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função prevenir o desenvolvimento de bolores, no entanto, as bactérias necessárias 

poderão desaparecer, se o queijo for lavado com demasiada frequência ou intensidade. 

Existem vários tipos de queijo com uma mancha superficial, tais como queijos de pasta 

mole (Munster, Limburger e Pont l’Évêque), semiduros (Tilsiter e Port Salut) e duros 

(Gruyère).  

4. Queijo com bolor branco: o queijo é polvilhado com uma cultura de bolor, após ter 

sido salgado e parcialmente seco, ou então são adicionados esporos de bolores ao leite 

ou à salmoura (Penicillium). As condições de crescimento podem ser melhoradas 

através do ajuste da temperatura na câmara de maturação, permitindo contacto com o ar 

virando o queijo e submetendo-o a uma elevada humidade relativa. Durante a 

maturação, deve ser impedida a contaminação da superfície do queijo por bolores 

indesejados. Como exemplo, temos os queijos Brie e Camembert. 

5. Queijo azul: antes do início da maturação, o queijo é perfurado por agulhas, com o 

objetivo de estimular o fornecimento de ar e o crescimento do bolor azul. O queijo é 

amadurecido a uma baixa temperatura e elevada humidade relativa. A maioria dos 

queijos azuis não deve desenvolver uma microflora superficial significativa, devendo 

ser mantidos limpos. Fazem parte deste grupo vários queijos como o Roquefort, 

Gorgonzola e Blue Stilton. 

 

A maturação do queijo é o resultado de diversos processos microbiológicos, 

bioquímicos e metabólicos, que são responsáveis pelo sabor e textura do queijo. Estes incluem 

reações primárias (proteólise, lipólise e glicólise) e reações secundárias (desaminação, 

descarboxilação e dessulfurização de aminoácidos e oxidação de ácidos gordos). 

Relativamente à glicólise, ocorre a degradação da lactose do leite em lactato pelas 

bactérias do ácido lático. Os compostos resultantes desta degradação, como o diacetil e os 

ácidos acético e propiónico, vão influenciar o flavor do queijo 

No que diz respeito à lipólise, esta consiste na hidrólise de triglicerídeos, diglicerídeos, 

monoglicerídeos, ácidos gordos e glicerol através de lípases provenientes, por exemplo, do 

leite, quimosina ou starter. Deste processo ocorre a produção de ácidos gordos livres, 

diglicerídeos, monoglicerídeos e glicerol, que vão ter um efeito importante no sabor e no aroma 

do queijo. 

Por fim, a proteólise é o processo mais complexo e mais importante que ocorre durante 

a maturação do queijo e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da textura e 
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do sabor. A hidrólise da caseína resulta na formação de péptidos grandes e intermédios que, por 

sua vez, irão ser reduzidos a péptidos mais pequenos através de coagulantes e enzimas, 

provenientes de bactérias do starter e entre outras. No entanto, a degradação dos pequenos 

péptidos a aminoácidos livres é causada pelas peptidases bacterianas intracelulares, que são 

libertadas após a lise celular. As bactérias do ácido lático são as responsáveis pelo catabolismo 

dos aminoácidos, dos quais irão resultar compostos, como aminas, aldeídos, álcoois e 

amoníaco, que são responsáveis pelo aroma e sabor do queijo (Murtaza et al., 2014). 

 

No quado seguinte (Quadro 4) são apresentados alguns exemplos de condições de 

armazenamento e tempos de maturação para diferentes tipos de queijo.  

 

Quadro 4: Condições de armazenamento e tempos de maturação (Walstra et al., 2006) 

Tipo de queijo Fase 
Temperatura 

(ºC) 

Humidade 

relativa 

(%) 

Tempo de 

maturação 

(dias) 

Queijo mole sem microflora 

superficial (Butterkäse) 
 12-14 95 15-20 

Queijo mole com microflora 

superficial (Munster) 
 12-16 >95 35 

Queijo mole com bolor branco 

(Camembert) 

10 dias 11-14 85-90 
35 

Embalado 4 85-90 

Queijo azul (Roquefort)  7-10 95 100 

Queijo semiduro, superfície 

limpa (Gouda) 
 12-16 85-90 50-300 

Queijo semiduro, microflora 

superficial (Tilsiter) 
 12-16 90-95 150 

Queijo duro, microflora 

superficial (Gruyère) 

2 semanas 10-14 >95 

300 
5-10 

semanas 
16 85-90 

Até fim de 

maturação 
10-14 85 

Queijo duro com grandes 

buracos (Emmentaler) 

2 semanas 10-14 80-85 

90-200 
5-10 

semanas 
20-24 80-85 

Até fim de 

maturação 
10-14 85 

Queijo duro, salga a seco 

(Cheddar) 

2 semanas 12-16 75-80 

60-300 Até fim de 

maturação 
5-7 75-80 

Queijo muito duro (Parmesão) 
1 ano 16-18 80-85 

700 
1 ano 10-12 85-90 
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Nem todos estes passos são necessários na produção de todas as variedades de queijo. 

O queijo fresco, que pode ser consumido quase imediatamente após ser produzido, requere 

apenas os passos iniciais como: tratamento térmico do leite, coagulação, trituração (corte) da 

coalhada e separação da coalhada e soro. Por outro lado, alguns queijos incluem muitos se não 

todos os passos descritos, incluindo necessitarem de várias semanas ou até mais de um ano de 

armazenamento. 

 

1.4.1.14. Acabamentos/revestimentos 

É um aspeto importante da maturação e existem diversos fatores na seleção da 

embalagem, tais como: tipo de queijo e a sua resistência contra danos mecânicos; presença de 

uma microbiota específica; embalamento de venda a grosso ou retalho; permeabilidade ao vapor 

de água, oxigénio, CO2, NH3 e luz; instalações de rotulagem; migração de sabores da 

embalagem para o produto e o sistema de armazenamento, distribuição e venda.  

O crescimento microbiano na casca pode afetar de forma adversa a qualidade do queijo, 

especialmente o sabor e a aparência, sendo os principais responsáveis os bolores (podem 

produzir micotoxinas), corineformes e leveduras. Para evitar esse crescimento a casca é 

protegida com um revestimento superficial. 

