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RESUMO 

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE QUEIJOS TIPO 

“CHEVRONTIN” SIMBIOTICOS 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da produção de queijos tipo chevrotin 

de leite caprino, bovino e misto com a utilização de um prebiótico (inulina) com diferentes 

níveis de concentração associados a utilização de um probiotico o Biffidum bacterium.Os 

queijos foram analisados microbiologicamente, sensorialmente, físicoquimicamente, bem 

como o perfil de ácidos graxos e teor de colesterol total. Foram utilizados nove queijos 

alocadas em um delineamento inteiramente cazualizado, com fatorial (3x3x3), três períodos 

de 15 dias, três tipos de leite, e três níveis de inulina: 0%, 2,5% e 5%. As análises 

microbiológicas realizadas foram: contagem de bactérias termotolerante, número mais 

provável de coliformes, coliformes tolerantes, pesquisa de Staphylococcus sp., Salmonella sp 

e Bifidumbacterium. Os resultados demonstraram que o nos três tipos de leite e nos produtos 

elaborados, todos atenderam aos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação, 

estando, portanto, próprios ao consumo. A ausência de contaminações microbiológicas está 

relacionada com o desenvolvimento do produto em condições higiênicas sanitárias adequadas. 

Na análise sensorial foram avaliados pelo de teste de aceitação os atributos de aparência, 

aroma, sabor, textura e intenção de compra, onde houve um aumento significativo(P<0,01) 

para os queijos de leite caprino e bovino, e redução linear para os queijos de leite misto, 

porém os queijos de leite bovino obtiveram melhores resultados em todos os atributos 

avaliados. Para o atributo intenção de compra o incremento de inulina ao nível de 5% obteve 

escores de 4,34% de intenção de compra, comprovando que o queijo Chevrotin deve ser 

produzido com leite bovino. Os resultados das analises físico-químicas realizados encontram- 

se dentro dos padrões estabelecidospela legislação, porem houve um acréscimo de lipídios 

após o período de maturação dos queijos de leite de vaca. Os percentuais de ácidos graxos 

saturados (AGS) aumentaram linearmente (P<0,01) a concentração dos ácidos 

monoinsaturados (MUFA) e a concentração dos ácidos polinsaturados (PUFA). Foram 

identificados trinta ácidos graxos, dentre estes dezessete saturados, nove monossaturados e 

quatro poliinsaturado. Os resultados de quantificação do colesterol total do queijo tipo 

chevrotin simbiótico de leite bovino, caprino e misto, estão dentro dos padrões normais de 

colesterol total para queijos.  

 

Palavras chave: Colesterol total, Leite , Biffidumbacterium, inulina, Ácidos Graxos 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF SIMBIOTIC “CHEVRONTIN” 

CHEESES 

 

The objective of this work was to evaluate the effect of chevrotin cheeses from 

caprine, bovine and mixed milk with the use of a prebiotic (inulin) with different 

concentration levels associated with the use of a probiotic Biffidum bacterium. The cheeses 

were analyzed (3x3x3), three periods of 15 days, three types of milk, and three levels of inulin 

were used in a completely randomized design, with factorial (3x3x3), microbiologically: 0%, 

2,5% and 5%. The microbiological analyzes were: thermotolerant debacteria count, most 

probable number of colcholines at 35º, Staphylococcus sp., Salmonella sp and 

Bifidumbacterium. The results showed that the three types of milk and processed products all 

complied with the microbiological standards established by the legislation and are therefore 

suitable for consumption. The absence of microbiological contaminations is related to the 

development of the product under adequate hygienic sanitary conditions. In the sensorial 

analysis, the attributes of appearance, aroma, taste, texture and purchase intention were 

evaluated through acceptance test, where there was a significant increase (P <0.01) for goat 

and bovine milk cheeses, and linear reduction for mixed milk cheeses, but bovine milk 

cheeses obtained better results in all evaluated attributes. For the intention of purchase 

attribute, the increase of inulin at the 5% level obtained scores of 4.34% of intention to 

purchase, proving that Chevrotin cheese should be produced with bovine milk. The results of 

the physical-chemical analyzes reacted are within the standards established by the MAPA, but 

there was an increase of lipids after the maturation period of the cow's milk cheeses. The 

percentage of saturated fatty acids (SFA) increased linearly (P < 0.01) the concentration of the 

monounsaturated acids (MUFA) and the concentration of the polyunsaturated acids (PUFA). 

Thirty fatty acids were identified among these saturated desseses, nine monosaturated and 

four polyunsaturated. The results of quantification of the total cholesterol of the chevrotin 

cheese symbiotic type of bovine, goat and mixed milk are within the normal standards of total 

cholesterol for cheeses. 

 

Key words: Total cholesterol, milk, biffidumbacterium, inulin, Profile of Fatty Acids 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 CHEVROTIN SIMBIÓTICO 

 A biotecnologia é definida como um conjunto de técnicas de manipulação de seres 

vivos, para fins econômicos. A adição de probióticos em produtos lácteos é uma inovação 

importante no desenvolvimento de novos produtos.  

A carência por alimentos saudáveis vem aumentando a cada dia, com isso, aspectos 

relativos à saúde dos consumidores é um estímulo para a o surgimento de alimentos nutritivos 

e que beneficiem os seres humanos, pelos sistemas fisiológico e metabólico. Os laticínios 

estão desenvolvendo linhas de produtos com foco principal na promoção da saúde das 

pessoas, especialmente os chamados alimentos com propriedades funcionais (MEDEIROS et 

al, 2011).  

De acordo com a resolução nº18 de 30 de abril de 1999, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), propriedade funcional é aquela referente ao papel metabólico 

ou fisiológico do nutriente, no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras 

funções metabólicas do organismo. Os alimentos com propriedades funcionais são aqueles 

alimentos ou bebidas que consumidas cotidianamente, possuem ingredientes fisiologicamente 

saudáveis e trazem benefícios essenciais aos seres humanos, nesse caso os prebióticos e 

probióticos são os principais componentes desses alimentos (CANDIDO & CAMPOS, 2005). 

Probióticos são estabelecidos atualmente no campo internacional como micro-organismos 

vivos, capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal produzindo efeitos benéficos, 

administrado em medidas adequadas que confirmem benefícios à saúde do hospedeiro 

(BRASIL, 2001, SANDERS, 2003). Devido a esses potênciais benefícios para saúde, cada 

vez mais vem acrescentando a utilização desses organismos em produtos lácteos (SHAH, 

2007). Bactérias do gênero Bifidobaterium são mais constantemente utilizadas como 

suplemento probiótico para alimentos, uma vez que elas estão sendo isoladas de todas as 

porções do trato gastrointestinal do humano saudável (BIELECKA et al., 2002). Prebióticos 

são carboidratos não digeríveis que se apresentam benéficos ao hospedeiro, por incentivarem 

seletivamente a multiplicação e atividade de populações de bactérias no cólon. Assim, um 

alimento onde existe a incorporação de prebiótiocos e probióticos são chamados de 

simbióticos (BIELECKA et al., 2002).  
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O desenvolvimento e a inovação de novos produtos na indústria internacional de 

alimentos lácteos, como os alimentos probióticos e prebiótiocos, são estimulados pelo  

aumento na demanda por alimentos saudáveis (SAARELA, et al., 2000). A indústria de 

laticínios investe na busca por alimentos funcionais.  

 A indústria de laticínios no Brasil é muito expressiva, apontando elevado nível de 

desenvolvimento tecnológico, o que é demonstrado pela variedade de produtos derivados de 

leite que existente no mercado, ocorrendo aumento notável da produção de leite e derivados 

lácteos, resultante da procura crescente por produtos de maior praticidade, e de vida de 

prateleira longa, principalmente nos grandes centros.  

No Brasil, o rebanho de caprinos é da ordem de 8.851.879 cabeças, sendo que 

8.109.672 cabeças se encontram na Região Nordeste (91,6%). O leite de cabra foi o terceiro 

mais produzido a nível mundial correspondendo a 17.374.310 toneladas (FAOSTAT, 2014). 

A sua produção é significativa, apesar de sua comercialização ser pequena e ele seja 

consumido apenas pelas pessoas que vivem nas adjacências dos locais de produção. 

O leite de cabra contêm elementos importantes para a nutrição humana como matérias 

nitrogenadas e orgânicas; caseína, albumina; gordura; sais minerais e vitaminas; também a 

presença de fermentos láticos, que apresentam propriedades favoráveis à digestão, importante 

para defesa do trato gastrointestinal em combate a ação de bactérias patogênicas 

(HAENLEIN, 2004; OLIVEIRA,2013). Do leite caprino podem ser obtidos produtos como 

iogurtes, queijos e bebidas lácteas, são processos simples e acessíveis aos produtores, 

aumento no consumo de produtos de origem caprina, e agregação de valor aos produtos 

(SANTOS et al., 2010).  

A caprinocultura de leite caracteriza-se por ser uma atividade de grande expressão 

socioeconômica no Brasil e fonte de alimentos para as populações rurais, enfrenta baixos 

índices produtivos por decorrência de utilização de hábitos não condizentes com a realidade 

encontrada no semiárido Nordestino. Os produtores alimentam o rebanho com forrageiras e 

rações concentrados, que aumentam os custos de produtos e reduzem sua rentabilidade 

(BELTRÃO FILHO, 2008). 

A composição em macro e microelementos do leite de cabra, depende, basicamente, de 

fatores que compõem os sistemas de produção como genótipo, reprodução e saúde dos 

rebanhos, condições climáticas e socioeconômicas, práticas agrícolas para alimentação e 

ordenha dos animais (SANZ SAMPELAYO et al., 2007). 
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 O Brasil é o quinto produtor mundial de leite de vaca, com 1,3 milhões de produtores 

e produção de 27,5 bilhões de litros/ano. O leite destaca-se entre os seis primeiros produtos 

mais importantes da agropecuária brasileira (RURAL CENTRO, 2011). O país destaca-se 

como amplo consumidor de produtos derivados do leite, sendo que a produção de queijo 

chega a ser de 26.154 milhões de kg/ano.  Os queijos em geral possuem aproximadamente 

3,9% de gordura, 3,3% de proteínas, 5,0% de lactose e 0,7% de minerais (PONCHIO et al, 

2005).  A inclusão de cultura probióticas transformam as características físico-química dos 

mesmos, pois, aumentam o pH, diminuem a quantidade de oxigênio e aumenta a estabilidade 

da estocagem (MUNDIM, 2007). 

 Um queijo bastante famoso no leste da França na região de Rhone-Alpes, é o queijo 

tipo Chevrotin. Após o desmame dos filhotes, esse queijo é fabricado com leite de cabra das 

raças Alpina e Saanen. Os queijos tipo Chevrotin possuem aproximadamente 45% de gordura, 

sua forma é cilíndrica com 3 e 4,5 cm de altura, 12 centímetros de diâmetro e pesa entre 250 e 

350 gramas. É vendido em embalagens individuais, tem um fundo falso de madeira aberto. É 

um queijo prensado cozido, com casca lavada, coberta total ou parcialmente, no fim do 

período de cura de uma espuma branca e fina feito basicamente geotrichum. A casca é branca 

rosada. Ele tem uma pasta mole sutil e consistente (GUEDES et al, 2009). 

 Assim, o desenvolvimento de queijo tipo Chevrotin simbiótico, a partir dos leites 

caprino e bovino com adição de prebióticos (inulina) juntamente com um produto probiótico 

(Bifido bacterium lactis), seria uma opção adicional ao produtor de leite que, pelo seu alto 

valor agregado, pode ser fonte de recursos financeiros aos pecuaristas leiteiros. 

Principalmente na região do brejo paraibano, que é uma região que possui abundante 

produção leiteira, tanto de leites bovino quanto leite caprino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geotrichum
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1.2.OBJETIVO 

1.2.1.Objetivo Geral 

Desenvolver um queijo tipo Chevrotin simbiótico, a partir de leite bovino, caprino e 

misto com adição do prebiótico (inulina) e do probiótico (Bifido bacterium lactis). 

 

1.2.2.Objetivos Específicos 

Caracterizar as variáveis microbiológicas, sensoriais, físico-químicas, e tecnológicas 

nos queijos elaborados, armazenados durante o período de maturação, sob refrigeração; 

Caracterizar os aspectos tecnológicos e de qualidade, bem como o potencial funcional 

dos queijos adicionados de bactérias probióticas; 

Caracterizar as variáveis do teor de ácidos graxos e o colesterol total dos leites e dos 

queijos elaborados. 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS LEITES CAPRINO E BOVINO 

 

 O leite é considerado um alimento de grande valor biológico na alimentação humana. 

Os elementos nutricionais, como proteínas, carboidratos, minerais e vitaminas, transformam-

no em substrato para o desenvolvimento de micro-organismos. O queijo como derivado do 

leite, é apreciado pelo seu valor nutritivo, sabor, e também atende aos mais exigentes 

paladares. 

 O leite de cabra e seus derivados dispõem de propriedades benéficas a saúde, como 

grande digestibilidade e elevado valor biológico das suas proteínas (GARCIA et al, 2012).  

 A caprinocultura leiteira é uma atividade próspera no cenário vigente de 

desenvolvimento econômico brasileiro, gerando renda e excelente fonte de alimento 

(SANTOS et al., 2009). Medeiros et al.(1994) relatam que a utilização de caprinos para 

produção de leite, tornar-se um importante mecanismo na política de produção de alimentos, 

diminuindo assim os níveis de subnutrição de várias regiões, principalmente no Nordeste 

brasileiro. Os queijos podem ser produzidos a partir do leite de cabra, através de processos, 

tornando o produto tecnologicamente e economicamente mais interesse (CURI; BONASSI, 

2007). 

A renvidicação por alimentos saudáveis cresce a cada dia; com isso, fatores 

relacionados à saúde dos consumidores é um estímulo para a busca de alimentos mais 

nutritivos e que beneficiem o sistema digestivo dos seres humanos. A evolução da ciência e 

tecnologia de alimentos e o reconhecimento da relação entre a alimentação e a saúde 

impulsiona os pesquisadores para uma busca de alimentos que possam, verdadeiramente, 

desempenhar um papel benéfico na saúde dos consumidores. O desenvolvimento de novos 

produtos na indústria de alimentos, como os alimentos simbioticos (probióticos e 

prebiótiocos), são estimulados pelo aumento da procura por alimentos saudáveis (SAARELA 

et al., 2000).  

A indústria de laticínios é uma das indústrias que investem bastante na investigação 

por alimentos com alegação de propriedades funcionais. Assim, o desenvolvimento de queijo 

tipo “Chevrotin” simbiótico, a partir dos leites bovino, caprino e misto com adição de 

prebióticos (inulina), juntamente com um probiótico (Bifidobacterium lactis), caracterizaria 

como uma opção adicional ao produtor de leite. Esse fato pode agregar valores aos pecuaristas 
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leiteiros, principalmente na região do brejo paraibano, que é uma região que possui abundante 

produção leiteira, tanto de leites bovino como leite caprino. 

A caprinocultura está é recorrente desde as civilizações do antigo Egito, onde a rainha 

Cleópatra, banhava-se com o leite de cabra, com desejo de conservar sua pele jovem e macia. 

Pois o leite de cabra possui micromoléculas de gordura que são absorvidas facilmente pela 

pele, restabelecendo a camada oleosa e natural; sendo este o primeiro motivo para início do 

consumo de leite de cabra. O fascínio por Cleópatra, conduziu Mahatma Gandhi a recomendar 

do leite de cabra como qualidade de alimento, pois conduzia consigo em suas viagens e 

pregações (CORDEIRO et al., 2009). 

O leite de cabra é um alimento rico, completo, em vitaminas, sais minerais e proteínas, 

é bastante digestivo; por possuir moléculas de gordura de tamanho pequeno, e de grande 

digestibilidade, contribuindo para a absorção de seus nutrientes. É recomendado para crianças 

que possuem alergia aos outros tipos leites, e também problemas de desenvolvimento físico, 

pois a concentração de cálcio e sua absorção é superior que em outros alimentos.  

Foi estimado 74% dos rebanhos caprinos estão distribuídos nas regiões tropicais e 

áridas, sendo uma espécie de larga importância econômica, por ser um animal de ampla 

rusticidade, que permite adaptação às adversidades do meio ambiente (DUBEUF; MORAND-

FEHR; RUBINO, 2004). 

 Dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), estimam 

que a caprinocultura leiteira ainda apresenta níveis pequenos de desempenho, principalmente 

quando é associada com outros países, que possuem rebanhos menores que o brasileiro, 

porém apresentam consideráveis produções leiteiras (FAOSTAT, 2012). 

As proteínas do leite de cabra são formadas especialmente pela α-lactoalbumina; β-

caseína; κ-caseína; β-lactoalbumina; α-S1 caseína e α-S2 caseína, as quais se identificam aos 

homólogos do leite de vaca. No entanto, no leite de cabra, a β-caseína representa 55% da 

composição destas proteínas, enquanto a α-S1 caseína apresenta-se superior ao percentual no 

leite bovino (MONERET-VAUTRIN, 2004; OLIVEIRA, 2014). As proteínas do soro (α-

lactoalbumina; β-lactoalbumina) do leite de cabra e de vaca apresentam-se diferencia das 

estruturalmente, e, além disso, percentualmente variam, explicando uma melhor tolerância do 

leite de cabra por crianças portadoras de quadros alérgicos ao leite de bovino. No leite de 

cabra encontram-se, também, níveis maiores de seis dos 10 aminoácidos essenciais, como: 

treonina, isoleucina, lisina, cistina, tirosina e valina, que o leite de vaca (HAENLEIN, 2004). 
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 De acordo com Barrionuevo et al (2002), o leite de cabra favorece a absorção 

intestinal de cobre, atribuído o fato às concentrações mais elevadas de alguns desses 

aminoácidos no leite caprino quando comparado ao leite bovino. 

 Os teores de vitaminas no leite caprino, comparado ao leite bovino, são próximos, 

exceto o ácido fólicoe as vitaminas B6, B12, que são reduzidos. Fisiologicamente as cabras 

convertem todo caroteno em vitamina A, consequentemente o leite apresenta maior teor dessa 

vitamina (OLIVEIRA, 2014). Apresenta ainda maior quantidade de magnésio, cálcio, potássio 

fósforo, cloro e manganês e menor teor de sódio, molibdênio, ferro, zinco, enxofre e cobalto, 

estando esse último asociado com a taxa reduzida de vitamina B12 (CARVALHO, 2008).  

 O estado da Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do País, com uma produção 

diária de 14 mil litros (FAOSTAT, 2012). A qualidade nutricional do leite de cabra está 

relacionada à sua composição química, sendo constituída de mineriais, ácidos graxos 

essenciais e de proteínas de alto valor biológico. Entre os ácidos graxos, destaca-se o ácido 

linoléico conjugado (CLA), sendo classificado como componente nutracêutico da gordura do 

leite, pois apresenta atividades antiteratogênica e anticarginogênica; habilidade para 

diminuição de efeitos catabólicos da estimulação imune; diminuição de reservas corporais de 

gordura, e também, promoção de crescimento (WILLIAMS, 2000; OSMARI et al., 2011).  

 O menor tamanho dos glóbulos de gordura no leite de cabra em comparação com os 

do leite de vaca, resultam numa textura mais macia e suave dos produtos de leite de cabra 

(SILANIKOVE et al., 2010). Além disso, o leite de cabra diferencia-se do leite de vaca em 

ácidos graxos mono e poliinsaturados, que são identificados como benéficos para a saúde 

humana, principalmente na prevenção de doenças cardiovasculares. Os ácidos graxos 

linoléico e linolênico e o ácido linoléico conjugado (CLA) possuem finalidades de proteção 

cardiovascular, funcionando como antiaterogênico vascular (HAENLEIN, 2004). No leite 

bovino e caprino, a lactose é o carboidrato principal. 

 O leite caprino e seus derivados, como queijos e iogurtes, são bastante valorizados de 

acordo com seu alto valor nutricional. Sendo indicado para crianças e idosos que possuem 

reações alérgicas ao leite de vaca ou outras doenças gastrintestinais, uma vez que possuem 

alta proporção de glóbulos de gordura com tamanhos inferiores a <5 μm, possibilitando uma 

melhor digestibilidade, além de maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta e média 

(NOUIRA et al., 2011). 
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 Os ácidos graxos de cadeia curta e média encontrados no leite de cabra auxiliam no 

tratamento de uma grande variedade de doenças e na recuperação de crianças subnutridas ou 

prematuras. Essa atribuição pode estar ligada à sua maior digestibilidade, absorção e ao 

fornecimento direto de energia, especialmente para crianças, sendo depositada como reserva 

de gordura no tecido adiposo. O ácido butírico (C4:0) em particular, de acordo com seu efeito 

benéfico em relação a saúde, está especialmente ligado na regulação do crescimento celular 

(SANZ SAMPELAYO et al., 2007). Rico em fósforo, cloro,cálcio, potássio, magnésio, 

manganês, vitamina A, vitaminas do complexo B (principalmente niacina), vitamina D, 

colina, inositol, ácido nicotínico, dentre outros nutrientes, o leite de cabra se destaca ao ser 

comparado ao leite bovino, por apresentar componentes em maior quantidade (RAYNAL-

LJUTOVAC et al., 2008; ALBUQUERQUE, 2009). 

O leite caprino apresenta conteúdo ligeiramente menor de lactose quando comparado 

ao leite de vaca, mas não pode ser apontado como uma solução alimentar para pessoas que 

sofrem de intolerância à lactose (SILANIKOVE et al., 2010). No entanto, de acordo com 

Kunz et al. (2000), o leite caprino possui grandes quantidades de oligossacarídeos derivados 

da lactose em comparação ao leite bovino, que são benéficos para a nutrição humana devido 

às suas propriedades prebióticas e principalmente anti-infecciosas. O leite caprino é 

conhecido como um alimento funcional, devido ao seu grande valor nutritivo e propriedades 

de manutenção da saúde, diminuição dos riscos de doenças crônicas, e possitiva modificação 

de funções fisiológicas (CORREIA, 2006; CRUZ, 2011). 

O leite bovino é um produto extremamente importante para os seres humanos por ser 

de alto valor nutritivo. Sendo considerado uma rica fonte de carboidratos, proteínas, gorduras, 

vitaminas e sais minerais, seu consumo diário e de seus derivados é um costume saudável, 

fornecendo todos os nutrientes em quantidades consideráveis (ORDONEZ, 2005). 

 O leite é constituído por mais de 100 mil diferentes tipos de moléculas, contém de 3 a 

5% de lipídios totais, representados principalmente por triacilgliceróis encontrados nos 

glóbulos de gordura, cerca de 70 % dos ácidos graxos dos triacilgliceróis do leite são 

saturados, 25% são ácidos graxos monoinsaturados e 5% são ácidos graxos poli-insaturados.  

