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Nos últimos anos, houve um aumento na procura por alimentos com alguma 

propriedade funcional, sendo os derivados lácteos a maior gama de produtos 
funcionais industrializados atualmente disponíveis no mercado. Porém uma grande 
parte da população mundial está restringida ao consumo de lácteos por possuir 
uma deficiência ou ausência na produção de enzima lactase no intestino. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver queijos Minas Frescal 
probióticos com baixo teor de lactose e avaliar suas características físico-químicas, 
sensoriais e tecnológicas bem como a viabilidade das bactérias probióticas durante 
o armazenamento. Seis formulações de queijo (T1 a T6) foram elaboradas com 
leite tratado com a enzima lactase (β-galactosidade) nas concentrações de 0,3, 0,6 
e 0,9 g/L em tempos de reação de 12 e 24 horas, sendo todas adicionadas de 1% 
de cultura probiótica (Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp.). Outras duas 
formulações, T7 e T8, foram desenvolvidas ambas sem adição de lactase e 
somente T7 contendo probiótico. A lactose foi diminuída em mais de 70% em todos 
os queijos adicionados de enzima lactase, chegando a atingir 93,23% no 
tratamento com maior quantidade da enzima. A avaliação físico-química 
demonstrou que todos os queijos desenvolvidos estavam de acordo com a 
legislação vigente quanto aos parâmetros de umidade e gordura no extrato seco. 
Observou-se que os valores de acidez foram significativamente menores (ρ<0,05) 
para o queijo com menor teor de lactose e para o queijo sem adição de probiótico 
que os valores encontrados para os demais tratamentos. Apesar das contagens de 
Lactobacillus acidophilus ficarem abaixo do mínimo estabelecido, as contagens de 
Bifidobacterium sp. mantiveram-se sempre acima de 106 UFC.g-1, independente da 
quantidade de enzima lactase adicionada. Na análise do perfil de textura 
instrumental, não foram detectadas diferenças significativas (ρ>0,05) entre os 
tratamentos quanto aos parâmetros de firmeza, coesividade e gomosidade.  Quanto 
à análise sensorial, os provadores detectaram o menor gosto ácido e maior gosto 
doce na amostra com maior hidrólise de lactose, e não observaram diferença 
quanto à textura em relação aos controles. Com base nos resultados obtidos, pode 
se concluir que a enzima lactase reduziu de maneira eficaz o teor de lactose nos 
queijos desenvolvidos, não alterando as características físico-químicas, sensoriais 
e tecnológicas e nem a viabilidade probiótica, mostrando-se como uma opção 
positiva para o mercado de laticínios, especialmente por poder reduzir os sintomas 
da intolerância à lactose. 
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In recent years, there has been an increasing demand for foods with some functional 
property, being the dairy products the largest range of functional products 
manufactured on the market today. Nevertheless, a large part of the world population 
is restricted to the consumption of dairy by having a deficiency or absence in the 
production of lactase in the gut. Thus, this study aimed to develop a probiotic Minas 
fresh cheese with low-lactose content and evaluate their physico-chemical, sensorial 
and technological characteristics as well as the viability of probiotic bacteria during 
storage. Six cheese formulations (T1 to T6) were prepared with milk treated with 
lactase enzyme (β-galactosidase) at concentrations of 0,3, 0,6 and 0,9 g / L in 
reaction times of 12 and 24 hours, all of which added by 1% of probiotic culture 
(Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp.). Two other formulations, T7 and T8, 
were both developed without the addition of lactose and only T7 containing probiotic. 
The lactose was reduced more than 70% for all treatments added lactase, reaching 
93,23% in the treatment with larger amount of enzyme. The physico-chemical 
evaluation showed that all the cheeses were developed in accordance with current 
legislation regarding the parameters of moisture and fat. It was observed that the 
acidity values were significantly lower (ρ <0,05) for cheese with less lactose content 
and for chesse without probiotic culture to the values found for the other treatments. 
Although the counts of Lactobacillus acidophilus were below the established 
minimum, the counts of Bifidobacterium sp. always remained above 106 CFU g-1, 
regardless of the amount of enzyme lactase added. In the analysis of instrumental 
texture, there were no significant differences (ρ> 0.05) among treatments for the 
parameters of firmness, cohesiveness and gumminess. In the sensory analysis, 
panelists found the taste more sweet and less acid in the sample with higher 
hydrolysis of lactose, and found no difference in texture compared to controls. Based 
on the results obtained, it can be said that the enzyme lactase effectively reduced the 
lactose content in the developed cheeses, and did not change the physico-chemical, 
sensorial and technological neither the probiotic viability, being a positive option for 
the dairy market, especially for being able to reduce lactose intolerance symptoms. 
 