Antigamente, os queijos semiduros ou duros eram frequentemente tratados com cera de 

parafina, mas agora são cobertos com polímeros que ao secar forma uma membrana plástica 

coerente que abranda a vaporização de água, protege contra danos mecânicos e dificulta o 

crescimento de bolores, podendo também possuir fungicidas, como natamicina (produzida por 

Streptomyces natalensis) ou sorbato de cálcio ou sódio. No momento da aplicação, o queijo 

deve se encontrar bem limpo e seco, senão pode ocorrer desenvolvimento de bactérias entre a 

casca do queijo e a cera de parafina ou a película de polímero, que consequentemente podem 

levar ao aparecimento de problemas como produção de gás e sabores desagradáveis. Assim, em 

queijos com baixo teor de humidade, o recobrimento pode ser aplicado pouco tempo após a sua 

produção, no entanto, em queijos com elevado teor de humidade, este só pode ser aplicado após 

um tempo adequado de maturação. Alguns queijos são curados, enquanto se encontram 

embalados a vácuo numa pelicula de plástico, possuindo algumas diferenças significativas em 

relação aos queijos curados normalmente, tais como: presença de uma casca pouco firme; 

composição mais homogénea, devido a baixas perdas por humidade; teor de humidade mais 

baixo após produção; uso de starter com menor produção de CO2 para evitar que o queijo inche; 

quanto maiores forem os blocos de queijo, maior é o tempo necessário para os arrefecer até à 
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temperatura de maturação e consequentemente maior será a probabilidade de ocorrerem 

defeitos microbianos; a redução da temperatura juntamente com diferenças na composição 

provoca um menor desenvolvimento do sabor comparativamente a um queijo curado 

normalmente e, por fim, após arrefecerem, os blocos podem ser empilhados juntos, devendo 

ser virados ocasionalmente (Walstra et al., 2005).  

Numa tentativa, de aumentar o tempo de prateleira e de tornar os produtos mais 

ecológicos, têm sido desenvolvidos e utilizados filmes e revestimentos edíveis. Os 

revestimentos ou filmes podem ser produzidos utilizando, por exemplo, polissacáridos, 

proteínas, lípidos e resinas, com a adição de plasticizantes e surfactantes. O método de 

aplicação, geralmente, usado é o de imersão, onde o queijo é diretamente imerso no 

revestimento, em meio aquoso, sendo o excesso removido e o revestimento seco, formando-se 

assim um filme na superfície do queijo. Estes revestimentos, criam uma barreira semipermeável 

que permite aumentar o tempo de prateleira através da redução da humidade, da migração dos 

solutos, das trocas de gases, das taxas de respiração e das reações oxidativas (Pinheiro et al., 

2010). 

Existem vários produtos comerciais disponíveis no mercado para revestimento de 

queijos, tais como: Derplast e Readom E-Pro fornecidos pela empresa DOMCA e Pack-Age®, 

que é uma solução própria para a maturação de queijos duros e semiduros e que forma uma 

membrana permeável à humidade, sendo fornecida pela empresa DSM. 

 

É importante que a receita para cada queijo seja cumprida o mais rigorosamente 

possível, tendo sempre em conta variações naturais que ocorrem no leite, a qualidade do starter 

e desvios mínimos que poderão surgir durante o processo de fabrico do queijo. Um produtor 

experiente tem a capacidade de realizar uns ajustes mínimos na receita para permitir o uso de 

várias matérias-primas e para produzir um queijo de boa qualidade. 
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1.5. Critérios microbiológicos no queijo 

 

No sentido de demonstrar os critérios a analisar e controlar no queijo foi usado como 

fonte bibliográfica o Regulamento (CE) Nº 1441/2007 da comissão de 5 de Dezembro de 2007 

relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios, indicando-se os 

aplicáveis ao queijo e que estão divididos em critérios de segurança (Quadro 5) e critérios de 

higiene dos processos (

 

 

 

Quadro 5: Critérios de segurança do queijo 

Alimento Microrganismo 

Plano de 

amostragem Limites Fase 

n c 

A 
Listeria 

monocytogenes  

5 0 100 ufc/g 
Produtos no mercado durante a 

sua vida útil 

5 0 
Ausência 

em 25g 
Antes de sair da empresa  

B Salmonella  5 0 
Ausência 

em 25g 

Produtos no mercado durante a 

sua vida útil 

C 
Enterotoxinas 

estafilocócicas  
5 0 

Ausência 

em 25g 

Produtos no mercado durante a 

sua vida útil 

D 
Listeria 

monocytogenes 
5 0 100 ufc/g 

Produtos no mercado durante a 

sua vida útil 

 

Legenda: 

A- Alimentos prontos para consumo suscetíveis de permitir o crescimento de L. 

monocytogenes, exceto os destinados a lactentes e a fins medicinais específicos 

B- Queijo, manteiga e natas fabricadas com leite cru ou leite que tenha sido submetido 

a tratamento térmico mais fraco que a pasteurização 

C- Queijo, leite em pó  e soro de leite em pó 

 D- Alimentos prontos para consumo não suscetíveis de permitir o crescimento de L. 

monocytogenes, exceto os destinados a lactentes e a fins medicinais específicos 

 

 

 

Quadro 6).
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Quadro 6: Critérios de higiene do queijo 

Ali

men

to 

Microrg

anismo 

Plano de 

amostrage

m 

Limites 

Fase Medidas a tomar 

n c 

m 

ufc/

g 

M 

ufc/g 

A E.coli 5 2 100 1000 
Processo de 

fabrico 

Melhoria da higiene da produção e 

da seleção das matérias-primas 

B 
Estafilo

cocos 
5 2 104 105 

Processo de 

fabrico 

Melhoria da higiene da produção e 

da seleção das matérias-primas (1) 

C 
Estafilo

cocos 
5 2 100 1000 

Processo de 

fabrico 

Melhoria da higiene da produção e 

da seleção das matérias-primas (1) 