  

2.2 PROBIÓTICO 

 

A importância do probiotico é cada vez mais frequente na indústria alimentícia sobre a 

dieta e estilo de vida da população, que vem acompanhada do desafio de atender a procura 
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dos consumidores por produtos que sejam saborosos e visualmente atrativos, e que ao mesmo 

tempo, visem a saúde humana. A sociedade tem buscado desenvolver novos conhecimentos 

científicos e tecnológicos, principalmente no campo da Nutrição, visando modificações 

importantes no estilo de vida das pessoas (TIRAPEGUI, 2006; SAAD, 2006; SAAD et al., 

2011). Neste contexto, aparecem os alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são 

aqueles que participam da nutrição básica e promovem um efeito benéfico à saúde e ao bem-

estar de seus consumidores, fornecendo nutrientes que contribuem com o valor nutricional 

(SAAD, 2006).  

Alimento funcional é definido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da 

Saúde, como sendo "aquele alimento que, além das funções nutritivas básicas, quando 

consumido como parte da dieta usual, produza efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou 

efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica" (RDC nº 

18/99) (BRASIL, 1999). O termo “alimentos funcionais” foi inicialmente definido no Japão, 

em meados da década de 80, como alimentos similares em aparência aos alimentos 

convencionais, usados como parte de uma dieta normal, e que reduzem o risco de doenças 

crônicas e mostram benefícios fisiológicos, além de suas funções nutricionais básicas. Os 

prebióticos e os probióticos são os aditivos alimentares que compõem esses alimentos 

funcionais (SAAD, 2013). 

As culturas probióticas são utilizadas para o desenvolvimento de produtos funcionais, 

nos quais os micro-organismos probióticos atuam como agentes tecnológicos, aprimorando as 

características do produto original, bem como a redução da pós-acidificação, promovendo 

efeitos benéficos nos indivíduos que os consomem. Para isso, o micro-organismo utilizado 

deve ter comprovação dos efeitos benéficos e apresentar em concentração suficiente para sua 

atuação durante toda a vida de prateleira do produto final (MORETTI, 2009). O consumo de 

alimentos funcionais diariamente, restringe as chances de ocorrência de doenças 

cardiovasculares, osteoporose, de certos cânceres, problemas intestinais e muitos outros 

problemas de saúde (BRANDÃO, 2002; CANDIDO e CAMPOS, 2005;SAAD et al., 2013). 

Bactérias do gênero Bifidobacterium são mais frequentemente utilizadas como 

suplemento probiótico para alimentos, uma vez que elas estão sendo isoladas de todas as 

porções do trato gastrointestinal do humano saudável (BIELECKA et al., 2002).  

Os probióticos atuam de três formas diferentes (SAAD, 2006; TIRAPEGUI, 2006): 

a) supressão do número de células viáveis ao produzir compostos com atividade 

antimicrobiana pela competição por nutrientes e por sítios de adesão; b) alteração do 
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metabolismo microbiano (aumentando ou diminuindo a atividade enzimática); c) estimulação 

da imunidade do hospedeiro, aumentando a produção de anticorpos e a atividade dos 

macrófagos, conferindo ao indivíduo efeitos de ordem antimicrobiana, nutricional e 

fisiológica. 

Para serem de relevância fisiológica ao hospedeiro, os probióticos devem apresentar 

populações com concentrações de 106 a 107 UFC g-1 ou mL-1 de produto e permanecerem 

viáveis no alimento para garantir sua função terapêutica (HAULY et al, 2005).  

Para que o probiótico possa ser indicado ao consumo humano, há necessidade da 

aprovação de sua eficácia e comprovação de seus efeitos benéficos sobre a saúde.  

As principais utilidades de culturas probióticas são realizadas em produtos lácteos 

como iogurtes, leites fermentados, alimentos que são consumidos em grandes quantidades. 

Podem ser adicionados como cultura única ou em conjunto com outras bactérias lácticas, 

durante ou após a fermentação, ou ao produto fresco, antes de sua distribuição (FRANCO, 

1997; ANJO, 2004).  

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), regulamentou os Alimentos Funcionais por se tratar de Procedimentos para 

Registro de Alimentos e ou Novos Ingredientes, cuja característica é de não necessitar de um 

Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) para registrar um alimento, além de permitir o 

registro de novos produtos sem histórico de consumo no país e também formas novas de 

comercialização para produtos já consumidos (BRASIL, 1999). 

As diretrizes para a utilização da alegação de propriedades funcionais e ou de saúde, 

segundo a ANVISA são: 

a) A alegação de propriedades funcionais ou de saúde é permitida em caráter opcional; 

b) O alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais ou de saúde pode, 

além de funções nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, fisiológicos ou produzirem 

efeitos metabólicos e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem 

supervisão médica; 

c) São permitidas alegações de função ou conteúdo para nutrientes e não nutrientes, 

podendo ser aceitas aquelas que relatem o papel fisiológico do nutriente no crescimento, 

desenvolvimento e funções normais do organismo, mediante confirmação da eficácia.  

d) No caso de uma nova propriedade funcional, há necessidade de confirmação 

científica da alegação de propriedades funcionais e de saúde e da segurança de uso, segundo 

as Diretrizes Básicas para avaliação de Risco e Segurança dos alimentos; 
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e) As alegações podem referênciar à manutenção geral da saúde, ao papel fisiológico 

dos nutrientes e à diminuição de risco de doenças. Não são permitidas alegações de saúde que 

referêncie à cura e prevenção de doenças (BRASIL, 1999).  

O registro de um alimento funcional é realizado após confirmação a alegação de 

propriedades funcionais ou de saúde com base no consumo previsto ou recomendado pelo 

fabricante, na finalidade, condições de uso e valor nutricional, quando for o caso nas 

evidências científicas: composição química ou caracterização molecular, quando for o caso, e 

ou formulação do produto; ensaios bioquímicos; ensaios nutricionais e ou fisiológicos e ou 

toxicológicos em animais de experimentação; estudos epidemiológicos; ensaios clínicos; 

evidências abrangentes da literatura científica, organismos internacionais de saúde e 

legislação internacionalmente reconhecidas sob propriedades e características do produto e 

comprovação de uso tradicional, observado na população, sem associação de danos à saúde 

(BRASIL 1999; PIMENTEL, et al., 2012). 

 

2.2.1.Gênero Bifidobacterium  

 

As bifidobactérias são micro-organismos Gram positivos, e não formam esporos. Este 

gênero incluí 30 espécies conhecidas, onde 10 são de origem humana, dezessete de origem 

animal, duas de águas residuais e uma de leite fermentado; esta última tem a especificidade de 

apresentar uma boa tolerância ao oxigênio, ao contrário da maior parte das outras do mesmo 

gênero (RAIZEL et al,2011). As bifidobactérias são organismos produtores de ácido acético e 

lático na proporção de 3:2, a partir de dois moles de hexose, sem produção de CO2. 

A enzima essencial nesta via metabólica fermentativa é a frutose6-fosfato 

fosfocetolase. Além da glicose, todas as bifidobactérias de origem humana são capazes de 

utilizar a lactose e galactose, e a frutose como fontes de carbono. A temperatura ideal para 

registrar crescimento ótimo varia entre os 37 e 41 ºC, ocorrendo máximo crescimento entre 43 

a 45 ºC e mínimo crescimento em 25 a 28 ºC. Valores de pH entre 6 e 7, são ideais e com 

ausência de crescimento a valores de pH ácidos entre 4,5 a 5,0 ou a valores de pH alcalinos 

entre 8,0 a 8,5 (RAIZEL et al, 2011).   
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2.3. PREBIÓTICO: INULINA 

 

A ciência e tecnologia de alimentos evoluiu e o reconhecimento da relação entre a 

alimentação e a saúde têm impulsionado os cientistas e profissionais de saúde para uma 

contínua busca de alimentos que possam desempenhar um papel benéfico na saúde 

humana.Alimentos funcionais são os modificados e semelhantes aos alimentos convencionais, 

porém, além de promoverem as funções nutricionais básicas, exercem efeitos benéficos à 

saúde do ser humano, efeitos úteis na manutenção da boa saúde física e mental, podendo 

auxiliar na redução do risco de aparecimento de doenças crônico-degenerativas 

(SAAD,2006). 

Os prebióticos são complexos carboidratos, não degradados pelas enzimas salivares e 

intestinais (ANJO, 2004; SAAD, 2006). Atuam principalmente no intestino grosso 

estimulando a proliferação e a atividade da biota intestinal, inibindo a multiplicação de micro-

organismos patogênicos, proporcionando a defesa imunológica (FORSYTE, 2002; FRANCO 

et al, 2006). Suas características principais são a grande capacidade de não sofrer hidrólise ou 

absorção no intestino delgado e promoção da alteração da microbiota intestinal por uma 

saudável. Dentre os prebióticos, destacam-se a fruto oligossacarídeos, oligofrutose e a inulina 

(FOS) (SAAD, 2006). 

A oligofrutose e a inulina pertencem à classe de carboidratos frutanos (oligo ou 

polissacarídeos que são de origem vegetal, com estrutura linear ou ramificada e que 

apresentam uma ou mais ligações frutosil – frutose predominante dentre as ligações 

glicosídicas). São fibras solúveis fermentáveis, não digeríveis pela alfa amilase nem pelas 

enzimas hidrolíticas (maltase, sacarase) que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal, 

cujo consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. A 

modulação hormonal e uma das principais funções (balanço na produção de insulina e 

glucagon), produção de peptídeos gastrintestinais e equilíbrio do metabolismo de 

macronutrientes (SAAD, 2006; TACO, 2011). 

A oligofrutose é um ingrediente resultante da hidrólise enzimática da inulina. É um 

oligossacarídeo que possui de 30% a 50% de poder adoçante além de apresentar maior 

solubilidade que o açúcar, sendo empregada em conjunto com edulcorantes de alto poder 

adoçante. É utilizada ainda, para conferir consistência a produtos lácteos, maciez a produtos 
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de panificação, crocância a biscoitos com baixo teor de gordura, além de substituir o açúcar, 

atuando como ligante na produção de barras de cereais.  

A inulina apresenta menor solubilidade que a oligofrutose, permitindo a formação de 

microcristais quando em presença de líquidos, como a água ou o leite, proporcionando uma 

textura cremosa aos alimentos (SAAD, 2006).  

Os prebióticos são carboidratos não-digestíveis, como parede celular de plantas e 

leveduras, podem ser obtidos na forma natural em alguns vegetais. A combinação de 

probiótico e prebiótico é denominada de simbiótico. Como a palavra propõe sinergismo, ela 

deveria ser restringida a produtos em que o componente prebiótico favoreça exclusivamente o 

probiótico. Dentre os prebióticos utilizados na alimentação a inulina é  a que mais se destaca. 

A inulina é um prebiótico extraído de agave e é composta por frutose. A ingestão de inulina 

pode resultar no aumento significativo de Bifidobacterium, um organismo benéfico ao 

intestino. A inulina de agave pode ser chamada de alimento com alegação de propriedade 

funcional, uma vez que fornece nutrientes que exercem efeitos favoráveis para uma ou mais 

funções do corpo, promovendo a saúde e reduzindo o risco de doenças, portanto, é um 

prebiótico saudável. A inulina de agave é um ingrediente natural extraído da Agave tequilana, 

apresentando as seguintes características: pó branco; odor neutro, inulina 88-94%; frutose 3 a 

10%; máximo de 3,5% de glucose.A quantidade mínima de inulina como uma fonte de fibra 

em alimentos depende diretamente das leis de cada país. 

No México, o Ministério da Saúde regulamentou a quantidade mínima de inulina em 

alimentos através da Norma Oficial Mexicana NOM -086- SSA1 de 1994. Especifica que 

produtos de fibra adicionados são aqueles em que o teor de fibra é igual ou maior do que 2,5 

gramas por porção em relação ao conteúdo do alimento original ou seus derivados de forma 

semelhante. Em outra aplicação, a atividade bifidogênica de inulina comumente utilizados são 

níveis de 1 a 6%. Inulina para uso em alimentos é utilizado como substituto de gordura e 

açúcar, respectivamente. 

Com o acréscimo do teor de inulina na alimentação, reduz-se gradativamente o teor de 

gordura. Inulina para a compostura de FOS (fruto-oligossacarídeos) objetiva a ter um índice 

glicêmico baixo que contribui a reduzir o açúcar do sangue lentamente, sem alterar o índice 

glicêmico do açúcar no sangue, é recomendado para pessoas com diabetes tipos 1 e 2. 

A inulina tem um sabor neutro, não tem impacto sobre as propriedades sensoriais, por 

seu baixo índice glicêmico e valor calórico (1,4 kcal por grama). A Tabela 1 mostra o índice 

glicêmico para vários tipos de açucares. 
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TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE GLICÊMICO DE ALIMENTOS, 

BASEADA NA RESPOSTA DA GLICOSE SANGUÍNEA 

ÍNDICE GLICEMICO (g/100g) 

Glicose 100 

Maltose 110 

Mel de abelha 75 

Sacarose 65 

Lactose 45 

Frutose (inulina de Agave) 22 

 

Fonte: GLYCEMIC INDEX OF FOODS 

 

O índice glicêmico é um ranking de alimentos com base na resposta da glicose no 

sangue. Seu alto teor de FOS, componentes que facilitam o bom funcionamento do sistema 

intestinal, assim como a produção de bifidobactérias. Eles tornam a inulina alimento rico e 

saudável. Os benefícios da inulina no corpo humano são os seguintes: 

• regula o trânsito intestinal facilitando a mobilidade intestinal; 

• contribui para melhorar a absorção de cálcio; 

• estimula as defesas naturais da biota intestinal; 

• reduz os níveis de colesterol e de açúcar no sangue; 

• adequado para dietas de controle de peso; 

• inibeo crescimento de bactérias patogênicas (E. coli. Listeria. Shigella, Salmonella). 

• o consumo diário de inulina (oligofrutose) é estimado entre 1 e 5 gramas dia. 

Podendo se ingerida até 20 gramas por dia. 

A hidrólise (ácida ou enzimática) da inulina produz oligômeros lineares. Estes são 

estruturalmente designados GFn (glicose-frutose) (onde n representa o número de unidades 

frutofuranosil obtidas pela hidrólise), e Fm, que é constituída apenas por frutose (onde m 

representa o número de unidades frutofuranosil obtidas). Os valores de n e m variam entre 2 e 

9 (DE BRUYN et al., 1992). Os polissacarídeos GFn e Fm têm propriedades físico-químicas 

muito semelhantes, embora se verifique a presença de grupo terminal frutose redutor, os 

produtos tipo Fm são redutores, enquanto os GFn são não redutores. A figura 1 mostra a 

estrutura química da inulina. 
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FIGURA 1: ESTRUTURA QUÍMICA DA INULINA 

 

 

Fonte: ROBERFROID (1993) 

 

As propriedades nutricionais da inulina são baseadas em três fatores: 

• Após a ingestão, a inulina não é hidrolisada no sistema digestivo humano, não 

resultando, portanto, em colaboração calórica neste processo. Apenas no cólon ocorre a 

degradação de inulina por fermentação de bactérias, onde consequentemente vai ocorrer uma 

baixa colaboração calórica indireta em níveis de 1,0 a 1,5 kcal/g inulina ou 1,48 kcal/g inulina 

(ROBERFROID, 2007). 

• A inulina influencia os parâmetros fisiológicos do sistema digestivo, como 

esvaziamento gástrico, tempo de trânsito, pH, e massa fecal de forma similar às fibras 

dietéticas (ROBERFROID, 2007). Pelo efeito benéfico no sistema digestivo a inulina é 

classificada como um "alimento funcional". 

• A ingestão de inulina resulta em um acréscimo de incremento dos benefícios das 

bifidobactérias, a espécie  Bifidus estimulando o sistema imunológico, a absorção de minerais, 

e inibindo o crescimento de bactérias nocivas ao organismo humano (HEWITT, 1994; 

BOYLSTON, 2004). De acordo com Coussement e Frank (1998), que relatam resultados 

relevantes com relação à absorção de cálcio e prevenção de câncer de cólon. A inulina é 
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metabolizada da mesma forma que as fibras com efeitos similares quando ingerida, por alguns 

de seus efeitos, a inulina pode ser comparada a outras fibras solúveis, como pectinas 

(cremosidade). 

A inulina é considerada um alimento e não um aditivo, em 12 países, entre os quais 

estão incluídos: Luxemburgo, Dinamarca, EUA, Bélgica, França, Japão e Reino Unido e, 

portanto, não está sujeita a regulamentação (CÂNDIDO & CAMPOS, 1995). 

Em ACTIVE FOOD SCIENTIFIC MONITOR (2000), a inulina incentiva a 

biodisponibilidade de minerais como cálcio, magnésio e ferro, resultando em um acréscimo 

de taxa de cálcio nos tecidos ósseos acresentando a densidade mineral nos ossos. Devido às 

cadeias mais longas, a inulina possui a predisposição de formar microcristais quando 

misturada com leite e água. Estes microcristais interagem entre si para formar uma mistura 

macia e cremosa, produzindo a sensação de existência de gordura. A inulina é frequentemente 

utilizada com sucesso como substituto da gordura em sobremesas congeladas e molhos 

prontos (NINESS, 1999). 

As autoridades legais, na década de 90, em quase todos os países europeus 

confirmaram que a inulina poderia ser rotulada como fibra (COUSSEMENT e FRANK, 

1998). A ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC, 2002) 

realizou pesquisas e workshops que comprovaram sua decisão de considerar oficialmente a 

inulina e a oligofrutose como fibras alimentares (LEE e PROSKY, 1994). 

 

2.4  SIMBIÓTICOS   

 

O nome simbiótico refere-se à associação de bactérias probióticas com substâncias 

prebióticas. Esta combinação beneficia o hospedeiro, melhorando a sobrevida e a implantação 

do suplemento dietético de células microbianas vivas no trato digestório, estimulando a 

multiplicação e ativando o metabolismo de bactérias benéficas (GIBSON e ROBERFROID, 

1995).A interação entre o probiótico e o prebiótico in vivo pode ser beneficiada por uma 

adaptação do probiótico ao substrato prebiótico anterior ao consumo do produto. O consumo 

juntamente com o prebiótico resulta em um proveito competitivo para o probiótico 

(MATTILA-SANDHOLM et al., 2002). Esta interação benéfica entre probióticos e 

prebióticos é pesquisada principalmente em produtos lácteos simbióticos. 

Os probióticos exógenos agregados com os prebióticos aumentam a ação dos probiótico 

no trato intestinal. Desta maneira, tanto um produto com a associação de oligofrutose e 
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bifidobactérias quanto outro contendo oligofrutose e Lactobacillus casei, tendo como 

exemplo, encaixam-se na determinação de produto simbiótico. Com a qualidade dos efeitos 

benéficos gerados pelos probióticos e prebióticos, tem ocorrido uma considerável procura 

tanto por parte das indústrias como pelos pesquisadores, em desenvolver produtos 

alimentícios que contenham estes microrganismos e ingredientes funcionais. 

 Cardarelli (2006) pesquisou a viabilidade de L. acidophilus e B. animalis subsp. 

Lactis em queijos petit suisse e percebeu uma maior sobrevivência dos micro-organismos em 

queijos em que se existia adicionado a inulina e oligofrutose. Buriti (2005) em estudo 

semelhante, constatou que a adição de inulina ao queijo fresco cremoso elaborado com a 

adição de uma cepa potencialmente probiótica de Lactobacillus paracasei produziu um 

produto com características apropriadas e com propriedades funcionais agregadas. 

 

2.5. QUEIJOS SIMBIOTICOS 

 

A legislação brasileira define queijo como “o produto fresco ou maturado obtido por 

separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente 

desnatado) ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, 

de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta 

para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou 

condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias 

corantes” (BRASIL, 1996; BRASIL, 2000).  

Dentre os diversos alimentos lácteos, o queijo apresenta-se como importante e viável 

matriz alimentar para a incorporação simultânea de probióticos e prebióticos. Entretanto, é 

importante destacar que nem sempre isto é possível, uma vez que a adição de prebióticos, 

como a inulina, pode prejudicar a estrutura dos queijos sólidos, tornando-os quebradiços 

(SAAD; CRUZ, 2011). Isso ocorre principalmente por resultar em uma retenção excessiva de 

soro durante a dessoragem. Sendo assim, a adição desses ingredientes é recomendada na 

fabricação de queijos cremosos (BURITI, 2005). 

Os queijos são alimentos que se apresentam como excelentes carreadores de 

probióticos em relação a outros laticínios, mas, ao mesmo tempo, representam um grande 

desafio tecnológico quanto à manutenção das suas características de qualidade e viabilidade 

das cepas. Queijos probióticos têm sido desenvolvidos com contagens de micro-organismos 

que se mantêm viáveis ao longo da vida de prateleira. É provável que a quantidade de queijos 
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probióticos desenvolvidos aumente significativamente em um futuro próximo, embora muitos 

destes não sejam comercializados se suas características sensoriais forem indesejáveis e se 

houver mudanças na textura e em outras características de qualidade (CASTRO et al., 2013). 

Quanto aos micro-organismos probióticos utilizados na produção dos queijos, os mais 

comuns são o Lactobacillus spp. e o Bifidobacterium spp., devido a sua fisiologia. Culturas 

starters também são utilizadas em uma ou mais etapas da produção de queijos, promovendo 

atividade metabólica desejável durante a fermentação ou maturação e conferindo 

características, tais como sabor, aroma, cor, textura, conservação, valor nutricional e 

possivelmente benefícios à saúde (CASTRO et al., 2013). 

A adição combinada de bactérias probióticas e starter requer testes das proporções 

apropriadas, a fim de que não haja uma perda durante a drenagem do soro. Os probióticos 

podem, também, ser usados como cepa starter ou cultura adjunta. No primeiro caso, como 

algumas culturas probióticas não têm a capacidade de produzir ácido lático em grandes 

quantidades durante a fermentação, pode ser considerada a possibilidade de adicionar uma 

cultura adjunta. Em relação à viabilidade das cepas probióticas, queijos, quando comparados a 

outros produtos fermentados, mostram-se com uma capacidade tamponante melhor para 

probióticos, menor atividade de água (>0,90), dependendo do tempo de maturação, e baixas 

temperaturas de armazenamento 4 a 8°C (KARIMI et al., 2011). 

Um dos aspetos essenciais da fabricação de queijos consiste na conversão de  material 

líquido (o leite) em material sólido (a massa), a qual contém a caseína e a gordura do leite. Tal 

processo ocorre com a coagulação do gel de caseína a partir da adição de coalho. A massa 

coalhada forma a base para o queijo, que depois é modificada por processos como prensagem, 

salga e cura (SAAD; CRUZ; FARIA, 2011). 