 
 
  
 
 
 
Keywords: cheese; probiotic; lactose intolerance; lactase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A crescente demanda por alimentos saudáveis tem estimulado inovações e 

desenvolvimento de novos produtos por todo o mundo. Os alimentos probióticos 

fazem parte do grupo dos alimentos funcionais, pois, além de suas qualidades 

nutricionais, afetam beneficamente uma ou mais funções relevantes do organismo 

do consumidor (RIBEIRO, SIMÕES & JURKIEWICZ, 2009).  

Produtos lácteos são considerados um veículo ideal para condução de 

bactérias probióticas no trato gastrointestinal (ROSS et al., 2002). De acordo com 

Buriti, Rocha e Saad (2005), os queijos frescos oferecem excelentes condições para 

a sobrevivência e multiplicação de cepas probióticas, tais como a alta atividade de 

água, o pH acima de 5,0, a baixa concentração de sal e a ausência de substâncias 

conservantes. Dentre os queijos frescos, destaca-se o queijo Minas Frescal, um 

produto largamente produzido pela indústria de laticínios brasileira, com elevado 

rendimento na fabricação. 

Porém, quando se trata do consumo de leite e seus derivados, muitos 

estudos mostram que uma porcentagem significativa da população mundial sofre 

com transtornos gastrointestinais quando os consome. Tais sintomas são 

provenientes da deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável pela 

quebra da molécula de lactose, o principal açúcar do leite, sendo este transtorno 

chamado de intolerância à lactose. Esta problemática priva o intolerante à lactose 

da ingestão de produtos lácteos que são uma excelente fonte de cálcio e proteínas, 

como também de outros minerais e vitaminas (ANTUNES & PACHECO, 2009). Vale 

ressaltar que o Brasil ainda possui um mercado pouco voltado para produtos 

específicos aos consumidores intolerantes à lactose, com exceção dos leites UHT 

ou UAT (Ultra High Temperature ou Ultra Alta Temperatura). 

Diante desse contexto, torna-se de extrema importância a elaboração de 

novos produtos lácteos que tenham baixo teor lactose e que, ainda, possuam 

propriedades funcionais através da adição de micro-organismos probióticos, 

aliando, dessa forma, as características benéficas à saúde proporcionadas pelas 

bactérias probióticas ao baixo teor de lactose necessário a pessoas com deficiência 

de lactase.  
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Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivos: 

 

• Desenvolver um queijo Minas Frescal adicionado de cultura probiótica 

(Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp.) e com teor reduzido de 

lactose através da enzima lactase; 

• Determinar a redução no teor de lactose dos queijos elaborados com leite 

tratado com a enzima lactase;  

• Realizar a contagem dos micro-organismos probióticos Lactobacillus 

acidophilus e Bifidobacterium sp. durante o armazenamento dos queijos; 

• Analisar as características físico-químicas das formulações; 

• Verificar se existe diferença sensorial entre as formulações de queijos com 

diferentes teores de lactose; 

• Determinar as características do perfil instrumental de textura das 

formulações desenvolvidas. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Queijo Minas Frescal 

 

 

Segundo a Portaria n° 352 do Ministério da Agricultur a, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 1997), o queijo Minas Frescal é um queijo fresco obtido por 

coagulação enzimática do leite com coalho e/ou outras enzimas coagulantes 

apropriadas, complementada ou não com ação de bactérias lácticas específicas. É 

classificado como queijo semi-gordo (25 a 44% de gordura no extrato seco), de 

muito alta umidade (não inferior a 55%) a ser consumido fresco, de consistência 

branda e macia, com ou sem olhaduras mecânicas, de cor esbranquiçada, de sabor 

suave a levemente ácido, sem ou com crosta fina, de forma cilíndrica e com peso de 

0,3 a 5,0 Kg (BRASIL, 2004). 

 A denominação queijo Minas Frescal é em virtude de sua origem brasileira, no 

estado de Minas Gerais, no século XVIII, e por ser um queijo de massa crua, 

podendo ser comercializado logo após a sua fabricação, não necessitando de 

maturação (MONTEIRO, PIRES & ARAÚJO, 2007). Tornou-se muito popular, sendo 

hoje comercializado em todas as regiões e produzido em fábricas de pequeno, 

médio e grande porte, possuindo um processo de fabricação simples, com utilização 

de equipamentos tradicionais (FURTADO, 2005). 

O queijo Minas Frescal está entre os de maior consumo no Brasil e constitui 

uma das mais importantes atividades das indústrias de laticínios, devido ao alto 

rendimento e ausência de período de maturação, o que possibilita um retorno rápido 

de investimento e, consequentemente, custos menores ao consumidor (OLIVEIRA et 

al., 1998). 