D 
Estafilo

cocos 
5 2 10 100 

Fim do 

processo de 

fabrico 

Melhoria da higiene da produção 

(1) 

 

Legenda: 

A- Queijo fabricado com leite ou soro de leite que tenha sido submetido a tratamento 

térmico 

B- Queijo fabricado com leite cru 

C- Queijo fabricado com leite submetido a tratamento térmico mais baixo que o da 

pasteurização e queijo curado fabricado com leite ou soro de leite que tenha sido submetido a 

pasteurização ou tratamento térmico mais elevado 

D- Queijo fresco fabricado com leite ou soro de leite que tenha sido submetido a 

pasteurização ou tratamento térmico mais elevado 

 (1)- Com valores superiores a 105 ufc/g, o lote de queijo deve ser testado para deteção 

de enterotoxinas estafilocócicas 
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Capítulo 2: Parte Prática 

  

2.1. Introdução e Objetivos 

 

No âmbito do Mestrado em Engenharia Zootécnica, foi realizado um estágio curricular 

numa empresa de lacticínios. 

Este trabalho tem como base um produto processado, o queijo, sendo neste caso 

produzido numa das empresas mais conhecidas do país. Tal como outros produtos processados, 

este está sujeito a alterações de ordem sensorial, físico-química e microbiológica.  

Esta parte prática encontra-se dividida em duas partes: (1) caracterização da empresa e 

atividades efetuadas durante o estágio, com a intenção de aprender a rotina de uma fábrica de 

lacticínios, expandir os conhecimentos na área da produção de queijo e os desafios desta e 

melhorar as soft-skills; (2) avaliação de parâmetros de pH e humidade ao longo do fabrico de 

diversos queijos e efeito do revestimento do queijo. 

Por fim, é importante destacar que, de forma a cumprir a política de confidencialidade 

exigida pela empresa, o nome desta e determinadas informações relacionadas com a empresa 

não serão divulgados ao longo do trabalho. 

 

2.2. Caracterização da empresa e atividades efetuadas 

 

A empresa foi fundada em 1933 através da fusão de duas empresas. Esta dedicava-se 

inicialmente a uma produção artesanal predominantemente de leite e manteiga. No entanto, com 

o tempo a produção de queijo tornou-se a produção principal da empresa e, em 1992, esta 

fundiu-se com uma outra empresa, aproveitando assim as qualidades desta no setor da 

distribuição e comercialização de produtos alimentares. 

Atualmente, a empresa tem como principal objetivo a produção de queijo curado e 

fresco e, com um peso menor, a produção de manteiga. O leite é proveniente de várias regiões 

do país, como Barcelos, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Maia, entre outras. A empresa 

comercializa lacticínios para o mercado nacional e internacional, nomeadamente Cabo Verde, 

Brasil e Moçambique. No sentido, de melhorar a qualidade e segurança da produção e a 

qualidade ambiental, a empresa tem à sua disposição uma fábrica totalmente equipada com o 
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necessário para a melhor produção possível, tal como uma unidade de fabrico otimizada, várias 

câmaras de maturação, ETAR, etc.  

A empresa está certificada pelo seu Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, de 

acordo com a norma ISO 22000:2005. Esta, é uma norma de certificação internacional, que 

define os requisitos para sistemas eficazes de Gestão da Segurança Alimentar. 

Os queijos mais conhecidos da empresa são: Queijos Tradicionais, Queijos Frescos, 

Queijos Saúde e Queijos Gourmet. Os queijos Tradicionais são queijos cuja produção combina 

os métodos tradicionais com técnicas modernas de produção e utiliza leite de vaca, cabra, 

ovelha e mistura proveniente da região de Trás-os-Montes e Alto Douro (ex: Queijo de Mistura 

e Queijo de Ovelha Tradicional). Os queijos Frescos são cremosos, sem olhos, ligeiramente 

consistentes e são obtidos por ultrafiltração do leite (Queijo Fresco Natural e Queijo Fresco 

Cabra). Os queijos Saúde são uma gama de queijos com características especificas, tais como, 

baixo teor de gordura e ausência de lactose (Queijo Flamengo ou Fresco sem lactose e Queijo 

Flamengo ou Fresco Light). Por fim, os queijos Gourmet representam uma linha de queijos 

inovadores com diferentes sabores (ex: Queijo Flamengo Seleção e Queijo de Azeitão DOP). 
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Processo de fabrico do queijo curado 

 

 

 

Tal como foi referido anteriormente, durante o período de estágio foram realizados 

diferentes estudos, no entanto, para além desses foram realizadas outras tarefas inerentes à 

rotina da exploração, tais como: 

1. Recolha dos queijos da câmara de maturação para análise do pH e Humidade; 

2. Preparação e preenchimento dos papéis necessários para identificar as cubas (ordem de 

produção); 

3. Preenchimento dos papéis para identificar os queijos que seriam, posteriormente, 

analisados no âmbito do estudo; 

4. Distribuição dos papéis que identificavam as cubas e os queijos para estudos; 

5. Recolha dos queijos que passavam no tapete de produção, à saída do laboratório, para 

avaliação do pH, antes da entrada na salmoura e posterior reposição; 

6. Medição e registo do pH de queijos que se encontravam nas câmaras de secagem e 

maturação; 

7. Preparação do analisador de humidade; 
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8. Trituração do queijo e posterior colocação no aparelho; 

9. Lavagem de material do laboratório (trituradora, facas, frascos de amostras de leite 

provenientes das cubas e das explorações leiteiras, tampas, tubos de ensaio, etc.); 

10. Auxílio nas análises do leite, nomeadamente: 

a. Determinação dos parâmetros gordura e proteína através de um aparelho que 

apresentava os valores automaticamente; adição de água (teste de adulteração); 

b. Determinação da acidez do leite onde a 10 ml de leite se adicionava 6 gotas de 

indicador fenolftaleína e, posteriormente, efetuava-se uma titulação com 

hidróxido de sódio 0,1N até a amostra adquirir uma cor rosa, medindo-se de 

seguida o volume de titulante gasto; 

c. Prova da fosfatase, para averiguar a eficácia da pasteurização, onde a 10 ml de 