 A primeira etapa de processamento dos queijos consiste basicamente no tratamento 

térmico e/ou padronização do leite e coagulação. O leite é o principal ingrediente que dá 

origem ao queijo e é, geralmente, submetido a um tratamento térmico, como pasteurização, 

alta pressão com homogeneização ou ultrafiltração antes da inoculação dos micro-organismos. 

 Tem sido descrito que as bactérias ácido-láticas não starters, cuja maioria são 

pertencentes ao gênero Lactobacillus, Pediococcus e Micrococcus, podem sobreviver à 

pasteurização em baixos níveis e crescer de forma lenta ao longo da maturação do queijo até 

10
6
 a 10

7 
UFC/g, dependendo do período de armazenamento e da temperatura. 
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  A presença dessa microbiota no leite, juntamente com a adição de novas cepas, vai 

contribuir para o desenvolvimento do sabor característico de cada tipo de queijo, assim como 

suas propriedades tecnológicas (CASTRO et al., 2013). 

O coagulante mais utilizado é o coalho, que é definido como um extrato do estômago 

de ruminantes que contém diferentes quantidades de quimosina e pepsina, dependendo da 

idade do animal e do seu regime de alimentação. No entanto, existem coagulantes também de 

origem vegetal, que, segundo Perry (2004), apresentam bom desempenho, apesar dos queijos 

fabricados com esse tipo de coagulante costumarem apresentar sabor amargo após algum 

tempo de armazenamento. Os coagulantes de origem microbiana, produzidos a partir de 

micro-organismos como Aspergillus niger var. awamori, possuem características semelhantes 

aos de origem animal, sendo, assim, bastante utilizados em substituição ao de origem bovina 

(SAAD; CRUZ; FARIA, 2011). Outro método para a coagulação da caseína é adicionar ácido 

ao leite, reduzindo seu pH a 4,5, que corresponde ao ponto isoelétrico da proteína. Nesse pH, 

as micelas de caseína agregam-se e precipitam-se. Esse método, no entanto, fornece queijos 

de qualidade inferior aos produzidos pelo método enzimático (PERRY, 2004). 

Durante a formação da coalhada, podem ser adicionados, conforme a necessidade o 

cloreto de cálcio (CaCl) e outros aditivos como nitratos e corantes. O CaCl aumentao teor de 

íons Ca
2+

no leite, acelerando acoagulação da caseína e auxiliando na formação do coágulo. O 

CaCl2 é utilizado, principalmente, quando o teor de proteína no leite não é o ideal (PEREDA 

et al., 2004; PERRY, 2004). 

A massa de coalhada é, então, cortada e homogeneizada para expelir o soro de dentro 

do coágulo, processo denominado sinérese. Em seguida, a massa é drenada, salgada e 

acondicionada como queijo fresco. Queijos curados precisam de um tempo adicional para 

atingir as características sensoriais, especialmente sabor e aroma. Com esse objetivo são 

mantidos em câmaras controladas por um tempo (conhecidos por processo de cura ou 

maturação) (SANTOS et al, 2010).  

A composição química do leite de cabra favorece a sua utilização na fabricação de 

queijos em relação ao leite de vaca (BOMFIM et al., 2013). Os glóbulos de gordura do leite 

de cabra são menores do que os do leite de vaca, com diâmetro menor que 5µm, acarretando 

em desnate natural mais lento e melhor absorção pela mucosa intestinal, pelo maior acesso de 

enzimas digestivas, proporcionando maior digestibilidade. 
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Possui, também, menor proporção da alfa-s1 caseína, proteína responsável pela 

resposta alérgica ao consumo de leite bovino, que é a causa mais freqüente de alergia a 

alimentos entre crianças (SILANIKOV et al, 2010). Dessa forma, possui maior tolerância e 

menor potencial alergênico, sendo seu consumo recomendado a indivíduos que apresentam 

alergia ao leite de vaca (AH-LEUNG, 2006). Outra vantagem do leite de cabra é o teor e a 

composição de oligossacarídeos, cuja ação prebiótica exerce um estímulo seletivo à 

microbiota intestinal benéfica e ação anti- inflamatória em nível intestinal. Além disso, o teor 

de cálcio do leite de cabra é ligeiramente superior ao do leite bovino, bem como seu conteúdo 

de potássio. No entanto, ainda são escassos na literatura dados sobre a biodisponibilidade de 

minerais do leite caprino (BARRIONUEVO et al., 2002). 

Os queijos são os produtos mais utilizados para agregação de valor ao leite caprino no 

Brasil (BOMFIM et al., 2013).  

A composição, a qualidade nutricional e a funcionalidade biológica do leite de cabra 

tornam-no um alimento com grande potencial de agregação de valor com base na produção de 

produtos lácteos direcionados aos consumidores interessados/sensibilizados pela relação entre 

alimentação e saúde (BOMFIM et al., 2013). Nesse contexto, com o objetivo de agregar valor 

aos aspectos funcionais do leite caprino, produtos lácteos probióticos vêm sendo 

desenvolvidos (SANTOS et al., 2010) queijo cremoso caprino probiótico (GARCIA et al., 

2012; OLIVEIRA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014), queijo coalho caprino probiótico 

(MEIRA et al., 2015), ricota caprina probiótica e queijo coalho caprino probiótico. 

A principal característica é a do tamanho de seus glóbulos de gordura que em 28%, 

este tamanho reduzido facilita a ação das lipases (BRASIL, 2002). 

Segundo Fisberg (1999), o leite de cabra, diferentemente do leite de vaca, tem 

características únicas como: alta digestibilidade, alcalinidade distinta e maior capacidade 

tamponante. Os estudos sobre o rendimento do leite na fabricação de queijos tomam por base 

o extrato seco total (EST), devido ao aproveitamento de seus constituintes na coalhada. 

No leite de vaca a presença de 12,5 g/litro de extrato seco total (EST) e no de cabra 

este valor é de 14,5 g/litro. A gordura apresenta 18% de ácidos graxos de cadeia curta 

(cáprico, caprílico e capróico), sendo o dobro do leite de vaca, responsáveis pelo aroma típico 

dos queijos. Cardarelli (2008) observaram a influência da adição de Streptococcus 

thermophilus como cultura starter, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, inulina, 

oligofrutose e mel no queijo petit suisse (CARDARELLI et al., 2008), concluindo que os 

queijos contendo mel não obtiveram boas avaliações comparados aos adicionados de inulina e 
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oligofrutose, e o melhor queijo petit suisse simbiótico, considerando suas características 

sensoriais e funcionais, foi o adicionado de oligofrutose e inulina combinados. 

De acordo com Santos (2006) queijo Picante da Beira Baixa é geralmente obtido pela 

mistura de leite caprino e ovino, em que cada queijo requer 4 litros de leite, cuja coagulação é 

obtida a 30 ºC por 43 minutos, resultando num queijo de 1000 g, curado por 45 dias. Amarelo 

da Beira Baixa é um queijo fabricado com a mistura de leite caprino e ovino, onde são 

necessários 4,5 litros de leite, sua coagulação é obtida a 29 ºC por 43 minutos e rende um 

queijo de 950 g, maturado por 150 a 190 dias (SANTOS, 2006).  

O queijo Rabaçal é oriundo da região de Rabaçal, onde os rebanhos são criados 

extensivamente nas fazendas, e o cheiro e o sabor deste queijo revelam a única flora regional, 

que serve como pasto para ovelhas, e que por sua vez, é uma consequência natural do tempo e 

condições existentes nesta área.  

Pitso (1999), realizando experimento na Grécia, produziu um queijo feito com a 

mistura de leite caprino e bovino em várias proporções, que culminou com um queijo com 

teor reduzido de gordura à media que se aumentou a quantidade de leite de cabra nas 

formulações (SANTOS & CANÇADO, 2009). 

No âmbito da legislação sanitária federal, existe a Instrução Normativa nº 37, de 31 de 

outubro de 2000, os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade (RTIQ) para produtos 

oriundos de leite que são internalizados de Resoluções do Mercosul e outras em nível 

nacional, como manteiga da terra ou manteiga de garrafa; queijo de coalho, queijo de 

manteiga e queijo petit suisse. 

De acordo com Feijó (2003), não existem RTIQs para a elaboração de queijos de leite 

de cabra no Brasil. A fabricação, o transporte e a comercialização de queijos devem seguir os 

requisitos dispostos nos procedimentos das Boas Práticas de Fabricação, sendo as etapas do 

processo de fabricação específicas para o queijo pretendido. 

Na utilização do leite de cabra para a fabricação de queijos, verifica-se que sua 

composição consiste em uma mistura complexa, formada principalmente pela gordura (em 

forma de emulsão), pelas proteínas (em forma coloidal), a lactose (em dissolução verdadeira) 

e os minerais como o cálcio e o fósforo, assim como vitaminas, enzimas e outros 

oligoelementos (FEIJÓ, 2003). 

A lactose é a principal fonte de fermentação do leite, embora seja ligeiramente menor 

no leite de cabra, a ação enzimática das bactérias do fermento láctico, no processo de 

homofermentação é inteiramente transformada em ácido láctico.  Devido à baixa quantidade 
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de caroteno do leite de cabra, a sua coloração é sempre branca, excelente para a fabricação de 

queijos com mofo, como gorgonzola, camembert, e queijos com ervas, pois não é necessário 

acrescentar o clareador e não haverá bordas amareladas.  Na Tabela 2 esta composição físico-

química média do leite de cabra e vaca. 

 

TABELA 2: COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA MÉDIA DO LEITE DE CABRA E 

VACA 

PARÂMETROS Leite de cabra Leite de vaca 

Gordura (%) 4,69 3,52 

Proteínas (%) 3,95 3,26 

Lactose (%) 4,72 4,76 

Cinzas (%) 0,77 0,71 

Extrato seco total (%) 14,12 12,25 

Extrato seco desengordurado (%) 9,43 8,7 

Água (%) 85,88 87,75 

Densidade (15ºC) 1,031 1,030 

Acidez (ºD) 17,7 16,7 

 pH  6,57 6,65 

Depressão crioscopica (ºH) -0,558 -0,545 

Fonte: Instituto de Laticínios Candido Tostes, Centro de Pesquisa e Ensino da 

EPAMIG, Juiz de Fora/MG (1996). 

 

Em tecnologia alimentar, procura-se desenvolver novos produtos com elevada 

qualidade, sendo possuidor de grande valor acrescentado, como os alimentos funcionais 

(OLIVEIRA,2012). Segundo Gomes e Malcata (2005), o aumento do valor nutritivo e 

terapêutico trazido pelas bifidobactérias tornou-as alvo preferencial de uma série de 

programas de investigação aplicada; gerou-se, então, um interesse considerável no sentido da 

incorporação das bifidobactérias em determinados alimentos, tendo sido muitos os produtos 

introduzidos no mercado como veículos para tais agentes probióticos, entre eles alimentos 

infantis, leites fermentados, queijos e outros produtos lácteos.  As espécies mais utilizadas 

para a obtenção destes produtos são de origem humana, como, por exemplo, Bifidobacterium 

adolescentis, B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum (a mais comum e com maior êxito), 

Lactobacillus acidophilus, L. casei subsp. rhamnosus e Enterococcus faecium (SAAD, 2006; 

GOMES; MALCATA, 2005); considera-se que tais espécies reúnem as condições mais 

adequadas para fazer face às necessidades fisiológicas do hospedeiro, podendo mais 

facilmente colonizar o intestino. As estirpes probióticas podem ser adicionadas como cultura 
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única, ou em conjunto com outras bactérias láticas, durante a fermentação, ao produto final já 

fermentado ou ainda ao produto fresco antes da respectiva distribuição. 

Os queijos são produtos com características peculiares que conferem proteção às 

bactérias probióticas contra a ação do oxigênio, baixo pH e sais biliares, durante a sua 

passagem pelo trato gastrintestinal. Esse conjunto de características, o qual inclui, entre 

outros, pH próximo ao neutro, atividade de água normalmente elevada (dependendo, 

obviamente, da quantidade de sal do queijo e das condições de maturação, no caso de ser um 

produto maturado), matriz sólida (que facilita a “inserção da bactéria”) e concentração 

relativamente elevada de gordura, leva a proposição que esses produtos sejam mais adequados 

como veículos para os probióticos quando comparado aos leites fermentados e iogurtes. Por 

outro lado, alguns queijos apresentam um período de maturação muito longo, o que dificulta a 

sobrevivência de micro-organismos probióticos. 

Assim como ocorre com praticamente todos os outros produtos alimentícios, os 

principais pontos relacionados a modificações nos processos de elaboração de queijos podem 

sucumbir quanto à sua eficiência, qualidade, sabor, segurança, saúde e nutrição. No caso 

específico dos queijos elaborados com a adição de culturas probióticas, o produto deve 

garantir uma concentração razoável de probióticos no momento do consumo para que, ao final 

do trato gastrintestinal, se apresente em doses benéficas à saúde. Estudos com diferentes tipos 

de queijos mostraram variações em seu período máximo de armazenamento, quando 

considerada a viabilidade das bactérias probióticas (ROSS et al., 2000).   

A incorporação de três cepas probiótica: B. bifidum, B. infantis, B. longum - ao queijo 

Crescenza foi testada, sendo observado que a adição de Bifidobacterium sp. afetou as 

características de textura do queijo. O queijo adicionado de B. bifidum diferiu 

significativamente do queijo controle (padrão) em relação ao sabor. A intensidade do sabor 

dos queijos com B. bifidum e B. longum adicionados individualmente foram ligeiramente 

maiores, em comparação ao controle (FOOKS; FULLER; GIBSON, 1999). 

O tempo de armazenamento de diferentes queijos contendo probióticos estudados varia, 

principalmente, em função do tipo de queijo produzido (maturado ou fresco, período e 

temperatura de maturação), da cultura adicionada e do seu inoculo (PUUPPONEM-PIMIÃ et 

al. 2002).  No Brasil, estudos realizados com queijo minas frescal revelaram populações de 

probióticos superiores a 106 UFC/g durante o armazenamento refrigerado do produto por até 

21 dias. A viabilidade de L. acidophilus, assim como de L. paracasei em queijo minas frescal 

foi ligeiramente favorecida em queijos adicionados da cultura starter tipo O, composta por 
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Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris, comparada à viabilidade 

em queijos acidificados diretamente com ácido lático. Entretanto, os queijos com a cultura O 

apresentaram características sensoriais e de textura instrumental mais desfavoráveis, em 

virtude da diminuição excessiva de pH ao final do período de armazenamento (BURITI et al., 

2005; 2007; BURITI; ROCHA; SAAD, 2005). Estudos com queijos petit-suisse, produzidos 

com massa-base de queijo quark contendo a cultura starter de S. thermophilus e os 

probióticos L. acidophilus e B. lactis, também foram realizados neste tipo de queijo. 

Cardarelli et al. (2008) observaram, em queijos petit-suisse simbióticos contendo os 

prebióticos inulina, oligofrutose e/ou mel, que L. acidophilus e B. lactis estiveram sempre 

superiores a 6 log UFC/g e a 7 UFC/g, respectivamente, com o melhor desempenho 

apresentado por B. lactis durante todo o armazenamento (28 dias).   

Buriti, Cardarelli e Saad (2007) verificaram populações acima de 7 log UFC/g de L. 

paracasei durante 21 dias de armazenamento dos queijos simbióticos e probióticos, 

produzidos, respectivamente, com e sem a adição da fibra prebiótica inulina. No mesmo 

estudo, os microorganismos L. paracasei e S. thermophilus em co-cultura contribuíram para a 

bioconservação dos queijos probióticos e simbióticos, tendo sido efetivos na inibição de 

contaminantes, incluindo coliformes totais, Staphylococcus sp. e Staphylococcus DNAse 

positivos (BURITI; CARDARELLI; SAAD, 2007, COSTA,2011). Adicionalmente, a fibra 

inulina melhorou as características sensoriais dos queijos simbióticos (BURITI; 

CARDARELLI; SAAD, 2008), não tendo sido degradada pelas culturas presentes durante o 

armazenamento do produto (BURITI et al., 2007).   

 

2.6 QUEIJO CHEVROTIN 

 

Chevrotin é um queijo suave de leite de cabra, produzido em Haute-Savoie-Alta 

Sabóia, no leste da França. Chevrotin é produzido desde o século XVII, nos distritos dos 

Alpes da Savóia Chablais, Baugese Aravis. A paisagem apresenta dificuldades para a 

agricultura, com declives acentuados, um clima úmido e uma fina pedra calcária do solo com 

base que suporta uma vegetação restrita (GUEDES et al., 2009). 

Chevrotin é produzido a partir de leite de cabra pasteurizado e filtrado. O queijo 

apresenta um curto período de maturação. A produção tende a ser um processo artesanal. No 

mínimo, ele precisa de três semanas para maturar. Isso ocorre em prateleiras de madeira, de 
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preferência de pinho, e durante o período de maturação de cada queijo, este é virado e lavado 

com água salgada, três vezes por semana (GUEDES et al., 2009). 

O queijo tem a forma de um cilindro achatado, com um diâmetro de 10 cm, uma 

espessura de 3 a 4 cm e geralmente pesa entre 200 a 300 g. Chevrotin apresenta um uma casca 

conhecida por "fino croûte branca rosée" revestimento macio marrom-avermelhado, não 

muito diferente da casca dos melhores queijos conhecidos como Munster. O Chevrotin é 

semelhante ao Reblochon, que é produzido nas mesmas regiões de Savoy (GUEDES et al., 

2009). 

 O queijo tem um sabor com uma acidez aromática, que lembra as ervas selvagens, 

incluídas nas dietas das cabras da montanha, de primavera e verão. Chevrotin é 

particularmente adequado para comer com pão, no café da manhã. A melhor época para 

comer chevrotin é geralmente entre maio e setembro, aproximadamente cinco semanas após o 

fabrico, mas que pode ser apreciado a qualquer momento entre abril e novembro (GUEDES et 

al., 2009). 

O Chevrotin tornou-se marca comercial de uma coalhada ácida. É normalmente 

consumido com doces em forma de patês, torradas, bolachas, recheio de tortas e outros 

petiscos. O queijo é obtido do coalho de leite pasteurizado, sendo considerado simbiótico a 

partir da incorporação de ingredientes com alegação de propriedades funcionais, como a 

inulina.  

O método de produção do queijo Chevrotin é exclusivamente um produto agrícola. O 

leite utilizado é obtido pelo leite de um número de rebanhos, mas que é sempre de um único 

rebanho. A maior parte do leite utilizado para a produção do Chevrotin vem de cabras de raça 

alpina. Há duas estações de gerenciamento de rebanho em separado, com base na utilização 

dos recursos naturais das montanhas. Durante a temporada de inverno, que dura cinco a sete 

meses, a forragem é usada, principalmente, da área local. Produzidos localmente fardos de 

forrageiras, pelo menos, 70% em peso seco do total do consumo de forragem. Para o período 

remanescente de pelo menos cinco meses, a alimentação é baseada em pastagem espontânea. 

A alimentação suplementar é marginal. Cada cabra tem uma área disponível de pelo menos 

1.000 metros quadrados. A produção de leite por cabra é limitada. 

 O leite é usado cru e integral, sem proteína padrão ou conteúdo de gordura. Todo o 

processamento físico diferente de filtragem para eliminar as impurezas macroscópicas é 

proibido. É proibido retirar elementos do leite, ou adicionar ingredientes senão coalho, 

fermento láctico e sal (cloreto de sódio). Da ordenha para o fim do processo de fabrico, a 
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temperatura do leite nunca deve ser superior a 40 °C. Não devem se passar mais de 14 horas 

entre a ordenha do primeiro lote e a adição de coalho. Arrefecimento simples do leite 

contribui para incentivar fermentos naturais e evitar o desenvolvimento da biota psicotrópica. 

Depois da adição de coalho, o leite coagula rapidamente. Corta-se, mexendo sempre, 

faz-se a drenagem do soro de leite, a prensagem e salga são todos realizados manualmente. A 

coalhada é cortada para um tamanho entre de um grão de arroz e de um grão de milho. Para 

moldagem, a coalhada é colocada em moldes individuais. Após o enchimento, os moldes são 

virados depois. Pressionando-se, leva-se por seis a doze horas, durante as quais os moldes são 

virados de pelo menos mais uma vez. O queijo é então salgado e, em seguida seco durante 

nove dias a uma temperatura de 15°C, tempo durante o período de maturação.  

Os queijos da denominação de origem "Chevrotin" tem 45% de gordura. Tem 

forma cilindrica entre 3 e 4,5 cm de altura e entre 9 e 12 centímetros de diâmetro e pesa entre 

250 e 350 gramas.É vendido em embalagens individuais, entre outras coisas, ter um fundo 

falso,madeira e aberto. Contém pelo menos 45 gramas de gordura por 100 gramas de queijo, 

após a conclusão da secagem e o teor de matéria seca, que não deve ser inferior a 45 gramas 

por 100 gramas de queijo. É um queijo prensado cozido, com casca lavada, coberta total ou 

parcialmente, no fim do período de cura de uma espuma branca e fina feito basicamente 

geotrichum.  

Muitos queijos artesanais são produzidos apenas em regiões específicas para garantir a 

qualidade e padronização. Depois o Chevrotin foi agraciado com o Appellation d'Origine 

Controlada (AOC), em 2002, onde passou a ser produzido exclusivamente na região de Haute 

Savoie da França. 

Chevrotin de Aravis é um queijo de casca lavada que é feito com leite de cabra. O 

amadurecimento, que tem a duração de quatro semanas resulta em uma pasta fina e suave e 

uma casca amarelo-laranja que é úmida e contaminada com fungos. Tal como acontece com 

outros queijos chevre, tem o odor de cabras e flores com um sabor quase doce. Sendo um 

queijo da serra, tem uma acidez aromática herdada de ervas selvagens com as quais as cabras 

são alimentadas. O queijo Chevrotin de Aravis combina bem com Cotes du Rhone, Bandol, 

Mondeuse, Chignin-Bergeron, Saint-Joseph e vinhos Sabóia. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. LOCAL, PERÍODO DO EXPERIMENTO E LEITES UTILIZADOS 

 

 O experimento foi realizado no período de setembro a novembro de 2013, no 

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Laticínios (PDLAT), da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), Campus 

III, Bananeiras - PB e no Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LMA), Campus 

CAMPUS I, João Pessoa-PB. O município de Bananeiras se localiza na microrregião do brejo 

paraibano, com latitude de 06º46’ ao Sul e sua longitude de 35º38’ ao Oeste de Greenwich, 

altitude média em relação ao nível o mar de 552 m, com clima tropical chuvoso com verão 

seco e precipitação anual de 1200 mm, e com médias de temperatura máxima 31 ºC e mínima 

12 °C. 

 Foram utilizados os leites de cabras Saanen e Alpinas com peso de 40 ± 6 kg e 30 ± 5 

dias de lactação. As dietas foram compostas de feno de tifton (Cynodon spp.) e concentrado, 

composto de farelo de milho, farelo de soja, farelo de trigo, complementada com mistura 

mineral. As dietas foram elaboradas segundo o NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

(NRC,1981), para satisfazer as exigências de produção de leite de 1,5 kg/dia, com 4% de 

gordura. 

 Foi utilizado o leite de vacas girolando com 400±36 kg e 80±15 dias de lactação. As 

dietas como volumoso, os animais foram mantidos a pasto, e concentrado composto de farelo 

de milho, farelo de soja, farelo de trigo, complementada com mistura mineral. As dietas foram 

elaboradas segundo o NRC (1981), para satisfazer as exigências de produção de leite de 38 

kg/dia, com 3,5% de gordura. 

 

3.2. MATÉRIA-PRIMA - QUEIJO TIPO CHEVROTIN 

 

 Os ingredientes e suas devidas quantidades, utilizados no processamento dos queijos 

tipo “chevrotin” utilizando o leite bovino (LV), leite caprino (LC) e  leite misto (LM (bovino 

e caprino 1:1)), estão apresentados na Tabela 3. 
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TABELA 3: INGREDIENTES USADOS PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJO TIPO 

“CHEVROTIN” 

INGREDIENTES  LEITE (mL)  

LV LC LM 1:1 

Leite (L) 10 10 5+5 

Fermento Lácteo liofilizado (Lactobacillus delbruekki subsp. 

bulgaricus e Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) (mL) 

20 20 20 

Coagulante: quimosina (100%), poder coagulante 1:3.000/75 INCU 

(mL) 

7 7 7 

Cloreto de cálcio (mL) Solução 50  4 4 4 

Inulina (%/Kg) 0% 2,5% 5% 

 BB12 (mL) 20 20 20 

BB12 = Bífidobacterium lactis, LV=leite de vaca, LC=leite de cabra, LM=leite misto. 

 

 O leite destinado a fabricação dos queijos foi obtido de animais sadios, limpos, com 

aroma e sabor normais, sem odores ou sabores estranhos e acidez baixa.  

Todos os cuidados higiênicos foram observados na coleta, transporte e recepção, pois 

não se pode obter um produto de boa qualidade a partir de matéria prima inadequada. O 

processamento seguiu um padrão para as três formulações (Figura 2).  

A Figura 2, mostra o fluxograma do processamento dos queijos tipo “Chevrotin”.  
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FIGURA 2: FLUXOGRAMA DA PRODUÇÃO DO QUEIJO TIPO “CHEVROTIN” 

 

A acidez dos leites encontrava-se entre 0,16 a 0,20% de ácido láctico. O leite foi 

filtrado com peneira de “nylon” para evitar que possíveis impurezas passassem despercebidas. 

Os leites foram submetidos à pasteurização lenta (65 °C por 30 minutos) (ORDONEZ, 2005). 

Após a pasteurização, os leites foram resfriados à temperatura de 35 °C, temperatura ótima 

para o crescimento de micro-organismos termofílicos. Foram adicionados ao leite, o 

coagulante e a cultura láctea (Bifidobacterium lactis), adquirido na Christian Hansen, 

(Valinhos, Brasil). O leite ficou em repouso por 40 minutos à temperatura ambiente, para 

ocorrer a coagulação. Em seguida foi realizado lentamente o corte da coalhada, com liras, no 
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sentido horizontal e vertical, de forma de obter grãos pequenos (tamanho do grão de milho, 

cubos com arestas de 1 cm). A mexedura única ocorreu lentamente por cerca de 2 minutos; o 

dessoramento ocorreu em tecido de murim e em seguida foi adicionada a inulina (0,0%, 2,5% 

e 5,0%), adquirida no Morelia (Sensores y Equipos de Processo, AS de Cv –México). Em 

seguida foi realizada a enformagem e prensagem por 2 horas; a salga foi realizada por imersão 

em salmora (20% m/v a 10 ºC) por 2 horas. 

 A maturação foi realizada em câmara fria (10 °C e 85% de umidade relativa) por um 

período de 30 dias. Os produtos foram embalados em condições assépticas com papel 

alumínio e rotulados, armazenados sob refrigeração (10 °C) por um período de 30 dias.  

 A Tabela 4 apresenta a identificação das amostras de queijos que foram usados na 

realização desse trabalho. 

 

TABELA 4: IDENTIFICAÇÃO DOS TRATAMENTOS DE QUEIJO  

 

IDENTIFICAÇÃO TIPO DE PRODUTO 

QV0 Queijo bovino 0,0 de inulina 

QV2,5 Queijo bovino 2,5% de inulina 

QV5 Queijo bovino 5,0% de inulina 

QC0 Queijo caprino 0,0% de inulina 

QC2,5 Queijo caprino 2,5% de inulina 

QC5 Queijo caprino 5,0% de inulina 

QM0 Queijo misto 0,0% de inulina 

QM2,5 Queijo misto 2,5% de inulina 

QM5 Queijo misto 5,0% de inulina 

 

  

Os resultados das analises microbiológicas e físico-químicas foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), utilizando um esquema fatorial (3x3x3) com três tipos de leite, em três 

concentrações de inulina (0,0%, 2,5% e 5,0%) e os três  período de maturação (0,15 e 30 dias. 

Os resultados das análise sensoriais, ácidos graxos e teor de colesterol total, foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA), utilizando um esquema fatorial (3x3) com três tipos de leite, 

em três concentrações de inulina (0,0%, 2,5% e 5,0%) com três repetições. Para comparação 
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das médias das amostras foi aplicado o teste de Tukey a 1% de significância, utilizando-se o 

software estatístico SAS (2014), licenciado para o CCHSA/UFPB. 

 

3.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a Instrução Normativa n° 

62, de 26 de novembro de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Esse Regulamento Técnico Geral trata da Fixação dos Requisitos Microbiológicos 

de Queijos(BRASIL, 2001), em que os queijos tipo chevrotin devem obedecer aos critérios 

estabelecidos para queijos de médio teor de umidade.  

As análises foram feitas com base nos Métodos Analíticos Oficiais para Análises 

Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal, conforme as exigências da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para coliformes totais e 

termotolerantes, contagem de Estafilococos coagulase positiva e pesquisa de Salmonella 

spp.e contagem de bactérias bífido bacterium lactis. 

Para o leite, a metodologia aplicada foi do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento com publicação em 18 de setembro de 2003, oficializando os métodos 

analíticos oficiais para análises microbiológicas para controle de produtos de origem animal e 

água. E a RDC n° 12, usando a etodologia da Apha, 2001. 

Na tabela 5 encontram-se as metodologias utilizadas para análises microbiológicas. 

 

TABELA 5: MICRO-ORGANISMOS PESQUISADOS NOS QUEIJOS PRODUZIDOS  

MICRO-ORGANISMOS METODOLOGIA 

Coliformes (NMP/g)  

 

         APHA, 2011 

 

Coliformes Termotolerantes (NMP/g) 

Estafilocosos coagulase positiva (NMP/g) 

Salmonella sp/25 g 

Bifido bacerium lactis (UFC/g) 

  

3.3.1 Determinação do Número Mais Provável de Coliformes Totais e 

Termotolerentes (NMP/g)  

Pesou-se 10g de da amostra de queijo com 90 mL de água peptonada a 0,1% fazendo a 

diluição 10-1 e as diluições seriadas (10-
2, 10-3). Para o teste presuntivo utilizou-se o Caldo 

Lauril Sulfato Triptose (LST) e incubou-se a 35°C durante 24 e 48 horas. Após a confirmação 
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do teste, transferiu- se as amostras para o Caldo Verde Brilhante Bile (CLBVB) que fermenta 

a 35°C, para o caldo Escherichia coli (EC) coliformes termotolerantes, e incubou-se a 35°C 

durante 24 e 48 horas. A partir da leitura da combinação entre os tubos positivos (APHA, 

2001).  

 

3.3.2 Contagem de Staphylococcus Catalase Positiva.  

Para a enumeração de Staphylococcus, 10 g de cada queijo e leite foram 

homogeneizados em 90 mL de água peptonada 0,1%, para a obtenção da diluição 10-1. A 

partir dessa diluição, uma alíquota de 0,1 mL de diluições 10-2, 10-3 foram inoculadas e 

espalhadas, com auxílio de um bastão em L, na superfície do Àgar Vogel Jonhson enriquecido 

com emulsão e telurito de potássio a 1%. As placas foram incubadas e invertidas por 48 horas 

a 37°C. Passado o tempo de incubação, retiraram-se as placas da estufa e contaram-se as 

colônias típicas (negras com halo translúcidos) e atípicas para confirmação de Staphylococcus 

coagulase positiva.  

 

3.3.3 Contagem Padrão em Placas (PCA) - Mesófilos  

De cada amostra preparou-se diluições sucessivas 10-1, 10-2 e 10-3, transferindo-se 1 

mL de cada diluição para placas de Petri esterilizadas em duplicata. Adicionou-se 15 a 20 mL 

de ágar padrão para contagem. As placas foram homogeneizadas em movimentos circulares 

em forma de oito e deixadas em repouso até a solidificação do ágar. Após a solidificação as 

placas foram incubadas em posição invertida a 36±1ºC por 48 horas. Procedeu-se então a 

contagem, cujo resultado foi expresso em unidade formadora de colônia/grama – UFC/g-1 (APHA, 

2001). 

3.3.4. Contagem de Bifidobacterium Lactis. 

Para a enumeração de Bifidobacteriumlactis, foi utilizado o meio Biffidumbcterium 

Agar. A técnica utilizada para inoculação foi porprofundidade. Após a inoculação, as placas 

de Petri foram incubadas invertidas em jarras contendo gerador de anaerobiose Anaerobac 

(PROBAC) a 37 ºC por 72 horas.  

 

3.3.5. Análise microbiológica da inulina 

Os resultados das análises microbiológicas da inulina estão expressos na Tabela 6. 

Esses resultados foram fornecidos pela empresa onde foi comprada a inulina, Morelia 
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(Sesores y Equipos de Processo, AS de Cv –México), engenheiro químico responsável Rafael 

Rocha Alva. 

 

TABELA 6: RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DA INULINA DE AGAVE 

 

 

MICRO-ORGANISMOS 

Coliformes 35° 

C (NMP/ml) 

Termotolera

ntes 

(NMP/ml) 

Staphylococcus 

coagulase 

positiva 

(UFC/ml) 

Salmonela 

sp/25ml 
Fungos e 

leveduras 

Inulina Agave 1,8x101 <3 <1 Ausente <1 

Fonte:ALVA 2014 

 

Os resultados das análises mostram que a inulina de agave é um produto orgânico, 

certificado e elaborado atendendo aos padrões microbiológicos estabelecidos pela Norma 

Oficial Mexicana e Brasileira, pela metodologia AOAC, 2002. 

  

3.4. AVALIAÇÃO SENSORIAL DOS QUEIJOS 

 

A avaliação sensorial foi realizada no Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e 

Análise Sensorial (LDPAS), do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus III.  

O teste afetivo de aceitação e intenção de compra foi realizado utilizando escala 

hedônica de cinco pontos de acordo com a metodologia (165/IV) recomendada pelo Instituto 

Adolfo Lutz – IAL (BRASIL, 2005). A realização do teste foi previamente aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba – CEP/CCS/UFPB (CAAE:53756215.7.0000.5188). 

A tabela 7 apresenta a metodologia para as análises sensoriais. 

 

TABELA 7: PARÂMETROS SENSORIAIS  

PARÂMETROS SENSORIAIS METODOLOGIAS 

Teste de Aceitação por escala Hedônica IAL, 2005 

IAL, 2005 Teste de Ordenação 

 

O teste foi realizado em cabines individuais e as amostras foram servidas em três dias 

consecutivos:  

a) Primeiro dia foram servidas três amostras de queijo caprino 
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b) Segundo dia foram servidas três amostras de queijo bovino 

c) Terceiro dia foram servidas três amostras de queijo misto 

As amostras foram servidas em copos plásticos codificados, com três dígitos, à 

temperatura de refrigeração. O grupo de provadores foi composto de 60 pessoas não treinadas, 

alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Maximum, representativas do público alvo 

(STONE & SIDEL, 1993).  

As amostras dos queijos foram avaliadas em relação aos atributos aparência, aroma, 

sabor, textura e intenção de compra. Cada provador recebeu as amostras aleatoriamente e 

marcou uma ficha única. Foi utilizada a escala hedônica não estruturada de nove pontos, 

ancorada nos extremos pelos termos “desgostei muitíssimo” na esquerda e “gostei 

muitíssimo” na direita. 

Para fins de comparação, foram avaliadas três formulações de queijo tipo chevrotin 

(caprino, bovino e misto) com diferentes níveis de inulina (0%, 2,5% e 5%). Os provadores 

avaliaram os atributos de: aroma, sabor,aparência, textura e intenção de compra. Nesses testes 

sensoriais foram utilizados 60 provadores, não treinados, de ambos os gêneros, com idade 

variando entre 18 e 45 anos. 

As amostras foram servidas de forma monádica, em copos descartáveis codificados 

com três dígitos aleatórios, acompanhadas de ficha de avaliação, um copo com água mineral e 

lápis grafite e borracha (YOTSUYANAGI, 2002). Os testes foram realizados em cabines 

individuais, com iluminação artificial uniformemente distribuída, longe de ruídos e odores, 

em horários previamente estabelecidos, excluindo uma hora antes do almoço e duas horas 

após o almoço, seguindo metodologia preconizada por Moraes (1988). Os provadores foram 

inicialmente selecionados com base em interesse e disponibilidade para participar dos testes 

sensoriais, sendo indagados ainda, quanto à periodicidade de consumo de queijo tipo coalho, 

tipos de queijos consumidos, através de um questionário de recrutamento (Anexos 3 e 4).  

A aceitabilidade dos queijos foi determinada com a participação de consumidores 

potenciais do produto utilizando uma escala hedônica estruturada mista de 9 pontos (1 = 

desgostei extremamente, 5 = nem gostei/nem desgostei, 9 = gostei extremamente) de acordo 

com Stone & Sidel, (1974). Nos testes de aceitação avaliou-se o produto quanto à aparência, 

sabor, textura, aroma e intenção de compra (STONE & SIDEL, 1993). A atitude dos 

provadores com relação à compra do produto foi avaliada através de escala de intenção de 

compra de cinco pontos, que variou de “certamente compraria” e “certamente não compraria 

o produto” (MEILGAARD et al., 1999).  
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Para o parâmetro de intenção de compra do produto, utilizou-se uma escala estruturada 

hedônica de 5 pontos (1 = certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 5 = certamente compraria), tendo-se também solicitado que os provadores 

indicassem a ordem de preferência dos produtos.  

Em todos os testes, as amostras foram servidas em temperatura ambiente, sendo 

quarteladas e padronizadas no formato de cubos de aproximadamente de 1,5cm3, e 

acondicionadas em copos plásticos descartáveis de 50 mL, devidamente codificados em 

números aleatórios de três dígitos. As amostras foram servidas acompanhadas de biscoito do 

tipo “água e sal” e água mineral a temperatura ambiente, cujo consumo foi recomendado a 

fim de que fosse removido o sabor residual entre as amostras. Foram apresentadas aos 

provadores e estes orientados para provar uma amostra por vez, da esquerda para a direita, e 

para responder o questionário de pontuação quanto a aparência, aroma, sabor textura e 

intenção de compra dos queijos.  

Os resultados das análises sensoriais foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), utilizando um Delineamento Inteiramente Casualizado, com quatro tratamentos e 

três repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) de dois fatores 

(amostra e provadores) com interação para cada atributo. Para comparação das médias das 

amostras foi aplicado o teste de Tukey à 1% de significância, utilizando-se o software 

estatístico SAS (2014). E os resultados foram representados graficamente pelo gráfico de 

aranha.Encontra-se em anexo a ficha de recrutamento utilizada nas análises sensoriais 

realizadas nesse trabalho. 

 

3.5 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As análises Físico-Químicas foram feitas com base na instrução normativa N° 46, 12 

de outubro de 2007. Métodos Analíticos Oficiais Físico-químicos para Controle de Leite e 

Produtos Fermentados. Os resultados foram tabulados e submetidos a análise estatística 

(ANOVA) ao teste de TUKEI a 1% de probabilidade.  

Os procedimentos físico-químicos foram realizados no Laboratório de Análise Físico-

Química de Alimentos (LAFQA), do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 

(CCHSA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus III. As análises foram 

determinadas com base nas normas recomendadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).  
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Após 24 horas do processamento dos queijos, as amostras foram submetidas às determinações 

de pH e composição química. Todas as análises foram realizadas em duplicatas, com três 

repetições.  

 

A Tabela 8 mostra os parâmetros físico-químicos analisados bem como a metodologia 

utilizada. 

 

TABELA 8:PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICOS ANALISADOS 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS METODOLOGIAS 

Umidade (%) IAL, 2005 

Cinzas (%) IAL, 2005 

Acidez em Ácido Láctico (%) LANARA, 1992 

Lipídeos (%) FOLCH et al, 1956 

Atividade Água (AW) (%) FOLCH et al, 1956 

Extrato Seco (EST) (%) IAL, 2005 

Extrato Seco Desengordurado (ESD) (%) IAL, 2005 

Cálcio (%) IAL, 2008 

pH (%) IAL, 2005 

Cloretos (%) AOAC, 2005 

Densidade (150C) AOAC, 2005 

Lactose (%) AOAC, 2005 

Proteína Bruta (%) AOAC, 2005 

 

  

3.6 ANÁLISE DOS ÁCIDOS GRAXOS  

 

As análises para extração e esterificação dos ácidos graxos foram realizadas no 

Laboratório de Bromatológia do Departamento de Nutrição da UFPB. Foram analisadas 12 

amostras compostas de três tratamentos e três períodos experimentais (3x3x3). As amostras 

foram homogeneizadas com bastão de vidro e retiradas alíquotas de 100 mL de leite e queijo 

(macerado) que foram submetidas à centrifugação por 5 minutos para separação da gordura 

dos demais nutrientes. Destas amostras foram obtidas alíquotas de 2 g para os processos de 

extração, saponificação e esterificação (FOLCH et al., 1957). Em seguida foi realizada a 

metilação de acordo com metodologia de Hartman & Lago (1973) para obtenção dos ésteres 

produzidos que foram acondicionados em recipientes de vidro (10 mL). Para determinação 
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quantitativa dos ácidos graxos utilizou-se um cromatógrafo a gás (CG VARIAN CP – 3380) 

com detector de ionização de chama (FID), coluna capilar (SP- 2560) de 100 metros x 0,25 

mm (d.i.) x 0,20 µm, nitrogênio como gás de arraste (30 mL min-1), hidrogênio (10 mL min-1) 

e ar sintético (300 mL min-1).  

O tempo total de corrida foi de 63 minutos, cuja temperatura da coluna iniciou a 70 ºC 

permanecendo por 4 min., posteriormente a temperatura da coluna foi elevada a 8 ºC min-1 

para 110 ºC. Em seguida elevou-se a temperatura para 170 ºC a uma taxa de 5 ºC min-1 

permanecendo por 10 min., posteriormente a temperatura foi aumentada, a 4 ºC min-1, para a 

temperatura final de 240 ºC, que foi mantida por 14,5 minutos. Utilizou-se amostra padrão 

para ácidos graxos de leite de cabra fornecida pela SUPELCO (37 Component Fame Mix, 

numa concentração de 10000 µg/mL). Os tempos de retenção e as percentagens dos ácidos 

graxos foram obtidos a partir do software SYSTEM CONTROL VARIAN STAR, e expressos 

em percentual de área.  

Os resultados das análises de ácidos graxos foram compilados em planilhas eletrônicas 

sendo submetidas à análise de variância e regressão. Também foi realizada análise por 

contraste ortogonal (testemunha versus tratamentos com palma). As análises estatísticas foram 

realizadas com auxílio do software SAS, versão 6.2 (SAS, 1996). As amostras foram 

submetidas às análises de determinação de ácidos graxos, conforme metodologias a seguir. 

Inicialmente, os lipídeos foram extraídos das amostras de queijo segundo método descrito por 

Folch, Less e Stoane-Stanley. Do extrato lipídico, tomou-se uma alíquota de 5 mL para a 

execução do processo de preparação dos ésteres metílicos, seguindo-se o método descrito por 

Hartman e Lago (1973). As amostras transmetiladas foram analisadas em Cromatógrafo a Gás 

injetando-se uma alíquota de 1 μL do extrato esterificado e a identificação dos ácidos graxos 

foi feita pela comparação dos tempos de retenção e as percentagens dos ácidos graxos foram 

calculadas mediante o software – Peaksimple (SRI Instruments – USA). Os ácidos graxos 

foram quantificados por normalização das áreas dos ésteres metílicos e os resultados foram 

expressos em percentual de área (%). 

 

3.7 ANÁLISE DO TEOR DE COLESTEROL TOTAL 

 

A dosagem de colesterol total foi realizada tomando-se por base o método de 

Bragagnolo e Rodriguez-Amaya (1992), o qual é constituído de quatro etapas: extração de 

lipídeos, saponificação, extração dos lipídeos insaponificáveis e injeção do extrato lipídico no 
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cromatógrafo CLAE. Dentre as extrações lipídicas apresentadas optou-se pela extração por 

FOLCH et al. (1957), uma vez que as amostras a serem analisadas seriam de produtos 

cárneos, obtendo-se desta forma melhor extração dos lipídios mais polares (ANEXO 1 e 2).  

De cada queijo e leite foi pesada uma amostra de 100g, que foi triturada em 

multiprocessador (Kenwood, Mini Chopper, 300W, 350 mL) até a obtenção de uma massa 

homogênea. A seguir tomaram-se subamostras de 10 g, as quais foram submetidas às etapas 

de extração dos lipídeos, saponificação, extração dos lipídeos insaponificáveis e injeção do 

extrato lipídico no cromatógrafo CLAE. 

Na determinação de colesterol total dos leites e queijos seguiu o fluxograma 

apresentado na Figura 3. Esse fluxograma apresenta o método de Bragagnolo e Rodriguez-

Amaya (1992), mostrando detalhadamente as etapas de extração dos lipídeos, saponificação, 

extração dos lipídeos insaponificáveis e injeção do extrato lipídico no cromatógrafo gasoso. 
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FIGURA 3: FLUXOGRAMA PARA DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL PELO 

MÉTODO DE BRAGAGNOLO E RODRIGUEZ-AMAYA (1992) 

 

 

 
Fonte: Adaptado de MEIRELES 2012 
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Para a escolha da fase móvel testaram-se duas proporções (70 + 30 e 60 + 40) de 

acetonitrila/isopropanol, obtendo-se uma melhor separação do colesterol com a fase móvel 

acetonitrila/isopropanol na proporção de 60 + 40. Escolhida a proporção da fase móvel, a 

injeção da amostra (20µL) foi efetuada manualmente, e a detecção ocorreu a 210nm. A 

separação cromatográfica foi realizada a um fluxo constante de 1mL min-1, à temperatura de 

30ºC. 