água destilada adicionava-se 1 ml de amostra de leite num tubo de ensaio e, 

recorrendo ao kit  de Lactognost®, adicionava-se os comprimidos 1 e 2 e 

agitava-se os tubos no vórtex, colocando-se de seguida os tubos em banho-maria 

durante 1 hora. Posteriormente, adicionava-se uma colher de pó do frasco 3, 

agitava-se novamente no vórtex e, após 15 minutos em banho-maria, 

interpretava-se os resultados consoante a cor. Assim, se a cor fosse castanha o 

resultado era negativo (fosfatase inativa) e se a cor fosse azul ou verde o 

resultado era positivo (fosfatase ativa); 

11. Conversão de diversos dados adquiridos para computador, tais como valores de gordura 

e proteína, análises microbiológicas dos queijos que eram realizadas fora da empresa e 

os valores de pH e humidade dos queijos; 

12. Transporte dos queijos para as câmaras de secagem e maturação; 

13. Identificação dos frascos para recolha de amostras de leite dos tanques e das explorações 

leiteiras; 

14. Limpeza do laboratório; 

15. Embalamento e rotulagem dos queijos; 

16. Colocação dos queijos nas caixas para expedição; 

17. Confirmação das encomendas para expedição; 

18. Colaboração com os funcionários da empresa. 
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2.3. Avaliação de parâmetros de pH e humidade ao longo do fabrico e efeito do 

revestimento do queijo 

 

2.3.1. Objetivos 

Como foi referido anteriormente, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a 

evolução dos parâmetros pH e humidade em diferentes tipos de queijo (Prato, Barra e Barra 

Bola), ao longo do processo de fabrico. Assim, pretendia-se avaliar como é que estes parâmetros 

evoluíam ao longo do tempo, ou seja, se o tempo tem um efeito significativo nestes queijos e 

que diferenças existiam entre diferentes tipos de queijos (estudo 1) e para testar o efeito do 

revestimento, que tem como função principal a proteção contra bolores, no pH e humidade 

(estudo 2). 

 

2.3.2. Material e métodos 

 

2.3.2.1. Amostras e delineamento 

O primeiro estudo inclui os seguintes queijos: 

- Prato, sendo que este inclui 4 tipos de queijo (Prato meio gordo 0,5kg e Prato gordo 

0,5kg e Prato meio gordo 1,1kg e Prato gordo 1,1kg); 

- Barra meio gordo 2,2kg; 

- Barra-Bola gordo 2,2kg. 

No segundo estudo (revestimento) apenas foram utilizados os queijos Prato pequenos, 

0,5kg, (com e sem revestimento), por um lado, para evitar um grande desperdício de queijo e, 

por outro lado, porque estes eram os que eram produzidos em maior quantidade. 

Relativamente aos tempos em que as análises foram feitas, estes eram identificados em 

função dos dias após o dia de produção e foram divididos em 3 momentos:  

(1) Entrada na salmoura (tempo 0), onde era medido o pH à entrada na salmoura. 

(2) Câmara de secagem, que representa o segundo momento de avaliação, onde se 

avaliava o segundo valor do pH e o primeiro valor da humidade e, por norma, era 

24 horas (1 dia) após a entrada na câmara de secagem ou dia de produção para os 

queijos Prato e 48 horas (2 dias) para os queijos Barra meio gordo e Barra-Bola, no 

entanto, como a empresa não efetuava análises ao fim de semana ou feriados, nem 
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sempre se cumpria estes tempos, sendo necessário fazer mais tarde as análises 

(tempo 1, 2 ou 3). 

(3) Por fim, temos o momento Câmara de cura ou maturação, onde se registava o 

terceiro valor de pH e o segundo valor da humidade, que, regra geral, para os queijos 

pequenos (Prato meio gordo e gordo pequenos) era avaliado 8 dias após o dia de 

produção e para os queijos grandes (Prato meio gordo e gordo grande, Barra meio 

gordo e Barra-Bola), era avaliado 10 dias após o dia de produção, no entanto, tal 

como no momento anterior também havia exceções, devido a fins de semana ou 

feriados, logo as análises tinham de ser adiadas, existindo neste caso diferenças entre 

o estudo 1 (tempo 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e o estudo 2 (tempo 7, 8, 10 e 11). 

Por outro lado, é importante mencionar que a troca dos queijos Prato da câmara de 

secagem para a câmara de maturação, independentemente se lhes era aplicado revestimento ou 

não, coincidia com o dia da aplicação do revestimento dos queijos Prato, que era feito, 

consoante a rotina da exploração, ou seja, segundo o dia de produção do queijo. Assim, se o 

queijo fosse produzido (ou entrou na câmara de secagem) a uma 2ª, 3ª ou 4ª feira, o revestimento 

seria aplicado a uma 6ª feira e se o queijo fosse produzido a uma 5ª ou 6ª feira, o revestimento 

seria aplicado a uma 2ª feira. 

Por fim, destaca-se que apesar de os queijos Barra meio gordo e Barra-Bola serem 

avaliados nos mesmos momentos que os outros queijos, estes apresentavam algumas diferenças 

em relação aos outros. Os queijos Barra, após a saída da salmoura, eram colocados numa câmara 

onde permaneciam na mesma até à última análise. No segundo momento de análise, era cortada 

uma amostra de uma barra grande, de onde se avaliava o segundo valor do pH e o primeiro da 

humidade e, posteriormente, essa amostra era colocada na mesma câmara, num saco fechado a 

vácuo, até à última análise. 

 

2.3.2.2. Aplicação do revestimento 

O revestimento utilizado foi uma dispersão aquosa de acetato de polivinilo (PVA) com 

1500 ppm Natamicina (E235) e 2,0% Sorbato (E202) (Vascoplast D3S2 M+), tendo sido este 

aplicado manualmente no queijo. 

 

2.3.2.3. Avaliação do pH 

O pH foi avaliado no laboratório da empresa utilizando-se para o efeito um elétrodo de 

perfuração inserido no centro dos vários queijos (Prato meio gordo e gordo pequeno, Prato meio 
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gordo e gordo grande, Barra meio gordo e Barra-Bola gordo). Na maioria dos casos apenas foi 

feita uma medição por queijo, no entanto, em casos excecionais em que o valor do pH fosse 

muito diferente dos valores normais, era feita mais do que uma medição. 