Para a dosagem do colesterol foi construída a curva de calibração, apresentado na 

figura 4, de acordo com a concentração das amostras em unidades de absorbância (UA), 

detectadas no Software de processamento Galaxie. A quantificação em UA ocorreu através de 

picos cromatográficos detectados aos 5 minutos de corrida no equipamento. O valor de R 

(0,9552) atingiu o valor perto do ideal mostrando a linearidade dos resultados. 

 

FIGURA 4: CURVA DE CALIBRAÇÃO DE COLESTEROL (UNIDADES DE 

ABSORBÂNCIA X CONCENTRAÇÃO) PARA AMOSTRAS COM CONCENTRAÇÃO 

DE 0,02 A 0,016 MG DE COLESTEROL/ML DE FASE MÓVEL 

 

 

 

 

A identificação do pico de colesterol foi feita por comparação dos tempos de retenção 

do padrão e o da amostra em espectros de absorbância. A metodologia de calibração utilizada 

foi por padrão externo utilizando curvas em concentrações para cada tipo de amostra a ser 
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analisada. O tempo de corrida cromatográfica foi de 10 minutos. Todos os solventes foram 

grau cromatográfico, filtrados e degaseificados em ultra-som antes do uso. 

Durante a realização do estágio foi determinado a dosagem de colesterol total. Foram 

realizadas um total de 36 análises de colesterol total por cromatografia liquida. 

3.8.DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 Os resultados das análises microbiologicas e físico-quimicas foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), utilizando um Delineamento Inteiramente Cazualizado, com 

esquema fatorial (3x3x3) três tipos de leite, com três tratamentos (0%, 2,5% e 5% de inulina) 

e três períodos de maturação. Os resultados das análises sensorial, perfil de ácidos graxos e 

teor de colesterol total foram submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizando um 

Delineamento Inteiramente Cazualizado, com esquema fatorial (3x3) três tipos de leite, com 

três tratamentos (0%, 2,5% e 5% de inulina). Para comparação das médias das amostras foi 

aplicado o teste de Tukey à 1% de significância, utilizando-se o software estatístico SAS 

(1993). 
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 4.RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Todos os produtos (leite e queijos) elaborados atenderam aos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação (BRASIL, 2001), estando, portanto, próprios para o consumo 

(Tabela 9, 10 e 11).  

Os leites bovino, caprino e misto atenderam aos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação (BRASIL, 2001), estando, portanto, próprios para o consumo. 

Os resultados estão dispostos na Tabela 9. 

Freitas Filho et al. (2009) relataram que a contaminação de leite por coliformes nas 

análises microbiológicas pode ter vários motivos: o leite não foi pasteurizado corretamente; o 

leite foi pasteurizado corretamente, mas a conservação posterior foi inadequada em relação ao 

tempo e temperatura; o leite foi pasteurizado corretamente, mas ocorreu uma recontaminação 

após a pasteurização. Outros fatores como a má higienização dos materiais e manipuladores, e 

a qualidade da água utilizada, também podem contribuir para a contaminação por coliformes 

(FRANCISCO, 2007). 

 

TABELA 9: RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DOS LEITES ANALISADOS  

TRATAMENTOS Coliformes 

35 °C 

(NMP/mL) 

Termotolerantes 

(NMP/mL) 

Staphylococcus 

coagulase positiva 

(UFC/mL) 

Salmonella 

sp/25mL 

Bífidobacterium 

lactis (UFC/mL) 

LV 2,3x101a 1,8x104a 1,8x102a Ausente Ausente 

LC 2,4x10¹a 1,7x104a 1,7x102a Ausente Ausente 

LM 2,3x10¹a 1,7x103a 1,8x102a Ausente Ausente 

LV-leite de vaca, LC- leite de cabra e LM-leite misto(50+50) 

 *letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,01). 

 

Nos leites analisados, as contagens de coliformes a 35 ºC variou de 1,3x101a 

2,8x101UFC/g; para coliformes termotolerantes os resultados foram <3 UFC g-1 e para 

estafilococos coagulase positiva encontrou-se valores < 1 (Tabela 9) para todas as amostras. 

Os baixos índices de contaminação nos leites para coliformes a 35 ºC, termotolerantes e 

estafilococos coagulase positiva e outros micro-organismos estão dentro dos padrões exigidos 
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pela legislação vigente (≤ 5,0 x 102 NMP.g-1). Essa contaminação pequena pode estar 

relacionada com o desenvolvimento do produto em condições higiênico-sanitárias adequadas. 

 Quando as manipulações são incorretas e a falta da aplicação de procedimentos de 

Boas Prátias de Fabricação existe um grande risco de encontrar um grande número de 

coliformes termotolerantes, indicando a contaminação de origem fecal, evidenciando assim 

risco para a saúde dos consumidores (SALOTTI et al., 2006). 

 Quanto à pesquisa de Salmonella spp. as amostras de leite, apresentaram “ausência” 

na totalidade das análises realizadas, sendo este resultado satisfatório, já que legislação 

vigente estabelece a ausência desses micro-organismos em 25 g de queijo (Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária, 2001). A ausência de Salmonella spp. pode ser determinada pela 

menor capacidade de competição dessa espécie em relação aos coliformes e aos 

Staphylococcus spp., e que a ocorrência desses micro-organismos em alimentos está, na 

maioria das vezes, associada à contagens menores de outros contaminantes, a ausência de 

Salmonella spp. nas amostras também pode estar relacionada à presença de bactérias lácticas, 

que tornam o queijo um meio adverso à sobrevivência de micro-organismos patogênicos ou 

mesmo devido a condição estressante, advinda do processamento e estocagem a que o 

alimento foi submetido. 

Pode-se verificar nas Tabelas 9, 10 e 11, que as contagens dos micro-organismos 

apresentaram valores inferiores aos limites estabelecidos pela legislação para coliformes a 30 

ºC e termotolerantes, que é de 10² NMP g-1 e 10 NMP g-1, respectivamente. Freitas Filho et al. 

(2009) ao avaliarem seis amostras de queijo tipo coalho artesanal, e um queijo artesanal 

fabricado em Jucati-PE, reportaram que três amostras (50%) apresentaram crescimento de 

coliformes fecais, estando o queijo artesanal fora dos padrões microbiológicos vigentes. Costa 

(2009), em avaliação do controle de qualidade do queijo tipo coalho, em laticínios de cidades 

pernambucanas, constatou que 84% das amostras apresentaram crescimento para coliformes 

fecais, com contagem média de 2,9 x 103 UFC g-1, e S. aureus, acima do limite estabelecido 

pela legislação brasileira.  

 A pesquisa de micro-organismos em alimentos é importante, uma vez que a 

contaminação microbiológica dos produtos alimentícios industrializados e comercializados 

representa um sério problema de saúde pública, devendo ser realizado um programa de Boas 

Práticas de Fabricação, de manipulação e armazenamento (NASCIMENTO et al., 2009). 

 Em relação à contagem de estafilococos coagulase positiva, as amostras de queijo 

estavam dentro do limite permitido pela legislação que é de 5,0 x 102 UFC/g (BRASIL, 
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1996). Assumpção et al. (2003), ao estudarem as fontes de contaminação por S. aureus no 

processo produtivo de queijo, verificaram que a presença desses micro-organismos nas mãos e 

antebraço dos manipuladores foi a responsável pela recontaminação do queijo, pois ocorreu 

em etapas posteriores à inativação dos micro-organismos pós-pasteurização.  

Os queijos de leite bovino, caprino e misto atenderam aos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação (BRASIL, 2001) para as analise de coliformes termotolerantes, 

coliformes a 350C e Salmonella, estando, portanto, próprios para o consumo de acordo com os 

resultados apresentados na tabela 10.  

 

TABELA 10: RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DOS QUEIJOS 

ANALISADOS APÓS O PERÍODO DE MATURAÇÃO 

TRATAMENTOS 

 

Coliformes Termotolerantes 

(NMP/g) 

Coliformes 35° C 

(NMP/mL) 

Salmonella 

sp/25 g 

0              15                 30 0              15                 30 0   15   30 

QV0 1,1x102a 1,3x102a 1,3x102a 2,3x10¹a 3,3x10¹a 2,3x10¹a Ausente 

QV2,5 1,3x102a 1,5x102a 1,4x102a 3,6x101a 3,6x101a 3,6x101a Ausente 

QV5 1,1x102a 1,2x102a 1,5x102a 2,8x10¹a 2,8x10¹a 2,3x10¹a Ausente 

QC0 1,7x102a 1,5x102a 1,6x102a 2,1x10¹a 2,3x10¹a 2,3x10¹a Ausente 

QC2,5 1,5x102a 1,7x102a 1,3x102a 3,7x101a 3,8x101a 3,4x101a Ausente 

QC5 1,1x102a 1,1x102a 1,5x102a 2,1x10¹a 2,3x10¹a 2,3x10¹a Ausente 

QM0 1,3x102a 1,5x102a 1,6x102a 3,6x101a 3,6x101a 3,6x101a Ausente 

QM2,5 1,5x102a 1,3x102a 1,8x102a 2,5x10¹a 2,3x10¹a 2,3x10¹a Ausente 

QM5 1,1x102a 1,3x102a 1,9x102a 3,1x101a 3,6x101a 3,6x101a Ausente 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível 

de 1% de significância (p > 0,01). 

 

As contagens médias de Bifidobacterium lactis obtidas durante o período de 

maturação podem ser observadas na Tabela 11. Nota-se que as populações foram de 

aproximadamente 8,8x108e 7,3x108 UFC g-1 nas duas primeiras semanas de estocagem 

refrigerada. Todavia, com o início da maturação, a população foi reduzida para 7,3 x 10 e 6,2 

x 10 UFC g-1, entretanto, os queijos analisados estão de acordo com as exigências da 

legislação brasileira para alimentos com alegações funcionais (BRASIL, 2008). 



 

57 

 

 Na tabela 11 a contagem do número de células viáveis do micro-organismo 

probiótico Bifidobacterium lactis permaneceu entre 6,2 x 108a 7,3 x 108 para o queijo de leite 

de vaca; 6,5 x 108 a 8,2 x 108 para o queijo de leite de cabra; e 6,4 x 108a 7,8 x 108 UFC/g para 

o queijo misto, após o período de maturação (30 dias). A contagem de Bifidobacterium lactis 

permaneceu em média de 6,7 x 108UFC/g para o queijo de leite de vaca, média de 7,3 x 

108UFC/g para o queijo de leite de cabra e média de 7,1 x 108 UFC/g para o queijo de leite 

misto, após 30 dias de maturação. Observou-se uma manutenção da redução de um ciclo 

logarítmico para as amostras de queijo, após 30 dias de maturação. De acordo com a 

legislação vigente (ANVISA, 2008), um produto para ser considerado probiótico deve 

apresentar populações de 108 a 109 UFC/porção de produto pronto para consumo. Para uma 

porção de 30g de queijo, os queijos do presente estudo atendem as especificações da 

legislação (ANVISA, 2003), podendo ser considerados potencialmente probióticos,onde a 

contagem total de bactérias lácticas viáveis deve ser no mínimo de 1x101 UFC mL-2 no 

produto final, durante todo o prazo de validade e, no caso em que mencione o uso de 

Bifidobactérias, a contagem será de 1x106 UFC mL-1.  

 Os queijos de leite bovino, caprino e misto atenderam aos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação (BRASIL, 2001) para as análises de estafilococos coagulase 

positiva e biffidum bacterium lactis, estando, portanto, próprios para o consumo de acordo 

com os resultados apresentados na tabela 11.  

As bifidobactérias não são tão tolerantes ao ácido, enquanto que o crescimento de 

Bifidobacterium lactis é retardado em pH abaixo de 5,0 (SHAH et al., 1995). Os valores 

obtidos neste trabalho estão semelhantes aos reportados por Shah et al. (1995), que obtiveram 

uma contagem de células viáveis de L. acidophillus entre 3,9 x 107 e 1,2 x 106 UFC/mL. Shah 

et al. (1995) observaram uma redução na contagem no número de células viáveis para 

Bifidobacterium ssp. de 1,6 x 107 para 4,9 x 105 UFC mL-1. Os mesmos autores demonstraram 

que L. acidophillus pode sobreviver no iogurte a níveis suficientes (> 106 UFC/mL) por até 28 

dias de estocagem. 
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TABELA 11: RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DOS QUEIJOS OBTIDOS 

APÓS O PERÍODO DE MATURAÇÃO 

TRATAMENTOS Estafilococos Coag. Positiva 

(NMP/g) 

Biffidum bacterium lactis 

(UFC/mL) 

0                   15                        30 0                   15                        30 

QV0 1,1x102a 1,3x102a 1,5x102a Ausente Ausente Ausente 

QV2,5 1,7x102a 1,7x102a 1,5x102a 7,1x108a 6,5x108a 6,2x108a 

QV5 1,1x102a 1,2x102a 1,6x102a 7,3x108a 7,3x108a 6,3x108a 

QC0 1,2x102a 1,3x102a 1,9x102a Aus Aus Aus 

QC2,5 1,3x102a 1,3x102a 1,7x102a 8,2x108a 8,1x108a 6,6x108a 

QC5 1,1x102a 1,4x102a 1,6x102a 7,8x108a 7,6x108a 6,5x108a 

QM0 1,1x102a 1,3x102a 1,8x102a Ausente  Ausente Ausente 

QM2,5 1,2x102a 1,3x102a 1,9x102a 7,3x108a 7,1x108a 6,4x108a 

QM5 1,3x102a 1,5x102a 1,9x102a 7,8x108a 7,2x108a 6,5x108a 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,01). 

 

 A variação da viabilidade probiótica nas amostras utilizadas pode ser provavelmente 

atribuída a diferenças comportamentais dos micro-organismos e a influência de fatores como 

acidez, outras bactérias iniciais, e oxigênio dissolvido no leite (SHAH et al., 1995).A 

sobrevivência das bactérias probióticas em produtos lácteos fermentados depende de vários 

fatores, tais como a linhagem utilizada, interação entre as espécies presentes, condições da 

cultura, composição química do meio (fonte de carboidrato), acidez final, conteúdo de sólidos 

do leite, disponibilidade de nutrientes, promotores e inibidores do crescimento, concentração 

de açúcar (pressão osmótica), oxigênio dissolvido (especialmente para a Bifidobacterium 

lactis), quantidade inoculada, temperatura de incubação, tempo de temperatura de estocagem 

(LOURENS-HATTINGH; VILJOEN, 2001). 

Considerando para consumo, uma porção diária de aproximadamente 10 a 100 g de 

queijo, obtém-se um total de 106 células por até 15 dias de estocagem, o que está de acordo 

com as exigências da legislação brasileira para alimentos com alegações de propriedades 

funcionais (BRASIL 2008). Considerando ainda que pela rotulagem do produto indica-se uma 

porção diária de 30 g, mesmo com um consumo menor, de 10 g, ainda será obtida a 

concentração mínima de micro-organismos para a manutenção do efeito probiótico neste 
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período. Os queijos armazenados por 30 dias apresentaram contagens superiores a 105 UFC g-

1,por isso, atenderam a legislação vigente (BRASIL, 2008).  

Segundo Kurmann e Rasic (1991), a sobrevivência de 1 x 106 UFC g-1 é suficiente 

para, exercer os efeitos benéficos à saúde, o que comprova que os queijos apresentaram uma 

população final adequada para a veiculação de probióticos, após a simulação do sistema 

gastrintestinal, embora a presença de gordura no queijo seja uma proteção para passagem pelo 

trato gastrintestinal. Em estudo prévio para avaliação da resistência de probiótico em queijo 

de coalho com leite de cabra realizado por Chaves et al. (2009), com metodologia semelhante 

ao do presente trabalho, observou-se a presença de populações de L. acidophilusde 7,03 e 

7,04 log UFC g-1 nos queijos após armazenagem refrigerada por 15 e 30 dias, 

respectivamente, o que está de acordo com as exigências da legislação brasileira para 

alimentos com alegações de propriedades funcionais (BRASIL 1996). Apesar da importância 

da viabilidade dessas bactérias benéficas, pesquisas têm mostrado uma precária viabilidade da 

bactéria probióticas, especialmente bifidobácterias, em preparações de iogurtes (SHAH et al., 

1995). Bactérias probióticas devem, após a ingestão, alcançar o intestino em níveis elevados 

para serem capazes de sobreviver, aderir as paredes intestinais, multiplicar-se e, talvez, 

exercer seus efeitos de promoção da saúde. Consequentemente, a viabilidade de espécies 

probióticas durante a armazenagem de produtos fermentados é muito importante (LISERE, 

2007).  

Prebióticos são geralmente adicionados a produtos lácteos para seletivamente 

estimular o crescimento de probióticos selecionados tais como Bifidobacterium sp. no 

intestino humano. Vários estudos têm mostrado a melhora do crescimento e atividades de 

Bifidobacterium sp. com inulina (LISERE, 2007). Segundo Takanshi et al. (2004), embora a 

inulina não enriqueça a viabilidade de organismos probióticos durante a estocagem, observou-

se um efeito significativo no desempenho do crescimento inicial de probióticos e uma melhor 

retenção da viabilidade, independentemente de sua concentração, durante o período de 

estocagem. Similarmente, houve uma melhora substancial no crescimento das culturas do 

iogurte (Bifidobacterium) na presença de inulina, pelo fato de manter o pH ótimo para a 

cultura se manter viva.  
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4.2 ANÁLISE SENSORIAL  

 

A Figura 5 descreve o gráfico de valores hedônicos, que foi utizado para uma melhor 

vizualização do perfil das amostras, salientando suas similaidades e diferenças. O centro da 

figura representa o ponto zero e a magritude aumenta do centro para a periferia. A media de 

cada atributo e maracada no eixo correspondente onde o perfil sensorial e traçado pela 

vinculação dos pomntos. A figura surgere que houve diferença entre os valores hedônicos. 

Para confirmação, realizou-se ANOVA e o teste de tukey de comparação de medias 

(<0,0001). 

 

FIGURA 5:GRÁFICO RADAR COM AS MÉDIAS DOS ATRIBUTOS 

HEDÔNICOS DOS QUEIJOS TIPO CHEVROTIN COM DIFERENTES NÍVEIS DE 

INULINA 

 

 

 

Observa-se na Figura 5, que 44% dos provadores relatou que certamente compraria as 

amostras QV2,5 e QV5, confirmando que a aceitação influenciou a atitude de compra. O 

centro do gráfico representa o ponto zero da escala e a intensidade aumenta do centro para 

periferia.  

0

2

4

6

8
QCT

QC2

QC5

QMT

QM2QM5

QVT

QV2

QV5

APARENCIA AROMA SABOR TEXTURA INTENCAO



 

61 

 

O gráfico radar dos atributos sensoriais dos queijos tipo Chevrotin (Figura 5) confirma 

os resultados obtidos na Tabela 12, mostrando as relações existentes entre as amostras e 

evidenciando o que mais caracteriza cada uma delas. Os resultados de cada amostra e suas 

repetições são representados por nove pontos ligados. Cada vértice corresponde ao ponto de 

uma das repetições atribuídas pela equipe sensorial. 

 De acordo com o teste de ordenação 44 % comprariam o QV5 e 66% não comprarian 

o QM2,5. 

A Tabela 12 apresenta as médias de cada tributo avaliado por amostra, assim como os 

resultados do teste de Tukey. A amostra QV0 apresentou maior intensidade de gosto, 

significativamente diferente das demais amostras. O sabor cremoso foi significativamente 

(p≤0,01) mais acentuado para esta amostra. As amostras QV2,5 e QV5 por sua vez, 

apresentaram maior textura, aparência e sabor significativamente superiores às demais 

amostras.  

 

TABELA 12. MÉDIAS DOS ATRIBUTOS DOS QUEIJOS TIPO CHEVROTIN 

COM DIFERENTES NÍVEIS DE INULINA 

 

TRATAMENTOS 

                                  ATRIBUTOS 

APARÊNCIA AROMA SABOR TEXTURA INTENCAO 

 

QV0 7,76a+1,87 7,6a+2,03 7,98a+2,44 7,78a+2,07 4,32a+1,39 

QV2,5 7,38ab+1,78 7,32a+1,95 7,98a+2.44 7,58a+2,02 4,16ab+1,34 

QV5 7,34ab+1,77 7,54a+2,01 7,86a+3,09 7,76a+2,07 4,34a+1,40 

QC 7,14 abc+1,72 7,02a+1,87 6,14bc+2,43 6,76ab+1,80 3,68abc+1,19 

QC2 7,30abc+1,76 6,82a+1,82 6,16bc+1,89 6,8ab+1,81 3,46bcd+1,12 

QC5 7,14abcd+1,72 6,8a+1,81 6,86ab+2,13 6,66ab+1,77 3,5bc+1,13 

QM0 6,28cd+1,51 5,04b+1,34 5,1cd+1,57 5,76b+1,53 3,02cde+0,83 

QM2,5 6,56bcd+1,58 4,96b+1,32 4,9d+1,51 5,96b+1,59 2,78de+0,90 

QM5 6,12d+1,47 4,76b+1,27 4,44d+1,37 5,84b+1,55 2,58e+0,83 

CV(%) 24,12 26,74 30,93 26,69 32,38 

Valor de P      

*Letras iguais numa mesma coluna não diferem entre si significativamente (p≤0,001) 
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As amostras QV2,5 e QV5 foram as mais aceitas, não diferindo significativamente 

entre si, e obtiveram médias superiores a 4,3. A amostra QV5 apresentou um maior 

deslocamento para a direita, ou seja, para a região de aprovação e maior frequência de 

repostas “gostei muitíssimo”, o que mostra uma tendência a ser a mais aceita quanto ao 

atributo aparência. Esta mesma amostra apresentou cor vermelho-rosado eviscosidade visual 

como características sensoriais de aparência significativamente superiores às demais na 

Análise Descritiva Quantitativa (Tabela 12).  

Tais atributos podem ter influenciado na maior aceitação deste produto. O mesmo 

ocorre com o atributo aroma, que também apresentou maior aprovação por parte do 

consumidor, correlacionando-se com o aroma de queijo com inulina significativamente 

superior às demais amostras. As amostras QM0, QM2,5 e QM5 apresentaram os maiores 

índices de rejeição (72%) em relação ao sabor, enquanto as amostras QV0, QV2,5 e QV5 

obtiveram o maior número de resultados (61%) na região de maior aprovação da escala. A 

maior rejeição das amostras QM0, QM2,5 e QM5 podem estar relacionadas ao sabor residual 

meio amargo. Apesar da aceitação das amostras QV0, QV2,5 e QV5 não serem 

significativamente diferentes, o histograma de frequência de valores mostra que enquanto a 

amostra QV5 apresentou a maior parte das respostas (77%) distribuídas na região central da 

escala, a amostra QV2,5 obteve 35% de respostas acima de 7,30, ou seja, na região próxima 

ao extremo da escala, “gostei muitíssimo”. 

 

4.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

4.3.1 Analise Físico Química do Leite 

 

 A Tabela 13 mostra os resultados das análises físico-químicas realizadas para os 

leites que são matéria prima nesse trabalho. Os resultados encontrados foram significativos 

para os todos parâmetros, ao nível de (p < 0,01) de probabilidade, não sendo significativo 

apenas para lipídeos. As médias de umidade e de estrato seco foram significativas para o leite 

bovino com média de 47,21% (umidade) e 41,84% (ESTD). Nos parâmetros de cinzas, o leite 

bovino teve média de 4,61%. As médias de proteína, lipídeos e de AW foram significativas 

para o leite caprino com média de 12,05% (proteina), 12,20% (lipídeos), e 0,9882% (AW). A 

média de acidez em ácido lático foi significativa para os leites bovino e caprino com média de 

0,30% (bovino) e 0,26% (caprino). Para o parâmetro estrato seco desengordurado, os leites 

bovino e misto obtiveram média de 26,03% (bovino) e 21,59% (misto), e as médias de lactose 
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foram significativas para os leites caprino e misto com média de 30,51% (caprino), e 31,91% 

(misto). Quanto ao parâmetro cálcio, o leite caprino teve média de 21,06%. 

 

TABELA 13: RESULTADO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DOS LEITES 

TRATAMENTOS VARIÁVEIS (Leite) 

LV LC LM CV (%) Valor de P 

Umidade  80,40a +0,82 80,40c +0,67 79,85b +0,72 0,91  <0,0001  

Cinzas  0,65c +0,02 0,95b +0,04 1,15a +0,05 4,37  <0,0001  

Proteínas  3,25b +0,02 3,26a +0,02 3,51b +0,02 0,78  <0,0001  

Acidez ácido lático  0,17a +0,01 0,23b +0,02 0,17a +0,01 10,60  <0,0001  

Lipídeos  5,54a +3,70 3,21b +2,14 3,53b +2,36 66,84      0,175  

Aw  0,92c +0,01 0,95a +0,01 0,93b +0,01 0,17  <0,0001  

EST  7,37a +0,28 6,75b +0,25 7,57a +0,29 3,84  <0,0001  

ESD  4,66a +0,81 3,30b +0,58 4,15a +0,72 17,58  0,00020  

Cálcio  6,17c +0,32 6,84b +0,36 7,48a +0,39 5,32  <0,0001  

Lactose  13,41a +2,57 12,18b +2,17 11,96c +2,18 18,57  <0,0001  

PH  7,35a +0,16 7,15b +0,16 7,21ab +0,16 2,26    0,0430  

*letras iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p > 

0,01). Aw=atividade água, EST= extrato seco total, ESD=extrato seco desengordurado. 

 

 As Tabelas 14,15, 16, 17 e 18 apresentam a composição físico-química do queijo 

tipo chevrotin simbiótico, a partir de leite bovino, caprino e misto com adição do prebiótico 

(inulina) e do probiótico (Bifidobacterium lactis). De acordo com o regulamento do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Defesa Agropecuária - 

(MAPA, 2005), observa-se que os queijos desenvolvidos no presente trabalho encontram-se 

dentro dos padrões estabelecidos, com valores médios de umidade 46 %.  

 A Tabela 14 mostra os resultados das análises de umidade e ácido lático realizadas 

para os queijos obtidos nesse trabalho. Os resultados encontrados foram significativos para os 

parâmetros, umidade, ácido lático e AW, ao nível de (p < 0,01) de probabilidade, não sendo 

significativo apenas para o pH durante o período de maturação. 
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TABELA 14: RESULTADO DAS ANÁLISES FÍSICAS DOS QUEIJOS CHEVROTIN EM 

RELAÇÃO AOS EM DIFERENTES PERIODOS DE MATURAÇÃO 

 

TRATAMENTOS Umidade % (Dias) 

 

Acidez em àcidoLático% (Dias) 

0                                 15                            30 0                        15                  30 

QV0 34,95 c+1,53 44,29b+1,86 48,62b+1,95 0,12d+0,04 0,59a+0,19 0,30cd+0,31 

QV2,5 40,38bcd+1,77 46,04b+1,94 54,04a+2,17 0,16c+0,06 0,24d+0,07 0,44a+0,49 

QV5 45,07b+1,98 55,41a+2,33 56,07a+2,25 0,18c+0,07 0,32b+0,07 0,35b+0,39 

QC0 35,35c+1,55 45,35b+1,91 55,35a+2,23 0,18c+0,07 0,19e+0,08 0,27c+0,31 

QC2,5 41,46bc+1,82 47,46b+2,00 55,46a+2,23 0,28a+0,02 0,28c+0,09 0,28c+0,31 

QC5 34,39c+1,51 44,39b+1,87 54,39a+2,19 0,23b+0,56 0,23d+0,07 0,37a+0,41 

QM0 35,89bc+1,57 45,89b+1,93 55,89a+1,25 0,13d+0.56 0,13f+0,04 0,23d+0,25 

QM2,5 42,77b+1,88 47,44b+2,00 56,44a+2,27 0,12d+0,04 0,14f+0,04 0,14e+0,15 

QM5 34,64c+1,52 44,64b+1,88 54,64a+2,20 0,12d+0,04 0,12f+0,04 0,13e+0,14 

CV% 4,40 4,22 4,03 4,31 3,37 11,30 

Valor de P <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,01). 

 

           O queijo tipo “Chevrotin” apresenta o teor de umidade de 34,64 a 56,44g/100g, 

caracterizando-o portanto, sendo classificado como de media umidade (valores entre 34,95 e 

56,44g/100g), de acordo com Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos 

(BRASIL, 1996) a Portaria no 146 de 07 de março de 1996, principalmente após o período de  

maturação. Os resultados apresentados para acidez apresentaram valores baixos, variando de 

0,12 a 0,44%. Os resultados apresentados para acidez corroboram com os valores 

apresentados dentro do limite estabelecido pela legislação (BRASIL, 2000). 

        A maioria dos trabalhos relatam níveis semelhantes de acidez, Freitas Filho et al (2009) 

obteve resultados semelhantes em algumas de suas amostras, com variação entre 0,11 a 0,49.  

A acidez titulavel obteve medias baixas devido a forma de fabricação de queijos e 

microorganismos fermentadores de glicose presentes na massa do queijo, causando variações 

na velocidade da fermentação e consequentemente altera o teor de lactose transformando em 

acido láctico. 
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        Nas Tabelas 15 e 16 estão dispostos os resultados das análises químicas realizadas para 

os queijos obtidos nesse trabalho. Os resultados encontrados foram significativos para todos 

os parâmetros ao nível de (p < 0,01) de probabilidade durante o período de maturação. A 

atividade de água obteve pequena variação, com valores que variam de 0,96 a 0,98%. A 

atividade água é um padrão físico mais importante para a qualidade do produto, juntamente 

com as altas taxas de NaCl podem influenciar negativamente na taxa de proteólise durante a 

maturação. 

 A Tabela 15 mostra os resultados das análises atividade água (AW) e pH, realizadas 

para os queijos obtidos nesse trabalho. 

 

TABELA 15: RESULTADO DAS ANÁLISES FÍSICAS DOS QUEIJOS CHEVROTIN EM 

RELAÇÃO AOS DIFERENTES PERIODOS DE MATURAÇÃO 

 

TRATAMENTOS AW % (Dias) pH  % (Dias) 

      0                   15                   30       0                   15                   30 

QV0 0,98a+0,01 0,98a+0,01 0,97b+0,01 7,33a+0,28 7,53a+1,32 7,26a+0,23 

QV2,5 0,97a+0,01 0,98a+0,01 0,96c+0,01 7,33a+0,28 6,89a+0,29 6,88a+0,22 

QV5 0,98a+0,01 0,98a+0,01 0,96c+0,01 7,05a+0,27 6,81a+0,29 7,00a+0,22 

QC0 0,99a+0,01 0,99a+0,01 0,98a+0,01 7,33a+0,28 7,12a+0,30 7,23a+0,23 

QC2,5 0,99a+0,01 0,98a+0,01 0,98a+0,01 6,82a+0,26 6,88a+0,29 6,91a+0,22 

QC5 0,98a+0,01 0,99a+0,01 0,98a+0,01 6,74a+0,26 6,75b+0,29 6,80a+0,21 

QM0 0,98a+0,01 0,98a+0,01 0,97b+0,01 6,85a+0,26 6,84a+0,29 7,04a+0,22 

QM2,5 0,98a+0,01 0,98a+0,01 0,97b+0,01 6,66a+0,26 6,60b+0,28 6,72a+0,21 

QM5 0,99a+0,01 0,98a+0,01 0,96c+0,01 6,76a+0,26 6,78a+0,28 6,91a+0,22 

CV% 0,69 0,46 0,27 3,94 4,33 3,21 

Valor de P <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0776 0,0162 0,0505 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,01). 

 

 Os valores encontrados para pH das amostras de queijo tipo Chevrotin analisadas 

variaram de 6,66 e 7,33, esse valor maior justifica-se uma vez que o processo de fabricação 

utiliza fermento. De acordo com Andrade (2006) considera-se a determinação do pH 

importante para a caracterização de queijos devido a sua influência na textura, na atividade 

microbiana e na maturação. A massa pouco acida no final do dessoramento encontra se 
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fortemente mineralizada e apresenta poder tampão elevado pela presença de sais de cálcio. O 

pH classifica o queijo como (> 4,5) pouco ácido.  

 

   A Tabela 16 mostra os resultados das análises de cinzas e proteínas, realizadas para 

os queijos obtidos nesse trabalho. 

 

TABELA 16: RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS DOS QUEIJOS CHEVROTIN 

EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES PERIODOS DE MATURAÇÃO 

TRATAMENTOS             CINZAS % (Dias) PROTEÍNAS % (Dias) 

     0                        15                     30 0                        15                     30 

QV0 4,11bc+0,32 4,14c+0,30 4,16d+0,18 7,32d+0,19 10,32c+0,24 17,99b+0,52 

QV2,5 4,36ab+0,22 4,66a+0,34 4,76cd+0,21 9,62b+0,30 10,62c+0,25 19,95a+0,58 

QV5 4,05bc+0,31 4,32bc+0,21 5,28b+0,23 9,62b+0,30 13,17a+0,31 19,17ab+0,55 

QC0 3,79bc+0,29 2,97d+0,22 5,56a+0,24 7,32d+0,23 11,32b+0,27 19,32a+0,56 

QC2,5 3,72c+0,29 4,63ab+0,34 4,74cd+0,21 8,72c+0,27 11,72b+0,28 16,72c+0,48 

QC5 3,48cd+0,27 3,81c+0,28 4,29cf+0,19 7,66d+0,24 8,66e+0,20 16,66c+0,48 

QM0 2,83d+0,27 3,83c+0,28 5,83a+0,25 5,38e+0,17 9,39d+0,22 16,39c+0,47 

QM2,5 4,82a+0,37 4,87a+0,35 5,77a+0,25 13,74a+0,44 13,77a+0,32 16,77c+0,48 

QM5 3,55c+0,27 4,55ab+0,33 5,55a+0,24 5,38e+0,17 13,17a+0,31 13,38d+0,38 

CV% 7,81 7,37 4,45 3,21 2,39 2,91 

Valor de P <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,01). 

 

          As cinzas nos queijos são observadas como substancias salinas e materiais minerais 

presnetes nos queijos ou adicionadas durante a fabricação, a salga do queijo representa uma 

grande porção das cinzas do produto, o percentual de cinzas variou de 2,83 e 5,83%. Silva et 

al (2010) encontraram valores entre 3,40(0,10) -3,70(0,10), sendo estes superiores. Já Santos 

et al (2006) encontraram em algumas amostras de Sergipe PE valores próximos. O percentual 

de proteína variou de 3,32 á 19,99%. 

 O conteúdo protéico nos queijos reflete o conteúdo deste componente no leite, que 

varia em função de fatores genéticos fisiológicos e ambientais, como raça, individualidades 

do animal, estagio de lactação, idade, alimentação,intervalo de ordenhas,clima e estação do 

ano. Que não são controladas pelo fabricante de queijo, explicando em parte a varibilidade no 
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teor de proteína nas diferentes marcas de queijos. A porcentagem média de proteína 

encontrada no queijo tipo Chevrtoin armazenado por 30 dias a 10 °C variou de 3,32 a 19,17% 

para quijos com leite de vaca, 5,28 a 19,32% para quijos com leite de cabra e 5,55 a 16,77% 

para quijos com leite misto apresentando diferenças estatísticas. A proteína presente nos 

queijos é responsável por reter quase a totalidade da umidade do queijo, em termos de 

rendimento, qualqur perda de proteína corresponde a perde de proteína mais a água que ficaria 

retida por essa massa. 

 

          A Tabela 17 mostra os resultados das análises de lactose e cálcio realizadas para os 

queijos obtidos nesse trabalho. 

 

TABELA 17: RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS DOS QUEIJOS CHEVROTIN 

EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES PERIODOS DE MATURAÇÃO 

 

TRATAMENTOS LACTOSE % (Dias) CÁLCIO% (Dias) 

0                        15                     30 0                        15                     30 

QV0 
52.28a+23,05 31,91b+4,13 19,89a+1,54 13,37d+0,30 13,66e+0,29 13,87cd+1,39 

QV2,5 
39.93d+17,60 32,94a+4,26 14,06c+1,09 18,53b+0,42 20,53bc+0,44 21,53b+2,16 

QV5 
33,02e+14,55 13,86f+1,79 4,90f+0,38 18,49b+0,42 20,49bc+0,44 21,49b+2,16 

QC0 
38,11d+16,18 23,90d+3,09 3,00g+0,23 20,38a+0,46 21,38b+0,46 22,38ab+2,24 

QC2,5 
55,10a+24,29 25,56c+3,31 12,72d+0,98 15,59c+0,35 22,59a+0,49 26,93a+2,70 

QC5 
46,04c+20,29 32,71a+4,23 14,23c+0,79 19,27b+0,43 20,27c+0,44 20,80b+2,08 

QM0 
46,14e+20,29 31,13b+1,46 10,47e+0,81 20,35a+0,30 21,35b+0,46 21,35b+2,22 

QM2,5 
32,48e+14,32 24,73c+3,20 8,22e+0,63 13,49d+0,30 14,49de+0,31 14,84c+1,48 

QM5 
49,66b+21,89 27,94e+3,62 17,66b+1,37 14,30d+0,32 15,48d+0,33 14,94c+1,49 

CV% 44,09 12,96 7,78 2,28 2,18 10,04 

Valor de P 0,2955 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 *letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,01). 

 

  A lactose é o solito presente em maior quantida de no leite, porem e o mais 

facilmente de ser degradado. O feremnto lácteo adicionado e a falta de padronização em 

queijos pricipalmente artezenais explica o alto valo do coeficiente de variação na lactose. Os 

resultados encontrados foram significativos para lactose, porem para 0 dias de maturação no 
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foi significativo, a lactose apresentou médias de 4,90 a 52,28 para queijo com leite de vaca, 

médias de 3,00 a 55,10 para queijo com leite de cabra, e médias de 8,22 a 49,66 para queijo 

com leite misto. A lactose é um dos nutrientes mais estáveis na composição química do leite e 

está diretamente relacionada à regulação da pressão osmótica, de modo que uma maior 

produção de lactose determina maior produção de leite (QUEIROGA et al., 2009).  

 

TABELA 18: RESULTADO DAS ANÁLISES DE LIPIDEOS DOS QUEIJOS 

CHEVROTIN EM DIFERENTES PERIODOS DE MATURAÇÃO 

 

TRATAMENTOS LIPÍDEOS % (Dias) 

0                             15                   30 

QV0 5,34de+1,18 9,34e+1,19 9,34ab+3,46 

QV2,5 5,71de+1,26 14,74ab+0,30 16,71a+7,08 

QV5 8,24bcd+1,83 13,24b+0,27 14,58ab+6,20 

QC0 15,43a+3,42 16,46a+0,21 16,77a+7,11 

QC2,5 10,63b+2,36 10,63d+0,21 10,63ab+4,50 

QC5 8,43bcd+1,87 10,43d+0,20 10,43ab+4,42 

QM0 9,76bc+2,16 9,76e+0,19 11,42ab+4,84 

QM2,5 6,19de+1,37 9,19d+0,19 12,8c+5,42 

QM5 6,77de+1,50 9,70e+0,20 8,77de+3,71 

CV% 22,22 2,10 42,41 

Valor de P <0,0001 <0,0001 0,0197 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,001) 

Os resultados encontrados foram significativos para calcio, que apresentou médias de 13,37 

para queijo com leite de vaca, médias de 15,59 a 26,93 para queijo com leite de cabra, e 

médias de 13,49 a 21,35 para queijo com leite misto. A adição de cloretos de cálcio ao leite 

aumenta o rendimento dos queijos, provavelmente devido a incorporação de fosfato de cálcio 

coloidal ao coagulo, a adição de cloreto de cálcio ao leite antes da fabricação do queijo, 

resulta em um aumento de rendimento, pode ser atrubuido a um aumento na retenção de 

gordura e sólidos não gordurosos, graças a formação de um coagulo mais firme. 

 A Tabela 18 e 19 mostram os resultados das análises de extrato seco (EXT), extrato 

seco desengordurado (EXTDS) e lipídeos realizadas para os queijos obtidos nesse trabalho.  



 

69 

 

 Os resultados encontrados foram significativos para os parâmetros, estrato seco e 

estrato seco desengordurado, ao nível de (p < 0,01) de probabilidade, não sendo significativo 

apenas para os lipídeos no período de 30 dias de maturação. O rendimento do queijo esta 

relacionado com o teor de gordura no leite, e esta esta relacionada com diversos fatores como: 

teor de gordura inicial no leite, momento do corte da coalhada e o tipo de pasteurização. O 

corte da coalhada antes do ponto e a acidez liberada podem causar perda de gordura para o 

soro. O extrat seco total impede que ocora variações e perda de umidade. 

 

TABELA 19: RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS DOS QUEIJOS CHEVROTIN 

EM DIFERENTES PERIODOS DE MATURAÇÃO 

TRATAMENTOS             EST% (Dias) ESD% (Dias) 

0                        15                     30 0                        15                     30 

QV0 43,51c+0,66 42,51b+0,43 41,51ab+2,10 38,17b+1,16 33,17a+1,16 32,17a+0,82 

QV2,5 46,20b+0,70 44,53a+0,45 44,53a+2,26 40,49a+1,23 29,79c+1,26 27,82b+0,71 

QV5 49,49a+0,75 36,49f+0,37 27,82c+1,41 41,25a+1,25 23,25c+1,26 25,61d+0,066 

QC0 43,38c+0,66 42,38bc+0,43 42,38ab+2,15 27,29d+0,82 25,96bc+0,82 25,61cd+0,66 

QC2,5 42,59cd+0,65 41,59bcd+0,42 41,59ab+2,11 31,96e+0,97 30,96ab+0,97 30,96b+0,79 

QC5 40,27e+0,61 39,27e+0,40 38,27b+1,94 33,73e+1,14 28,84d+1,14 27,84e+0,71 

QM0 42,49cd+0,65 41,35d+0,42 40,35b+2,04 36,03b+1,09 31,59ab+1,09 28,93c+0,74 

QM2,5 42,49cd+0,65 41,49d+0,42 40,49ab+2,05 34,71c+1,05 32,30ab+1,05 27,69d+0,71 

QM5 41,48de+0,63 40,81d+0,42 38,48b+1,95 35,72b+1,08 31,11c+1,08 29,71b+0,75 

CV% 1,53 1,03 5,08 3,04 3,50 2,58 

Valor de P <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,001). EST= extrato seco total, ESD=extrato seco desengordurado. 

 

 O percentual de gordura no extrato seco foi em media de 42,18%, para os queijos. As 

amostras se enquadram na faixa de 35-60% de acordo com o estabelecido no Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo, sendo classificados como gordo (BRASIL, 

2001). No extrato seco total a variação ocorreu de 41,24%, para a amostra de queijo com leite 

misto, 42,08% para queijo com leite de cabra e 44,08% para queijos com leite de vaca. 

Andrade (2006) ao analisar amostras produzidas no Ceará encontrou resultados superiores as 

encontradas neste trabalho, com média de 55,7%. A porcentagem de extrato seco 

desengordurado variou entre 21,2%, 24,2% e 26,5%, valores estes inferiores se comparado 
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aos encontrados por Santos et al (2008), que obtiveram como média 29,8% para amostras de 

queijos artesanais. Já Andrade (2006) encontrou valores mais altos, com médias de 28,68% 

para as amostras artesanais e 30,8% para as amostras industriais. Os resultados para o teor de 

lipídeos ficou entre 9,16% a 16,7%.  

 Segundo Andrade (2006) o teor de gordura de um queijo é melhor analisado quando 

expresso em relação ao extrato seco total, impedindo-se que ocorram variações ocasionadas 

por uma eventual perda de umidade. 

 O queijo tipo “Chevrotin” possui 286,8 calorias. 

 A tabela  mostra os resultados das análises de interação realizadas nas analises físico-

quimicas para os queijos obtidos nesse trabalho, foram significativos para o período  de 

mamturação ao nível de (p < 0,01) de probabilidade, porém para lipídeos, lactose e pH não foi 

significativo. 

TABELA 20: RESULTADO DA INTERAÇÃO NAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS EM 

RELAÇÃO AO TEMPO DE 30 DIAS 

TRATAMENTOS  VARIÁVEIS (Dias) 

0  15  30  CV(%)  Valor de P  

Umidade  80,16b+0,72 81,90a+0,74 82,58a+0,75  0,91  <0,0001  

Cinzas  0,64b +0,02 0,67b +0,02 1,40a +0,06 4,37  <0,0001  

Proteínas  3,14c +0,02 3,26b+0,02 3,62a +0,02 0,78  <0,0001  

Acides ácido lático  0,12c +0,01 0,26a +0,02 0,18b +0,01 10,60  <0,0001  

Lipídeos  4,46a +2,96 3,38a +2,25 4,44a +2,96 66,84    0,6400  

Aw  0,93b +0,01 0,93b +0,01 0,94a +0,01 0,17  <0,0001  

EST  7,17a +0,27 7,22a +0,27 7,32a +0,28 3,84  0,55500  

ESD  4,04a +0,71 4,04a +0,71 4,04a+0,751  17,58  0,10000  

Cálcio  5,14c +0,27 5,87b +0,31 9,47a +0,50 5,32  <0,0001  

Lactose  11,60a+2,15 10,69b+2,03 7,96c +1,47 18,57  0,01590  

pH  7,22a +0,16 7,30a +0,16 7,20a +0,16 2,26    0,4300  

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,001). 