 

2.3.2.4. Avaliação do teor em humidade 

Os queijos eram levados da câmara onde se encontravam para o laboratório, 

posteriormente, cortava-se uma fatia à qual se retirava a camada exterior e essa mesma fatia era 

cortada em pedaços pequenos, que eram, de seguida, triturados e colocava-se uma amostra de, 

aproximadamente, 3,000 gramas no analisador de humidade (Mettler Toledo MJ33). O teor em 

humidade é expresso em percentagem. O processo demorava entre 15 a 30 minutos.  

 

2.3.2.5. Análise dos dados 

Para avaliar o efeito do tempo e tipo de queijo no pH e humidade (estudo 1) e o efeito 

do revestimento nestes parâmetros (estudo 2) procedeu-se à análise de variância simples, 

utilizando-se o teste de Tukey para amostras não balanceadas na comparação múltipla de 

médias, para uma probabilidade de 5%, com o programa Statistica v12. 

 

 

 

2.3.3. Resultados e discussão 

 

2.3.3.1. Evolução do pH para os diferentes tipos de queijo 

 

Como a primeira parte deste estudo incluía mais do que um parâmetro (pH e humidade), 

foi decidido que este seria separado em diferentes análises. Inicialmente, para se ter uma melhor 

noção da distribuição dos queijos ao longo do tempo, foi elaborada uma matriz (Quadro 7). 

Após a elaboração desta observou-se que havia determinados tempos e tipos de queijos, em que 

o número de queijos era muito reduzido e que foram excluídos de todas as análises. 
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Quadro 7: Número de queijos analisados nos diferentes tempos (estudo 1) 

Tipo de queijo 
Local Salm. C. secagem C. maturação 

Dias 0 1 2 3 8 10 11 12 

                    

Prato 0,5kg G 
pH 113 97 2(1) 14 92 13 4   

Hum 0 97 2(1) 14 92 13 4   

                    

Prato 0,5kg MG 
pH 58 44 2(1) 12 43 9 4   

Hum 0 44 2(1) 12 43 9 4   

                    

Prato 1,1kg G 
pH 116 95 3(1) 18   47 27 37 

Hum 0 95 3(1) 18   47 27 37 

                    

Prato 1,1kg MG 
pH 44 37 1(1) 6   11 12 19 

Hum 0 37 1(1) 6   11 12 19 

                    

Barra MG 
pH 14   9 5   5   8 

Hum 0   9 5   5   8 

                    

Barra Bola G 
pH 23   16 7   8 1(1) 12 

Hum 0   16 7   8 1(1) 12 

 

(1) Queijos que foram excluídos de todas as análises, devido ao facto de serem em número insuficiente 

O gráfico seguinte mostra a evolução do pH (Gráfico 1) e humidade (Gráfico 2) ao 

longo do tempo para os diferentes tipos de queijo. 
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Gráfico 1: Evolução do pH em diferentes tipos de queijo ao longo do tempo 

 

Pela observação do gráfico 1, é possível observar-se que o pH, inicialmente tem uma 

tendência para decrescer muito rapidamente, para todos os queijos, correspondendo este 

período ao intervalo entre a entrada na salmoura (1º momento de avaliação) e a 2ª avaliação 

(câmara de secagem). Após esse momento há um aumento do pH até atingir um pico, que 

corresponde ao tempo da 3ª avaliação (câmara de cura). De seguida, há uma leve descida do 

pH. No entanto, é importante destacar a diferença na forma como o pH evolui ao longo do 

tempo entre os queijos do tipo Prato e os Barra, que pode ser devido, por exemplo, ao facto de 

os queijos terem formatos diferentes e, por outro lado, por terem condições de armazenamento 

diferentes. Comparando estes resultados com os de outros queijos como o Serrano (Volken de 

Souza et al., 2003), o Terrincho (Pinho et al., 2004), e o Prato do Brasil (Cichoscki et al., 2002) 

e ainda de um estudo que compara a evolução de queijos feitos a partir de leite de bovinos, 

ovinos e caprinos produzidos com extratos de flores de Cynara cardunculus (Sousa e Malcata, 

1997); podemos observar que a evolução do pH é semelhante entre os estudos, onde 

inicialmente há um decréscimo do pH, seguido de um aumento deste e, posteriormente, uma 

nova descida. Este comportamento pode ser explicado pela produção de ácido por bactérias 

halotolerantes; pela presença de microrganismos na fase inicial da maturação que podem causar 

ligeiras variações no pH e, em casos de concentrações de sal baixas na fase de salmoura, foi 
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verificado que o pH tem uma tendência a diminuir após a salga, possivelmente devido à ação 

do starter (Prasad e Alvarez, 1999), no entanto, este último pode não ser aplicável, visto que se 

desconhece a concentração da salmoura onde estes queijos se encontraram. Por outro lado, é 

importante destacar que existem diferenças entre os estudos mencionados e este estudo, 

nomeadamente, o leite ser proveniente de espécies diferentes, diferentes tempos de maturação 

e diferentes condições de armazenamento. 

Pela observação do Quadro 8, podemos concluir que o tempo tem um efeito altamente 

significativo para todos os tipos de queijo, o que pode ser explicado pelo facto que durante o 

tempo de maturação ocorrem diversas reações no queijo que levam às variações no pH 

observadas também no Gráfico 1. Por outro lado, a situação é semelhante para o efeito do tipo 

de queijo, havendo algumas exceções como os tempos 2, 3 e 11, onde o efeito foi pouco 

significativo ou mesmo não significativo. 

No tempo 0, à entrada na salmoura, o queijo Barra-Bola foi o que apresentou o valor de 

pH mais baixo (5,48), distinguindo-se significativamente de todos os outros queijos. O queijo 

Prato 0,5kg MG foi o que apresentou o valor mais elevado (6,13) distinguindo-se 

significativamente dos demais. Por sua vez os restantes queijos (Prato 0,5kg, Prato 1,1kg MG, 

Prato 1,1kg G e Barra 2,2kg MG) apresentaram valores médios estatisticamente semelhantes. 