 

A maturação do queijo é uma etapa importante onde se dá o desenvolvimento das 

características do queijo produzio. Durante esta etapa milhões de microrganismos e enzimas 
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atuam, quebrando as moléculas de proteínas e gorduras resultando em uma complexa 

combinação de substâncias que influenciam na textura, sabor e aroma do queijo. Quanto 

maior o tempo de maturação mais firme o queijo fica e mais intenso é o seu sabor. Em um 

tempo de maturação mais curto, o queijo apresenta sabor e consistência mais suave. O período 

de maturação ideal é de 30 dias de matutação para o queijo tipo Chevrotin. 

 A tabela 21 mostra os resultados das análises de interação realizadas nas analises 

físico-quimicas para os queijos obtidos nesse trabalho, foram significativos para o tipo de leite 

ao nível de (p < 0,01) de probabilidade, porém para lipídeos não foi significativo. 

 

TABELA 21: RESULTADO DA INTERAÇÃO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

DOS QUEIJOS CHEVROTIN EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES TIPOS DE LEITE 

PARÂMETROS  VARIÁVEIS (Leite)  

BOVINO  CAPRINO  MISTO  CV (%)  Valor de P  

Umidade  47,21 a +3,76 45,95 c +3,66 46,47 b +3,70 7,98  <0,0001  

Cinzas  4,4 ab +0,53 4,11 b +0,50 4,61 a +0,56 12,22  <0,0001  

Proteínas  12,7 a+2,12   12,05 a +2,01 11,73 b +1,96 16,71  <0,0001  

Acides ácido lático  0,30 a +0,10 0,26 a+0,08   0,14 b +0,04 34,26  <0,0001  

Lipídeos  10,80 ab +3,39 12,20 a +3,83 9,38 b +2,95 31,46    0,0003  

Aw  0,978 b +0,01 0,9882 a+0,01  0,9815 b +0,01 0,62  <0,0001  

EST  41,84 a +3,11 41,30 b +3,07 41,03 b +3,05 7,44  <0,0001  

ESD  26,03 a +1,49 21,67 b+1,24   21,59 a +1,23 5,74  <0,0001  

Cálcio  17,99 b +3,02 21,06 a +3,54 16,73 b +2,81 16,84  <0,0001  

Lactose  24,89b +9,61 37,74 a +14,58 27,81 b +10,74 38,65  <0,0001  

pH  7,09 b +0,27 6,9 ab+0,27   6,8 a +0,26 3,90  <0,0001  

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,001). 

 

Existem centenas de tipos de queijos produzidos em todo o mundo, com diferentes 

formatos e sabores de queijo, são o resultado do uso do leite de diferentes mamíferos ou com 

o acréscimo de diferentes teores de gordura, empregando determinadas espécies de bactérias e 

bolores, e variando o tempo de envelhecimento e outros tratamentos de transformação. O tipo 

de leite mais recomendado neste trabalho são o leite de vaca e cabra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_queijos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gordura
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 A tabela 22 mostra os resultados das análises de interação realizadas nas analises 

físico-quimicas para os queijos obtidos nesse trabalho, foram significativos para o nível 

deinulina ao nível de (p < 0,01) de probabilidade, porém para pH não foi significativo. 

 

TABELA 22: RESULTADOS INTERAÇÃO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE 

QUEIJOS CHEVROTIN EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES NÍVEIS DE INULINA 

TRATAMENTOS  VARIÁVEIS (Inulina) 

0%  2,5%  5%  CV%    Valor de P  

Umidade  44,62 b +2,54 47,94 a +2,73 47,07 a +2,68 5,7  <0,0001  

Cinzas  4,13 b +0,23 4,70 a +0,27 4,32 b +0,25 5,8 <0,0001  

Proteínas  11,19 b +0,30 13,51 a +0,36 11,74 b +0,31 2,7 <0,0001  

Acides ácido lático  0,24 a +0,01 0,23 b +0,01 0,23 b +0,01 7,2 <0,0001  

Lipídeos  11,51 a +2,71 10,81 b +2,55 10,06 b +2,37 23,6 <0,0001  

Aw  0,9830 a +0,02 0,9825 c +0,02 0,9829 b +0,02 2,7 <0,0001  

EST  42,19 a +1,18 42,83 a +1,19 39,15 b +1,09 2,8 <0,0001  

ESD  23,45 a +1,47 23,54 a +1,48 22,30 b +1,40 6,3 <0,0001  

Cálcio  18,67 b +1,04 18,72 a +1,04 18,39 c +1,02 5,6 <0,0001  

Lactose  28,55 a +1,94 23,04 c +1,56 26,81 b +1,82 6,8 <0,0001  

pH  7,14 a +0,44 6,08 a +0,38 6,84 a +0,43 6,3   0,0003  

         *letras iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,001). 

 

             Os alimentos funcionais são conceituados como aqueles que, comprovadamente, 

exercem algum benefício específico ao organismo, é a inulina, que é classificada como um 

polímero de frutose, sendo encontrada sob a forma de carboidrato de reserva nas plantas. 

Apresenta interesse comercial, pois contém elevado teor de fibras alimentares, o que pode 

enriquecer nutricionalmente receitas convencionais. Tecnologicamente, a inulina oferece 

como pontos positivos sua interferência mínima no sabor, viscosidade e aparência das 

preparações (MOTA et al., 2011). Nesse contexto, pesquisas com a utilização da inulina como 

substituinte do açúcar em produtos vêm demonstrando bons resultados tecnológicos e 

sensoriais (MATIAS et al., 2014). Este efeito se deve, principalmente, ao baixo peso 

molecular e alta solubilidade deste ingrediente (SILVA et al., 2012). A inulina apresenta 
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baixo valor calórico (1,94 kcal/ g). Porém, contém altos teores de fibras solúveis (97 g/ 100 g) 

e 45% do poder adoçante e maior solubilidade que o açúcar (KAUR; GUPTA, 2002). Estes 

resultados contribuem para a redução do valor calórico e nível glicêmico do produto (SAAD 

et al., 2013) a inulina também, previnem a constipação e o câncer do colo do útero, além de, 

melhorar o sabor e a doçura dos alimentos, podendo substituir parcialmente a sacarose 

(AIDOO et al., 2013). O nivel de inulima mais recomendando nesta pesquisa foi de 2,5%. 

 A tabela 23 mostra os resultados das interações das análises realizadas nas analises 

físico-quimicas para os queijos obtidos nesse trabalho.   

 

TABELA 23: RESULTADOS DA INTERAÇÃO DAS ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS 

DOS QUEIJOS CHEVROTIN EM RELAÇÃO AOS DIFERENTES NÍVEIS DE INULINA, 

PERÍODO E DIFERENTES TIPOS DE LEITE 

INTERAÇÃO Q*P Q*I I*P Q*P*I 

Cinzas <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Proteínas <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Lipídeos <0,0001 <0,0001 0,1758 0,7282 

Lactose <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

EST <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

ESD <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Cálcio <0,0001  0,0002 <0,0001 <0,0001 

Umidade <0,0001 <0,0001 0,0486 0,4569 

Acd. Láctico <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

AW <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

pH 0,0030 0,8810 0,9365 0,9849 

   

 A interação tipo de leite*Período foram significativas ao nível de (p < 0,01) de 

probabilidade, porém para pH não foi significativo. 

 A interação tipo de leite*Inulina foram significativas ao nível de (p < 0,01) de 

probabilidade, porém para pH  e cálcio não foi significativo. 

 A interação Inulina*Período foram significativas ao nível de (p < 0,01) de 

probabilidade, porém para lipídeos, umidade e pH não foi significativo. 

 A interação Tipo de leite*Inulina*Período foram significativas ao nível de (p < 0,01) 

de probabilidade, porém para lipídeos, umidade e pH não foi significativo. 
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4.4. TEOR DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

 O leite é composto por mais de 100 mil tipos diferentes de moléculas, contém de 3 a 

5% de lipídios totais, representados principalmente por triacilgliceróis encontrados nos 

glóbulos de gordura (PELLEGRINI et al., 2014). O ácido linoléico conjugado (CLA) consiste 

em um grupo de ácidos graxos encontrado no leite de animais ruminantes, como bovinos e 

caprinos (PRANDINI et al., 2007). O perfil de ácidos graxos das amostras dos leites, bovino, 

caprino e misto, bem como dos queijos encontra-se na Tabela 24. Para os três tipos de leite, os 

ácidos graxos C15:0, C1:06 e C19:0 apresentaram maior intensidade, principalmente no leite 

caprino, sendo significativamente superior aos demais ácidos graxos (p≤0,01). Os ácidos 

graxos monoinsaturados C14:1, ω-5 cis, C15:1, ω-5 cis, C16:1, ω-7 cis e C18:1, ω-11 cis, 

apresentaram maior intensidade, principalmente no leite bovino, sendo significativamente 

superior aos demais ácidos graxos (p≤0,01). Comparando o leite bovino, caprino e misto, 

observou-se uma diferença estatística na maioria dos resultados, ocorrendo uma prevalência 

dos ácidos miristoléico (C14:1), palmítico (C16:0), palmitoléico (C16:1) e oleico (C18:1n9C) 

no leite bovino e dos ácidos palmítico (C16:0), margárico (C17:0), elaídico (C18:1n9T) e 

linoleico no leite caprino, sendo que o ácido palmítico não demonstrou diferença entre o leite 

bovino e caprino. De acordo com os resultados obtidos, os percentuais de ácidos graxos 

saturados (AGS) aumentaram linearmente (p<0,001) a concentração dos ácidos 

monoinsaturados (MUFA) e a concentração dos ácidos poli-insaturados (PUFA). 

 Foram identificados trinta ácidos graxos, dentre estes 17 saturados, nove 

monossaturados e quatro polinsaturado. Em relação à composição dos ácidos graxos, o leite 

misto apresentou maior teor de ácidos graxos saturados e poli-insaturados.  

Os teores de ácidos graxos dos leites variaram intensamente, divergindo de forma 

significativa, pois diversas variáveis (espécie, raça, processamento, obtenção da amostra, dieta 

dos animais, entre outras) devem ser levadas em consideração na caracterização 

cromatográfica do leite, segundo Chilliard e Ferly (2004); Sanz Sampelayo et al. (2007).  
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TABELA 24: ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES NOS LEITES DE CABRA, BOVINO E 

MISTO  

   

ÁCIDO GRAXO  LV LC LM CV Valor de P 

Fórmula /Nome  

C4:0      Butírico 0,10c+10,66 0,08c+8,53 1,98c+2,09 106,63 0,0005 

C6:0      Capróico 0,00d+11,04 0,77b+8,78 0,88ab+10,03 114,07 0,0108 

C8:0      Caprílico 0,07e+2,27 0,04e+1,30 0,56b+1,84 32,53 <0,0001 

C10:0    Cáprico 1,66g+0,79 1,33g+0,63 3,15c+1,50 4,78 <0,0001 

C11:0    Undecanóico 0,05c+0,02 0,07c+0,03 0,11bc+0,66 55,34 0,0003 

C12:0    Láurico 2,51d+0,09 2,15b+0,07 2,57b+0,09 3,64 <0,0001 

C14:0    Mirístico 10,30b+0,12 9,36c+0,11 9,29c+0,10 1,18 <0,0001 

C15:0    Pentadecanóico 1,06b+0,04 1,05b+0,04 0,91c+0,03 4,28 <0,0001 

C16:0    Palmítico 29,78a+0,53 27,65c+0,53 27,73c+0,53 1.93 <0,0001 

C17:0    Maragarico 0,72b+0,03 0,66c+0,05 0,66c+0,03 5,01 <0,0001 

C18:0    Esteárico 16,54a+0,60 17,46a+0,60 16,18ab+0,60 3,47 <0,0001 

C19:0   Nonadecanóico 0,28b+0,04 0,30a+0,04 0,23b+0,03 16,14 <0,0001 

C20:0   Araquídico 0,22bc+0,02 0,26bc+0,02 0,23c+0,01 7,90 <0,0001 

C21:0    Heneicosanoico 0,24bc+0,04 0,37b+0,04 0,28bc+0,05 18,41 <0,0001 

C22:0    Behênico 0,14bc+0,01 0,15b+0,01 0,07bcd+0,08 12,75 <0,0001 

C23:0    Tricosanóico 0,91e+0,01 2,49b+0,16 1,50e+0,01 12,86 <0,0001 

C24:0    Lignocérico 0,00d+0,00 0,19ab+0,05 0,24ab+0,07 30,50 <0,0001 

MONOSSATURADOS 

C14:1, ω-5 cis        Fisetérico 0,84ab+0,14 1,11a+0,19 0,43cd+0,07 17,64 <0,0001 

C15:1, ω-5 cis       Cis-Pentadecanoico 0,31bc+0,01 0,32a+0,01 0,31bc+0,01 4,93 <0,0001 

C16:1, ω-7 cis       Palmitoléico 1,45a+0,17 1,07ab+0,16 0,98bc+0,15 15,78 <0,0001 

C17:1, ω-7 cis      Cis-heptadecanoico 0,27a+0,22 0,19b+0,01 0,25a+0,02 8,18 <0,0001 

C18:1, ω-9 trans   Trans Elaídico 25,82bc+1,22 26,50ab+1,25 25,12bc+0,13 4,73 <0,0001 

C18:1, ω-11 cis    Cis-vacênico 3,50a+0,25 3,17ab+0,23 2,76cd+0,20 7,37 <0,0001 

C20:1, ω-9 cis     Gadoléico 0,20b+0,16 0,12c+0,10 0,32a+0,45 83,37 0,2065 

C22:1, ω-9 trans  Trans Brassídico 0,37b+0,09 0,48ab+0,12 0,55ab+0,13 25,11 0,0026 

C24:1, ω-9 cis     Nervônico 0,00d+0,00 0,35a+0,10 0,15bc+0,04 32,87 <0,0001 
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POLINSATURADOS 

C18:2, ω-6,9 cis         Linoléico 1,97c+0,14 2,32bc+0,16 2,28c+0,16 7,12 <0,0001 

C18:3, ω-6,9,12 cis    γ-linolénico 0,13a+0,17 0,11ab+0,02 0,04cd+0,01 25,26 <0,0001 

C18:3, ω-3,6,9 cis      α-linolénico 0,71a+0,05 0,63ab+0,04 0,51cd+0,03 7,55 <0,0001 

C20:3, ω-6,9,12 cisdi-homo-α-linolénico 0,00c+0,00 0,01c+0,00 0,00c+0,00 15,14 <0,0001 

*letras iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p > 

0,001). 

 

O perfil de ácidos graxos das amostras de queijo tipo “Chevrotin” com diferentes tipos 

de leite e diferentes níveis de inulina, estão listados na Tabela 25,26 e 27. 

 

TABELA 25: ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES NOS QUEIJOS “CHEVROTIN” 

SIMBIOTICO COM LEITE DE BOVINO 

Ácido Graxo QV0 QV2,5 QV5 

 

CV 

 

Valor de P 

C4:0 8,42c+8,93 7,49a+7,98 0,28c+0,29 106,63 0,0005 

C6:0 3,04d+3,46 1,68ª+1,91 0,23cd+0,26 114,07 0,0108 

C8:0 0,55b+0,17 0,80ª+0,26 0,22cd+0,07 32,53 <0,0001 

C10:0 1,88d+0,08 2,80d+0,13 1,91d+0,09 4,78 <0,0001 

C11:0 0,37a+0,20 0,29ª+0,16 0,07c+0,03 55,34 0,0003 

C12:0 2,46b+0,08 2,20c+0,08 2,70a+0,09 3,64 <0,0001 

C14:0 9,48c+0,11 8,36e+0,09 10,68a+0,12 1,18 <0,0001 

C16:0 25,68d+0,49 25,87d+0,49 29,30a+0,56 1.93 <0,0001 

C17:0 0,55e+0,02 0,68c+0,34 0,62c+0,31 5,01 <0,0001 

C18:0 15,10b+0,52 16,10b+0,55 17,60a+0,61 3,47 <0,0001 

C19:0 0,25cd+0,04 0,21cd+0,03 0,29b+0,04 16,14 <0,0001 

C20:0 0,21bc+0,01 0,23bc+0,01 0,24bc+0,01 7,90 <0,0001 

C21:0 0,28bc+0,05 0,21bc+0,03 0,24bc+0,04 18,41 <0,0001 

C22:0 0,08e+0,01 0,08bc+0,01 0,11bc+0012 12,75 <0,0001 

C23:0 1,62e+0,20 2,62b+0,33 1,76e+0,22 12,86 <0,0001 

C24:0 0,08c+0,24 0,15b+0,04 0,15b+0,04 30,50 <0,0001 
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C14:1, ω-5 cis 0,74bc+0,13 0,37d+0,06 0,69bc+0,12 17,64 <0,0001 

C15:1, ω-5 cis 0,32cd+0,01 0,33cd+0,01 0,36ab+0,01 4,93 <0,0001 

C16:1, ω-7 cis 1,11cd+0,17 0,86cd+0,13 1,18bc+0,18 15,78 <0,0001 

C17:1, ω-7 cis 0,16b+0,01 0,20b+0,01 0,18b+0,01 8,18 <0,0001 

C18:1, ω-9 trans 21,7cd+1,02 22,1cd+1,04 23,5bc+1,11 4,73 <0,0001 

C18:1, ω-11 cis 2,60d+0,19 2,47cd+0,18 3,00ab+0,22 7,37 <0,0001 

C20:1, ω-9 cis 0,11bc+0,09 0,00d+0,00 0,43a+0,35 83,37 0,2065 

C22:1, ω-9 trans 0,21bc+0,05 0,36bc+0,09 0,41bc+0,10 25,11 0,0026 

C24:1, ω-9 cis 0,09cd+0,12 0,23ab+0,12 0,15cd+0,12 32,87 <0,0001 

C18:2, ω-6,9 cis 1,65c+0,11 1,91c+0,13 2,34c+0,16 7,12 <0,0001 

C18:3, ω-6,9,12 cis 0,07d+0,01 0,05d+0,02 0,11ab+0,02 25,26 <0,0001 

C18:3, ω-3,6,9 cis 0,51bc+0,03 0,38cd+0,02 0,50bc+0,03 7,55 <0,0001 

C20:3, ω-6,9,12 cis 0,00c+0,00 0,00c+0,00 0,00c+0,00 5,14 <0,0001 

*letras iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,001). 

 

TABELA 26: ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES NOS QUEIJOS “CHEVROTIN” 

SIMBIOTICO COM LEITE CAPRINO  

Acido Graxo 

  

QC0 QC2,5 QC5 

 

CV 

 

Valor de P 

C6:0 0,04d+0,04 0,10d+0,11 0,05d+0,57 114,07 0,0108 

C8:0 0,31c+0,10 0,13cd+0,04 0,15cd+0,04 32,53 <0,0001 

C10:0 
2,59d+0,12 

3,67b+0,17 3,86b+0,18 
4,78 <0,0001 

C11:0 
0,07c+0,03 

0,04c+0,02 0,03c+0,01 
55,34 0,0003 

C12:0 
1,87e+0,06 

2,22c+0,08 2,22c+0,08 
3,64 <0,0001 

C14:0 
6,99e+0,08 

7,86e+0,09 7,84e+0,09 1,18 <0,0001 

C15:0 
0,78e+0,03 

0,94b+0,04 0,89c+0,03 
4,28 <0,0001 

C16:0 
23,83e+0,45 

28,39b+0,54 27,80b+0,53 
1.93 <0,0001 

C17:0 
0,65b+0,32 

0,80a+0,04 0,77b+0,03 
5,01 <0,0001 

C18:0 
14,55c+0,12 

16,7ab+0,57 16,8ab+0,58 
3,47 <0,0001 

C19:0 
0,14de+0,02 

0,18d+0,02 0,18d+0,02 
16,14 <0,0001 
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C20:0 
0,59a+0,04 

0,28bc+0,02 0,26bc+0,02 
7,90 <0,0001 

C21:0 
0,44a+0,08 

0,36b+0,06 0,36b+0,06 
18,41 <0,0001 

C22:0 
3,43a+0,43 

0,01cd+0,01 0,00e+0,00 
12,75 <0,0001 

C23:0 
0,00d+0,00 

3,30a+0,42 0,78e+0,10 
12,86 <0,0001 

C24:0 
0,27a+0,08 

0,27a+0,08 0,24bc+0,07 
30,50 <0,0001 

C14:1, ω-5 cis 
0,24d+0,04 

0,31d+0,05 0,29d+0,05 
17,64 <0,0001 

C15:1, ω-5 cis 
0,25cd+0,01 

0,30cd+0,01 0,29cd+0,01 
4,93 <0,0001 

C16:1, ω-7 cis 
0,54d+0,08 

0,75cd+0,11 0,81cd+0,12 
15,78 <0,0001 

C17:1, ω-7 cis 
0,18b+0,01 

0,25a+0,02 0,26a+0,02 
8,18 <0,0001 

C18:1, ω-9 trans 
19,8cd+0,09 

26,7ab+1,26 29,15a+1,37 
4,73 <0,0001 

C18:1, ω-11 cis 
1,75d+0,12 

2,31cd+0,17 2,49cd+0,18 
7,37 <0,0001 

C20:1, ω-9 cis 
0,30a+0,25 

0,12bc+0,10 0,30a+0,25 
83,37 0,2065 

C22:1, ω-9 trans 
0,14bc+0,03 

0,67a+0,16 0,44bc+0,11 
25,11 0,0026 

C24:1, ω-9 cis 
0,35a+0,11 

0,28ab+0,09 0,09cd+0,02 
32,87 <0,0001 

C18:2, ω-6,9 cis 
2,03c+0,14 

2,63ab+0,18 3,13a+0,22 
7,12 <0,0001 

C18:3, ω-6,9,12 cis 
0,02d+0,01 

0,06d+0,01 0,06d+0,01 
25,26 <0,0001 

C18:3, ω-3,6,9 cis 
0,23d+0,01 

0,33cd+0,02 0,64ab+0,04 
7,55 <0,0001 

C20:3, ω-6,9,12 cis 
0,06b+0,01 

0,00c+0,00 0,00c+0,00 
15,14 <0,0001 

*letras iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,001). 

 

TABELA 27: ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES NOS QUEIJOS “CHEVROTIN” 

SIMBIOTICO COM LEITE MISTO  

Ácido Graxo QM0 QM2,5 QM5 

 

CV 

 

Valor de P 

C4:0 4,21ab+4,48 0,62c+0,66 4,41ab+4,70 106,63 0,0005 

C6:0 1,55ab+1,76 0,21d+0,23 1,59ab+1,81 114,07 0,0108 

C8:0 0,30cd+0,09 0,85a+0,27 0,70ab+0,22 32,53 <0,0001 

C10:0 1,33e+0,06 4,55a+0,021 2,97d+0,23 4,78 <0,0001 

C11:0 0,22ab+0,12 0,05c+0,02 0,22ab+0,12 55,34 0,0003 
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C12:0 2,15c+0,07 2,17c+0,07 2,47b+0,08 3,64 <0,0001 

C14:0 9,36c+0,11 7,55e+0,08 8,73d+0,10 1,18 <0,0001 

C16:0 27,65d+0,53 26,93d+0,51 26,77d+0,51 1.93 <0,0001 

C17:0 0,67c+0,03 0,77b+0,03 0,66c+0,03 5,01 <0,0001 

C18:0 17,46b+0,60 16,9ab+0,55 16,11b+0,55 3,47 <0,0001 

C19:0 0,30a+0,04 0,18d+0,02 0,27b+0,04 16,14 <0,0001 

C20:0 0,26bc+0,02 0,26bc+0,02 0,24bc+0,01 7,90 <0,0001 

C21:0 0,37bc+0,06 0,28bc+0,05 0,00d+0,00 18,41 <0,0001 

C22:0 0,11bc+0,01 0,06cd+0,01 0,08cd+0,01 12,75 <0,0001 

C23:0 2,49b+0,32 0,31e+0,03 2,45b+0,31 12,86 <0,0001 

C24:0 0,20b+0,06 0,09c+0,02 0,20b+0,06 30,50 <0,0001 

C14:1, ω-5 cis 0,95a+0,16 0,28d+0,04 0,37b+0,06 17,64 <0,0001 

C15:1, ω-5 cis 0,39ab+0,01 0,30cd+0,01 0,27cd+0,01 4,93 <0,0001 

C16:1, ω-7 cis 1,31ab+0,20 0,79cd+0,12 0,87cd+0,13 15,78 <0,0001 

C17:1, ω-7 cis 0,20b+0,01 0,27a+0,02 0,20b+0,01 8,18 <0,0001 

C18:1, ω-9 trans 26,1bc+0,12 29,02a+0,12 22,8cd+0,12 4,73 <0,0001 

C18:1, ω-11 cis 3,17ab+0,23 2,55cd+0,18 2,33cd+1,07 7,37 <0,0001 

C20:1, ω-9 cis 0,12bc+0,10 0,42a+0,35 0,36a+0,30 83,37 0,2065 

C22:1, ω-9 trans 0,47bc+0,11 0,23bc+0,05 0,49bc+0,12 25,11 0,0026 

C24:1, ω-9 cis 0,33a+0,10 0,03d+0,01 0,27ab+0,08 32,87 <0,0001 

C18:2, ω-6,9 cis 2,33c+0,16 2,97a+0,21 2,92a+0,20 7,12 <0,0001 

C18:3, ω-6,9,12 cis 0,12ab+0,03 0,10cd+0,02 0,08cd+0,02 25,26 <0,0001 

C18:3, ω-3,6,9 cis 0,63ab+0,04 0,68ab+0,05 0,33cd+0,02 7,55 <0,0001 

C20:3, ω-6,9,12 cis 0,00c+0,00 0,04b+0,01 0,27a+0,04 15,14 <0,0001 

*letras iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de 

significância (p > 0,01). 

 

Para o tratamento QV2,5 os ácidos graxos C4:0, C6:0, C8:0 e C11:0 apresentaram maiores 

concentrações, sendo significativamente superior aos demais (p≤0,01). Para o tratamento 

QM5 os ácidos graxos C4:0, C6:0, C8:0, C11:0, C12:0, C14:0, C15:0 e C16:0 apresentaram 
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maiores concentraçoes, sendo significativamente (p≤0,01). Para o tratamento QM0 o ácido 

graxo que teve menor concentrações foi o C4:0, e para o tratamento QM2,5 foram os ácidos 

graxos C8:0 e C10:0, para o tratamento QC2,5 foram os ácidos graxos C17:0, C23:0 e C2:04. 

Para o tratamento QC0 os ácidos graxos C18:0, C20:0, C21:0 e C22:0 apresentaram maiores 

concentrações, sendo significativamente superior aos demais (p≤0,01). As maiores 

concentrações encontrados no perfil dos ácidos graxos monoinsaturados foram principalmente 

nos queijos de leite caprino e misto com 2,5% e 5% de inulina, sendo significativamente 

superior, aos demais queijos (p≤0,01). Apenas o ácido graxo C18:1n11 apresentou maior 

concentrações no queijo bovino QV2,5. Os ácidos graxos poliinsaturados apresentaram maior 

concentrações, principalmente nos queijos de leite caprino e misto com 2,5% e 5% de inulina, 

sendo superior aos demais tratamentos (p≤0,01).  

 

4.5 TEOR DE COLESTEROL TOTAL EM PRODUTOS LÁCTEOS 

 

 A Tabela 28, mostra os resultados obtidos para a análise de colesterol total dos leites 

bovino, caprino e misto e dos queijos obtidos nesse trabalho. Quantificou-se o teor de 

colesterol total em leite bovino, caprinos e misto. Os resultados das análises dos leites, que 

foram feitas em triplicata, tiveram valores médios de 90,13mg/100g para o leite bovino, 72,23 

mg/100g para o leite caprino e 78,13 mg/100g para leite misto, porém o leite bovino foi 

melhor ao nível de 1 % de probabilidade. Para os queijos, os valores médios encontrados 

foram de 68,61 mg/100g para o queijo bovino, 68,69 mg/100g para o queijo caprino e 88,37 

mg/100g para queijo misto. Valores de 62 mg/100g foram encontrados para o queijo bovino 

meia cura (TACO, 2011), resultado este bastante similar ao encontrado no queijo chevrotin 

bovino e caprino. Não foi encontrado na literatura valores da quantificação do colesterol em 

queijo misto. Com os resultados obtidos foi possível determinar o valor da Curva de 

calibração de colesterol (Unidades de absorbância x Concentração) para amostras com 

concentrações de 0,003 a 0,3 mg de colesterol/ml da fase móvel (Figura 6). Valores de 82,83 

mg/100g foram encontrados para o queijo bovino (INMETRO, 2012), resultado este bastante 

similar ao encontrado nesse trabalho.  

 O teor de colesterol é justificado por se tratar de um produto salgado, observando-se 

um decréscimo na umidade e um aumento nos teores de lipídeos totais do produto 

(BRAGANOLO, 1997; BRAGANOLO, 2001). O fator de maturação tem sido relacionado 

com variações nos teores de gorduras e seus componentes lipídicos em queijos, os quais 
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podem justificar as variações detectadas nas concentrações de colesterol total dos queijos feito 

com leite misto. Meireles (2012) e Muñoz (1992) obtiveram resultados de colesterol total para 

queijo de coalho caprino de 86,80mg/100g. Ainda no estudo do queijo caprino, foram 

realizadas novas análises, submetendo o mesmo a defumação em quatro tipos de tratamento, 

desta forma, obtiveram-se valores médios de colesterol para o queijo caprino defumado de 

87,51 mg/100g. 

 A utilização de um produto referido como simbiótico é aquele no qual um probiótico 

e um prebiótico estão combinados. A interação entre o probiótico e o prebiótico pode ser 

favorecida por uma adaptação do probiótico ao substrato prebiótico anterior ao consumo 

(CHRISTIE, 1998; FRANCETO et al, 2009). Isto pode, em alguns casos, resultar em uma 

vantagem competitiva para o probiótico, a inulina favoreceu o aumento do colesterol nos 

queijos devido ao metabolismo dos microrganismo.  

 

 

TABELA 28: TOTAL DE AMOSTRAS DE LEITE E QUEIJOS NAS QUAIS FOI 

QUANTIFICADAS O TEOR DE COLESTEROL TOTAL POR CLAE 

TRATAMENTOS 

Leite Concentratção (mg/100 g) Queijo Concentração (mg/100 g) 

LV 90.13a+5,40 QV0 65.49b+3,94 

LC 72.23c+4,33 QV2.5 56.14c+3,37 

LM 78.13b+4,68 QV5 84.21a+5,06 

  QC0 56.14c+3,37 

  QC2.5 65.49b+3,94 

  QC5 84.21a+5,06 

  QM0 46.78c+2,81 

  QM2.5 56.14b+3,37 

  QM5 84.21a+5,06 

CV (%) 6.00 CV (%) 6.02 

Valor de P <0.001 Valor de P <0.001 

  

*letras iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa ao nível de 1% de significância (p 

> 0,01). 

 

   

 O consumo de probióticos e de prebióticos selecionados apropriadamente pode 

aumentar os efeitos benéficos de cada um deles, uma vez que o estímulo de cepas probióticas 
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conhecidas leva à escolha dos pares simbióticos substrato-microrganismo ideais (BIELECKA, 

BIEDRZYCK, MAJKOWSKA, 2002), principalmente das bifidosbactérias, pois o consumo 

excessivo de frutose sofre efeito lipogênico, ou seja, torna-se substrato da  síntese de lipídios. 

Bifidobactérias fermentam seletivamente os frutanos, preferencialmente a outras fontes de 

carboidratos, como o amido, a pectina ou a polidextrose, inúmeros lacticínios probióticos 

estão disponíveis comercialmente e a variedade desses produtos continua em expansão 

(STANTON et al., 2003). Muita pesquisa em termos de probióticos encontra-se voltada para 

produtos como leites fermentados e iogurtes, sendo estes os principais produtos 

comercializados no mundo, contendo culturas probióticas. A inulina constituída de cadeias 

longas, é menos solúvel que a oligofrutose e, quando dispersa na água ou no leite, forma 

microcristais que interagem para dar origem a uma textura cremosa, conseqüentemente, é 

empregada como substituto de gordura em produtos lácteos.  

 A inulina favoreceu o aumento de colesterol devido ao metabolismo das bactérias 

lácteas (BB12) atravez do consumo da frutose (efeito lipogenico) e o efeito da maturação, que 

tem transformações físicas, bioquímicas e microbiologicas. A glicolise que e refernte ao 

metabolilismo de lactose, a lipólise que e refernte a quebra de glicerol em acidois graxos 

livres, e proteólise que e refernte a formação direta de aroma e sabor, atravez do pH 

quebrando a caseína em peptídeos e por fim em aminoácidos. 
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5.CONCLUSÕES 

 

1. Os resultados das análises microbiológicas obtidos para os queijos tipo “chevrotin” bovino, 

caprino e misto elaborados atendem aos padrões microbiológicos estabelecidos na legislação e 

estão próprios para o consumo. O efeito do probiótico nos queijos maturados por 30 dias 

apresentaram contagens de microorganismos que atenderam a legislação vigente, pois todas 

as formulações de queijo “chevrotin” apresentam potencial probiótico. A utilização da inulina 

ao queijo “chevrotin” com leite bovino, produzido com adição de probiotico Bifidobacterium 

lactis resultou em um produto com características funcionais. 

 

2. A Análise sensorial proporcionou uma completa descrição e quantificação do perfil 

sensorial das amostras do queijo tipo Chevrotin com diferentes níveis de inulina. As nove 

amostras apresentaram diferença significativa entre si (p<0,01) em relação aos termos 

descritores e os atributos sensoriais. As amostras que mais caracterizaram QV2 e QV5 nos 

atributos: aparência, aroma, sabor, textura e intenção de compra, confirmam que este queijo 

Chevrotin deve ser produzido com leite bovino por obter maior nota no atributo aceitação e 

intenção de compra.  

 

3. Os resultados das análises físico químicas da pesquisa mostram que a interação do tipo de 

queijo com a introdução de diferentes níveis da inulina durante o período de maturação foi 

significativo, porém para a umidade, lipídeos e pH não foi significativo. A interação do tipo 

de queijo com a introdução de diferentes níveis da inulina durante o período de maturação foi 

significativo, porém após a maturação favoreceu um acréscimo principalmente para lipídeos. 

 

4. O perfil cromatográfico dos leites, bovino, caprino e misto com adição do prebiótico 

(inulina) e do probiótico (Bifidobacterium lactis) resultou na identificação de trinta ácidos 

graxos, dentre estes foram dezessete saturados, nove monoinsaturados e quatro 

poliinsaturados. A composição dos ácidos graxos nos diferentes tipos de queijos apresentou 

maior teor de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados nos queijos caprinos e misto e 

maior teor de ácidos graxos saturados nos queijos com leite bovino. 

 

5. A utilização de inulina favoreceu o aumento do colesterol nos queijos devido ao 

metabolismo dos microrganismo, principalmente das bifidobactérias, pois o consumo 
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excessivo de frutose sofre efeito lipogênico, ou seja, torna-se substrato da síntese de lipídios, 

estudos são necessários para entender esse efeito, a quantificação do teor total de colesterol 

em diferentes tipos de queijo Chevrotin usando alto desempenho eficiência cromatografia 

líquida foi de grande importância. Os resultados experimentais obtidos no presente estudo 

mostram que o queijo tipo colesterol total Chevrotin simbiótica de leite, de cabra de vaca e 

misturados, estão dentro da faixa normal de colesterol total para queijos de acordo com a 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. 
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ANEXO 1- DETERMINAÇÃO DE LIPÍDEOS PELO MÉTODO DE FOLCH ET AL. 

Princípio: o método consiste em submeter à amostra a extração com uma mistura de 

clorofórmio e metanol (2:1) seguida de evaporação do solvente em estufa a 105°C. 

 

Material: Clorofórmio, Metanol, Solução de sulfato de sódio 1,5%, proveta com boca 

esmerilhada com tampa, béquer, funil, papel de filtro, pipeta graduada 10 mL, 

triturador automático, estufa a 105°C, balança analítica. 

 

Procedimento: Colocar os béqueres em estufa a 105°C por uma hora, deixar esfriar 

em dessecador e pesar (tara). Pesar 2g da amostra em béquer de 50 mL (amostra seca 

ou úmida), medir 30 mL da mistura clorofórmio:metanol (2:1) e adicionar parte desta 

mistura com a amostra no béquer. Transferir, lavando o béquer com a mistura, o 

conteúdo para um recipiente de vidro fundo com as laterais cobertas com papel 

alumínio. Agitar a mistura amostra + solvente por 2 a 3 minutos em triturador. Filtrar 

o conteúdo do recipiente em papel de filtro qualitativo em proveta de 100 mL com 

boca esmerilhada. Lavar as paredes do recipiente com mais 10 mL da mistura 

clorofórmio:metanol e filtrar juntando ao filtrado da mistura. Tampar o sistema. 

Anotar o volume final do extrato filtrado da proveta. Adicionar 20% do volume final 

do extrato filtrado (lido na proveta) de sulfato de sódio a 1,5%, agitar e deixar separar 

as fases, mantendo a proveta fechada. A fase superior deve ficar com 

aproximadamente 40% e a inferior com 60%. Anotar o volume da fase inferior e 

descartar a fase superior succionando com pipeta graduada. Tomar uma alíquota de 5 

mL do extrato (fase inferior) com pipeta volumétrica e transferir para o béquer 

previamente tarado. Colocar o béquer em estufa a 105°C para evaporar a mistura de 

solventes com cuidado para não queimar. Aguardar resfriamento em dessecador, pesar 

o béquer mais o resíduo de gordura. 

 

 

Cálculos: 

 

% 𝑙𝑖𝑝í𝑑𝑒𝑜𝑠 =  
𝑃𝑓 × 𝑉𝑖𝑛𝑓

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 × 5
× 100 
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ANEXO 2: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE COLESTEROL USANDO 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 

 

A determinação da concentração de colesterol foi realizada segundo o método de 

Bragagnolo e Rodrigues-Amaya (1992), onde de 10g de cada amostra, foi extraída 

uma fração lipídica. Do extrato lipídico retirou-se 5 mL e colocou-o para secagem em 

N2. Ao material totalmente seco foi adicionado 10 mL de KOH (Hidróxido de 

potássio) 12% em etanol a 90%, levando o mesmo ao banho-maria por 15 minutos a 

80°C, encerrando, desta forma, a etapa da saponificação. Adicionou-se 5 mL de água 

ao material saponificado e deixou o conjunto esfriar. Iniciando a extração dos lipídeos 

insaponificáveis, procedeu-se com duas lavagens do material com hexano sob agitação 

em vortex. Após a separação das fases, tomou-se 5 mL de cada extração e levou para 

secagem em N2. O material totalmente seco foi dissolvido em 1 mL de fase móvel, 

acetonitrila/ isopropanol (60/40%), filtrado em seringa de filtro de celulose com 

porosidade de 0,45µm e injetado 20 µl do seu conteúdo no cromatógrafo líquido. 

 

Cálculo: 

 

Saponificação 

10 g amostra  ̶  200 mL extrato lipídico 

   A    ̶   5 mL extrato lipídico 

A = 0,25 g amostra 

 

Extração dos lipídeos insaponificáveis 

2.1) Primeira lavagem 

 

0,25 g amostra  ̶  10 mL hexano 

   B1        ̶   5 mL hexano 

B1 = 0,125 g amostra 

 

2.2) Segunda lavagem 

0,125 g amostra  ̶  15 mL hexano 

    B2              ̶  5 mL hexano 

 

B2 = 0,042 g amostra 

 

B1 + B2 = 0,167 g amostra 

 

Utilizando a curva de calibração Y= Cx + D, onde Y é a absorbância da amostra no 

pico cromatográfico, o teor de colesterol (W) em mg/100g do produto é dado por: 

       x   ̶  0,167 g amostra 

       W  ̶  100g do produto      →     W (mg/100g) = (x . 100) / 0,167 

 

Onde  x = concentração de colesterol no pico cromatográfico. 
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ANEXO 3 : FICHA DE RECRUTAMENTO PARA PROVADORES DO QUEIJO TIPO 

CHEVROTIN 

REDE NORDESTE DE BIOTECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

Formação:_____________________________________Idade:______Genero: F(    )  M(   ) 

Cidade: ____________________Estado:_______________  Zona Rural (  )  Zona urbana(   ) 

1-Voçe consome queijo: 

Sim (    )  Não(   ) 

Se sua resposta for sim, quanto a sua preferência você: 

(   ) gosta muito     (   )gosta      (  )não gosta 

Se sua resposta for não, porque você não consome queijo: 

___________________________________________________________________________ 

2-Com que freqüência você consome queijo: 

(     ) Raramente 

(     ) Pelo menos uma vez por semana 

(     ) 2 ou 3 vezes por semana 

(     ) Mais de 3 vezes por semana 

3- Voce já consumiu algum tipo de queijo: 

(     )Sim   (     )Não 

Se sua resposta foi sim, qual o tipo de queijo: 

___________________________________________________________________________ 

4-Qual o tipo de queijo preferido da sua região: 

___________________________________________________________________________ 

5-Quanto a origem, qual tipo de queijo que você prefere: 

(     )Bovino 

(     )Caprino 

(     )Ovino 

                                        Muito obrigado pela sua colaboração!!! 
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ANEXO 4: FICHA DE AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS SENSÓRIAS, INTENÇÃO DE 

COMPRA E ORDENAÇÃO DA PREFERÊNCIA DOS QUEIJOS TIPO CHEVROTIN 

 

REDE NORDESTE DE BIOTECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

Teste de aceitação de compra Data:___/___/_____ 

Voce esta recebendo 03 amostras de queijo tipo Chevrotin potencialmente Simbiotico. Prove-

os da esquerda para a direita e avalie sensorialmente as amostras de acordo com cada 

atributoe avalie nos quadrados, escreva o valor da escala, que você considera o valor da 

amostra, (código), no que diz respeito aos atributos avaliados.Antes de cada avaliação faça 

uso da água e da bolacha. 

 

9-gostei muitíssimo 

8-gostei muito 

7-gostei moderadamente 

6-gostei ligeiramente 

5-nem gostei/nem desgostei 

4-desgostei ligeiramente 

3-desgostei moderadamente 

2-desgostei muito 

1-desgostei muitíssimo 

ATRIBUTOS AMOSTRA (anote os códigos) 

Aparência    

Aroma    

Sabor    

Textura    

Agora indique sua atitude ao encontrar esse queijo no mercado: 

5-compraria 

4-possivelmente compraria 

3-talvez comprasse/talvez não comprasse 

2-possivemnet não compraria 

1-jamais compraria 

 

ATRIBUTOS AMOSTRA (anote os códigos) 

Intenção de compra    

 

Teste de ordenação: 

 

Posto 

Mais preferencia → Menos preferência 

1 lugar  2 lugar 3 lugar 

Codigo amostra    

Comentarios:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5- PATENTE INPI 
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ANEXO 6  : ARTIGO DE LIVROS 

Livro Desafios da Agroindustria no Brasil.; Capitulo do livro 4  Biotecnologia: Caracterização 

físico química de queijo tipo Chevrotin pag 93. 

Disponivel em: https://drive.google.com/file/d/0ByRXgH_K9_ZZZ3p6cWVkOWxjR0E/view 

 

ANEXO 7  : ARTIGO DE LIVROS 

Livro Gastronomia: da tradição a inovação.; Capitulo do livro química bioquímica e 

microbiologia de alimentos:5628 Caracterização microbiológica de queijo tipo Chevrotin pag 

643. Disponível em: http://www.cgca2016.com.br/IICGCA.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.cgca2016.com.br/IICGCA.pdf
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ANEXO 8: Cromatógrafos 

       

Figura 1 Padrao                                     Figura 2: Cromatrógrafo leite de vaca (LV) 
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Figura 3:Cromatrógrafo leite de cabra (LC)             Figura 4: Cromatrógrafo leite Misto (LM) 
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Figura 5:Cromatrógrafo queijo(QV0)       Figura 6: Cromatrógrafo Queijo(QV2,5) 
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Figura 7:Cromatrógrafo queijo(QV5)                   Figura 8: Cromatrógrafo Queijo(QC0)  
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        Figura 9:Cromatrógrafo queijo(QC2,5)               Figura 10: Cromatrógrafo Queijo(QC5)  
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Figura 11:Cromatrógrafo queijo(QM0)       Figura 12: Cromatrógrafo Queijo(QM2,5) 



 

 

123 

 

 

Figura 13: Cromatrógrafo Queijo(QM5) 
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