Relativamente à fase da câmara de secagem, no tempo 1, o queijo Prato 0,5kg G foi o 

que apresentou o valor de pH mais elevado (5,26) e distinguiu-se significativamente dos 

restantes queijos, que não apresentaram diferenças significativas entre eles. No tempo 2, os 

queijos Barra e Barra Bola apresentaram diferenças significativas entre eles, sendo que o Barra 

Bola foi o que apresentou o pH mais baixo (5,11). No que diz respeito, ao tempo 3, o queijo 

Barra 2,2kg MG foi o que apresentou o valor de pH mais baixo (5,23), distinguindo-se 

significativamente do queijo Prato 1,1kg MG e, por sua vez, o queijo Prato 1,1 kg MG foi o 

que apresentou o valor de pH mais baixo (4,99). 

Já no que diz respeito à fase da câmara de maturação, no tempo 8, o queijo Prato 0,5kg 

G apresentou o valor de pH mais baixo (5,05) com diferenças significativas do queijo Prato 

0,5kg MG. No tempo 10, o queijo Barra 2,2kg MG foi o que apresentou o valor de pH mais 

elevado (5,35) com diferenças significativas dos queijos Prato 0,5kg G, Prato 1,1kg MG e Prato 

1,1kg G e o queijo Prato 1,1kg MG (5,06) foi o que apresentou o valor mais baixo. 

Relativamente, ao tempo 11, não houve diferenças significativas entre os queijos e, quanto ao 

tempo 12, o queijo Barra 2,2kg MG apresentou o pH mais alto (5,28) distinguindo-se 

significativamente dos queijos Prato 1,1kg MG e Prato 1,1kg G. 
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Pela observação deste quadro e, tendo em conta os critérios microbiológicos para a 

Listeria monocytogenes, podemos concluir que, como todos os queijos a partir do dia 8 têm um 

pH superior a 4,4, estes são suscetíveis de permitir a mutliplicação de Listeria monocytogenes. 

 

Quadro 8: Efeito do tempo e tipo de queijo no pH (Médias e Desvio Padrão) 

 Tempo 

Tipo de queijo 0 1 2 3 8 10 11 12 NS 

          

Prato 0,5kg MG 
6,13 Bc 5,06 Aa   5,08 Aab 5,12 A 5,16 Aab 5,08 A   

*** 
0,17 0,12   0,16 0,11 0,14 0,11   

          

Prato 0,5kg G 
5,96 Ca 5,26 Bb   5,06 Aab 5,05 A 5,11 ABa 5,06 AB   

*** 
0,23 0,21   0,14 0,10 0,16 0,10   

          

Prato 1,1kg MG 
5,97 Ba 5,04 Aa   4,99 Aa   5,06 Aa 5,17 A 5,1 Aa 

*** 
0,24 0,08   0,12   0,08 0,26 0,12 

          

Prato 1,1kg G 
5,94 Ba 5,1 Aa   5,05 Aab   5,09 Aa 5,08 A 5,1 Aa 

*** 
0,24 0,13   0,10   0,11 0,09 0,11 

          

Barra 2,2kg MG 
5,8 Ba   5,19 A 5,23 Ab   5,35 Ab   5,28 Ab 

*** 
0,19   0,08 0,12   0,06   0,10 

          

Barra Bola 2,2kg G 
5,48 Bb   5,11 A 5,14 Aab   5,21 Aab   5,19 Aab 

*** 
0,16   0,08 0,08   0,11   0,08 

          

NS *** *** * * *** *** ns ***   

N.S. – nível de significância; ns- não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo (p<0,01); *** 

- altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras maiúsculas iguais distinguem-se 

significativamente (p<0,05); por coluna, médias que não apresentam letras minúsculas iguais distinguem-se significativamente 

(p<0,05). 
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2.3.3.2. Evolução do teor em humidade para os diferentes tipos de queijo 

 

Relativamente à humidade, tal como já foi referido, foi elaborado um gráfico para se 

observar a evolução desta. Pela observação deste gráfico, pode-se verificar que, como 

espectável, a tendência da humidade é ir diminuindo ao longo do tempo, contrariamente ao pH 

que sofre oscilações e que os queijos meio gordo apresentam valores de humidade mais 

elevados comparativamente aos queijos gordo. Por fim, é importante destacar que os queijos 

Barra só apresentam valores a partir do dia 2 porque, como foi explicado no delineamento, a 

humidade nestes queijos só é avaliada a partir de 2 dias após o dia de produção. Tal como o pH, 

quando comparamos estes resultados com os outros estudos anteriormente mencionados (Sousa 

e Malcata, 1997; Volken de Souza et al., 2003; Pinho et al., 2004), podemos observar que a 

evolução da humidade é semelhante, havendo pequenas diferenças entre o valor inicial e final 

consoante o tipo de queijo. 

 

 

Gráfico 2: Evolução da humidade em diferentes tipos de queijo ao longo do tempo 

 

No sentido de estudar o efeito do tempo e tipo de queijo neste parâmetro foi também 

realizada uma análise de variância (Quadro 9). Observando o Quadro 8, pode-se verificar que 

há um efeito altamente significativo, tanto do tempo como do tipo de queijo, na humidade, 

exceto em alguns casos. Analisando a variação ao longo do tempo, para cada queijo, observa-

se que houve uma diminuição significativa ao longo do tempo, para todos os queijos, excluindo 
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o Barra 2,2kg MG em que o tempo não teve um efeito significativo na percentagem de 

humidade. 

No que diz respeito ao efeito do tipo de queijo, no tempo 1, observou-se que o queijo 

Prato 0,5kg MG foi o que apresentou o valor de humidade mais elevado (56,60%) e o queijo 

Prato 1,1kg G foi o que apresentou o valor de humidade mais baixo (51,96%), sendo que todos 

os queijos apresentaram diferenças significativas entre eles. No tempo 2, o queijo Barra 2,2kg 

MG apresentou o valor mais elevado de humidade (49,96%) com diferenças significativas do 

Barra Bola 2,2kg G. No tempo 3, o queijo Prato 0,5kg MG foi o que apresentou a humidade 

mais elevada (54,69%), diferenciando-se significativamente dos queijos Prato 0,5kg G 

(50,06%), Prato 1,1kg G (50,01%), Barra 2,2kg MG (49,48%) e Barra Bola 2,2kg G (43,72%) 

e, por outro lado, o queijo Barra Bola 2,2kg G foi o que apresentou o valor mais baixo (43,72%), 

distinguindo-se significativamente de todos os outros queijos. Relativamente ao tempo 8, o 

queijo Prato 0,5kg MG foi o que teve o valor mais alto de humidade (53,20%), com diferenças 

significativas em relação ao queijo Prato 0,5kg G (49,52%). No tempo 10, o queijo Prato 0,5kg 

MG foi o que apresentou a humidade mais elevada (53,12%), com diferenças significativas em 

relação aos queijos Prato 0,5kg G (47,41%), Prato 1,1kg G (48,77%), Barra 2,2kg MG (48,43%) 

e Barra Bola 2,2kg G (43,58%) e o queijo Barra Bola 2,2kg G foi o que apresentou o valor mais 

baixo (43,58%), distinguindo-se significativamente de todos os outros queijos. No tempo 11, o 

Prato 0,5kg MG teve o valor mais alto de humidade (52,74%), diferenciando-se 

significativamente dos queijos Prato 0,5kg G (46,65%) e Prato 1,1kg G (48,00%) e o Prato 

0,5kg G foi o que apresentou o valor mais baixo (46,65%), com diferenças significativas dos 

queijos Prato 0,5kg MG (52,74%) e Prato 1,1kg MG (51,48%). Por fim, no tempo 12, o Prato 

1,1kg MG foi o que apresentou o valor mais alto de humidade (51,38%), distinguindo-se 

significativamente dos outros queijos e o queijo Barra Bola 2,2kg G foi o que apresentou o 

valor mais baixo de humidade (42,95%), diferenciando-se significativamente dos outros 

queijos. 

Desta análise, destaca-se o facto de que os queijos meio gordo (MG) apresentarem 

sempre valores mais elevados em relação aos queijos gordo (G). Apesar de não ter sido 

encontrada uma justificação para este comportamento, estes resultados são semelhantes aos 

obtidos por Mistry e Anderson (1993), Rudan et al. (1999) e Drake et al. (2010), onde a 

tendência da humidade é aumentar com a diminuição do teor em gordura.  
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Quadro 9: Efeito do tempo e tipo de queijo na humidade (Médias e Desvio Padrão) 

 Tempo 

Tipo de queijo 1 2 3 8 10 11 12 NS 

         

Prato 0,5kg MG 
56,6 Bd   54,69 ABb 53,2 A 53,12 Ab 52,74 Ab   

*** 
1,43   1,92 1,84 2,15 0,45   

         

Prato 0,5kg G 
53,06 Cb   50,06 Ba 49,52 AB 47,41 Aa 46,65 ABa   

*** 
1,84   2,18 1,97 2,90 1,06   

         

Prato 1,1kg MG 
55,25 Cc   54,53 BCb   52,78 ABb 51,48 Ab 51,38 Ac 

*** 
1,66   1,50   1,89 1,76 1,54 

         

Prato 1,1kg G 
51,96 Da   50,01 Ca   48,77 BCa 48 ABa 47,29 Aa 

*** 
1,47   1,74   1,55 1,63 1,75 

         

Barra 2,2kg MG 
  49,96  49,48 a   48,43 a   48,64 a 

ns 
  1,94 1,49   2,36   1,30 

         

Barra Bola 2,2kg G 
  44,85 B 43,72 ABc   43,58 ABc   42,95 Ab 

** 
  1,34 1,15   1,52   1,25 

         

NS *** *** *** *** *** *** ***   

N.S. – nível de significância; ns- não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo (p<0,01); *** 

- altamente significativo (p<0,001). Por linha, médias que não apresentam letras maiúsculas iguais distinguem-se 

significativamente (p<0,05); por coluna, médias que não apresentam letras minúsculas iguais distinguem-se significativamente 

(p<0,05). 
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2.3.3.3. Avaliação da perda de humidade para os diferentes tipos de queijo 

 

No sentido, de estudar a perda de humidade dos queijos nas câmaras, foi decidido avaliar 

a perda de humidade para diferentes tipos de queijos. Nesta avaliação, para além dos diferentes 

queijos é tido em conta dois intervalos de tempo (deltas) diferentes para cada tipo de queijo, 

visto que, como foi referido anteriormente, existiam casos excecionais em que as análises 

tinham de ser adiadas (fins de semana e feriados) e, assim, usou-se esta situação para se poder 

avaliar a perda de humidade em casos extremos. Nesse sentido, realizou-se uma análise de 

variância para se estudar o efeito do tipo de queijo na perda de humidade (Quadro 10), no 

entanto, como os intervalos de tempo eram todos diferentes, ou seja, o dia inicial não coincidia 

com o dia final, apenas foi possível comparar os queijos aos pares, passando a ser assim o teor 

de gordura o fator a ser comparado entre os queijos. 

Relativamente, à análise de variância, podemos observar que para o Δ (1-8), Δ (1-10), 

Δ (1-12), Δ (2-10) e Δ (3-12) o efeito do tipo de queijo não foi significativo, no entanto, para o 

Δ (3-10) já houve diferenças significativas, sendo o queijo Prato 0,5kg G, o que apresentou uma 

maior perda de humidade (2,65), comparativamente ao Prato 0,5kg MG (1,52). No entanto, é 

necessário ter em conta que como os queijos foram todos agrupados por diferentes intervalos 

de tempo, o número de queijos por intervalo em alguns casos é relativamente pequeno, podendo 

influenciar os resultados. 
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Quadro 10: Efeito do tipo de queijo na perda de humidade (Médias e Desvio Padrão) 

Tipo de queijo Δ (1-8) Δ (3-10) Δ (1-10) Δ (1-12) Δ (2-10)  Δ (3-12) 

              

Prato 0,5kg MG 
3,38 1,52         

1,58 0,72         

              

Prato 0,5kg G 
3,56 2,65         

1,07 1,29         

              

Prato 1,1kg MG 
    2,89 4,22     

    0,82 1,25     

              

Prato 1,1kg G 
    3,42 4,32     

    0,98 0,97     

              

Barra 2,2kg MG 
        1,70 1,04 

        0,76 0,35 

              

Barra Bola 2,2 kg G 
        1,64 0,91 

        0,38 0,83 

              

NS ns * ns ns ns ns 

N.S. – nível de significância; ns- não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo (p<0,01); *** 

- altamente significativo (p<0,001). 

 

2.3.3.4. Avaliação do revestimento para queijos Prato 

 

A segunda parte deste estudo como também incluía mais do que um parâmetro, decidiu-

se separar em diferentes análises e para se ter uma melhor noção da distribuição dos queijos ao 

longo do tempo, foi elaborada uma matriz para este estudo (Quadro 11). Após a elaboração 

desta observou-se que havia determinados tempos e tipos de queijos, em que o número de 

queijos era muito reduzido, que foram excluídos de todas as análises. 
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Quadro 11: Número de queijos analisados nos diferentes tempos (estudo 2) 

Tipo de Queijo 
Local Salm. C. secagem C. maturação 

Dias 0 1 3 8 10 

       

Com Revestimento G 
pH 113 97 14 92 13 

Humidade 0 97 14 92 13 

       

Com Revestimento MG 
pH 58 44 12 43 9 

Humidade 0 44 12 43 9 

       

Sem Revestimento G 
pH 72 61 10 62 10 

Humidade 0 61 10 62 10 

       

Sem Revestimento MG 
pH 39 30 8 31 8 

Humidade 0 30 8 31 8 

 

Posteriormente, recorrendo ao mesmo programa de análise estatística, foi realizada a 

estatística descritiva e a análise de variância para este estudo e, destas, retiraram-se as médias 

para os diferentes queijos e tempos e os níveis de significância, a partir dos quais se elaborou 

os diferentes quadros para o pH (Quadro 12) e humidade (Quadro 13). 

 

No que diz respeito, ao efeito do revestimento no pH para os tempos 8 e 10, no geral, o 

resultado foi não significativo, exceto para o queijo meio gordo no tempo 10, onde houve um 

efeito significativo. Quando comparamos estes resultados com outros estudos (Henriques et al., 

2013; Moatsou et al., 2015; Soleimani-Rambod et al., 2018), observamos que as diferenças 

entre os valores apenas começam a ser significativas durante períodos longos de maturação (30 

a 90 dias), sendo que, no geral, nos primeiros dias as diferenças não são significativas.  

 

Quadro 12: Efeito do Revestimento no pH 

  Sem Revestimento Com Revestimento  

Tempo Teor Gordura Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão NS 

8 
G 5,02 0,11 5,05 0,10 ns 

MG 5,09 0,13 5,12 0,11 ns 

10 
G 5,05 0,09 5,11 0,16 ns 

MG 5,02 0,07 5,16 0,14 * 
N.S. – nível de significância; ns- não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo (p<0,01); *** 

- altamente significativo (p<0,001). 
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Em relação, ao efeito do revestimento na humidade para os tempos 8 e 10, tal como o 

pH, não houve um efeito significativo, exceto para o queijo meio gordo no tempo 8, em que 

houve um efeito significativo. Comparando estes resultados com o estudo realizado por 

Henriques et al. (2013), podemos observar que no estudo referenciado, apenas se observaram 

diferenças significativas entre os 15 e os 45 dias e que para o queijo sem revestimento a perda 

de humidade foi menos pronunciada nos primeiros 15 dias o que, por um lado, significa que, 

tal como o pH, só se poderão ver diferenças significativas para períodos mais longos de 

maturação. 

 

Quadro 13: Efeito do Revestimento na Humidade 

  Sem Revestimento Com Revestimento  

Tempo Teor Gordura Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão NS 

8 
G 49,67 1,77 49,52 1,97 ns 

MG 54,11 1,62 53,20 1,84 * 

10 
G 47,92 2,41 47,41 2,90 ns 

MG 53,23 1,26 53,12 2,15 ns 
N.S. – nível de significância; ns- não significativo (p≥0,05); * - significativo (p<0,05); ** - muito significativo (p<0,01); *** 

- altamente significativo (p<0,001). 

 

 

2.3.4. Conclusões  

No geral, os resultados foram semelhantes ao que era previsto, principalmente, ao nível 

da humidade em que esta diminuiu gradualmente com o tempo. Os queijos meios gordos 

apresentaram, no geral, valores de humidade mais elevados que os queijos gordos. 

Relativamente ao efeito do tempo e tipo de queijo nos parâmetros pH e humidade, os resultados 

também foram os esperados, no sentido em que ambos têm um efeito considerável no pH e 

humidade. Por outro lado, quanto ao efeito do revestimento nestes parâmetros, o efeito na 

maioria dos casos foi não significativo. No início, pode parecer um pouco estranho, no entanto, 

deve-se ter em conta que o objetivo principal deste tipo de revestimento é a proteção do queijo 

contra bolores e, parcialmente, na conservação do teor em humidade. 

É importante destacar que apesar da relevância deste estudo, no sentido, de estudar a 

eficácia do revestimento e a evolução do pH e a humidade, seria interessante a realização de 

outros estudos (sensoriais e microbiológicos) que permitissem criar uma ligação entre este 

estudo e os efeitos no produto final. No entanto, é importante destacar que apesar do aluno ter 
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tido acesso às análises microbiológicas, não foi permitido a divulgação destas, devido à política 

de confidencialidade da empresa. 

Por fim, destaca-se a importância deste estágio, não só pela possibilidade de realização 

deste protocolo experimental, mas também pelo facto de me ter permitido trabalhar num 

contexto mais industrial, melhorando assim os meus conhecimentos da rotina de uma fábrica e 

ao nível da produção e controlo de qualidade do queijo neste tipo de ambiente. 
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