Segundo Furtado (2005), o rendimento médio da fabricação do queijo Minas 

Frescal é bastante variável, em função da grande variação no seu teor de umidade. 

Em média, o rendimento é de 6,0 a 6,5 litros de leite por quilograma de queijo. 

Sua vida de prateleira é limitada (até 20 dias) e fortemente influenciada não 

só pela composição físico-química (umidade, sobretudo), como também pelas 

condições de transporte, sua apresentação no mercado (gôndolas ou balcões 
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frigoríficos) e, sobremaneira, pela temperatura em que é mantido enquanto é 

comercializado (RIBEIRO, SIMÕES & JURKIEWICKZ, 2009; FURTADO, 2005). 

O controle da acidez durante o período de validade é importante para a 

definição da qualidade do queijo Minas Frescal, a acidificação é um dos principais 

fatores que determinam a durabilidade, sendo que o desenvolvimento de acidez 

excessiva causa alterações de sabor e de textura que limita a validade comercial do 

produto (VAN DENDER, MASSAGUER-ROIG & CAMPOS, 1999). 

 

 

2.2 Probióticos 

 

 

O termo probiótico, de origem grega, significa “para a vida” e é utilizado para 

designar a presença em alimentos de bactérias benéficas para o organismo 

humano. O conceito de probióticos provavelmente evoluiu a partir de uma primeira 

teoria proposta pelo cientista russo Elie Metchnikoff, que observou que o consumo 

de leites fermentados poderia reverter efeitos putrefativos da microbiota intestinal 

(STANTON et al, 2005). 

Henry Tissier observou, em meados de 1907, que crianças com diarréia 

apresentavam em suas fezes um baixo número de bactérias caracterizadas por uma 

morfologia peculiar – as bifidobactérias. Estas bifidobactérias eram abundantes em 

crianças saudáveis. Ele sugeriu que essas bactérias poderiam ser administradas em 

pacientes com diarréia, com a finalidade de ajudar a restaurar a microbiota intestinal 

saudável, prevenindo assim infecções infantis (SOUZA, 2006). 

Já Fuller (1989) definiu probiótico como suplemento alimentar composto de 

células microbianas vivas, as quais têm efeitos benéficos para o hospedeiro, por 

melhorar ou manter o equilíbrio microbiano do intestino. 

Diversas outras definições de probióticos foram publicadas nos últimos anos. 

Entretanto, atualmente a definição aceita internacionalmente é que eles são micro-

organismos vivos que quando administrados em quantidades adequadas conferem 

benefícios à saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2001).  

 Alimentos contendo bactérias probióticas são considerados alimentos 

funcionais e estão ganhando popularidade e aceitação em todo o mundo (ONG, 

HENRIKSSON & SHAH, 2006). Um alimento funcional tem sido definido como 
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qualquer alimento modificado ou ingrediente alimentar que possa proporcionar 

benefícios à saúde que vão além dos nutrientes tradicionais que a contém 

(FERGUSON, 2009). 

Probióticos podem fornecer inúmeros benefícios, principalmente através da 

manutenção do equilíbrio e composição da flora intestinal, ajudando a aumentar a 

habilidade do corpo em resistir à invasão de patógenos, mantendo o bem estar do 

hospedeiro (RANADHEERA, BAINES & ADAMS, 2010).  

 Segundo Fuller (1989), há três possíveis mecanismos de atuação dos 

probióticos:  

• Supressão do número de organismos patógenos através da produção de 

compostos com atividade antimicrobiana, a competição por nutrientes e a 

competição por sítios de adesão.  

• Alteração do metabolismo microbiano, através do aumento ou da diminuição 

da atividade enzimática.  

• Estímulo da imunidade do hospedeiro, através do aumento dos níveis de 

anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos.  

Dentre os benefícios atribuídos à ingestão de alimentos contendo probióticos, 

alguns já foram provados cientificamente e outros ainda requerem mais estudos em 

humanos (GRANATO et al., 2010). Os principais benefícios com base científica 

relacionados aos probióticos são: atividades antimicrobianas e antimutagênicas, 

propriedades anticarcinogênicas, propriedades anti-hipertensivas, atenuação dos 

sintomas de doença intestinal, melhor utilização de nutrientes, redução dos sintomas 

de alergia alimentar, redução dos níveis de colesterol LDL e redução da intolerância 

a lactose (LOURENS-HATTINGH & VILJOEN, 2001; MARTEAU et al., 2001; LIONG 

et al., 2009; KIM & GILLILAND, 1983; RANADHEERA, BAINES & ADAMS, 2010). 

Um micro-organismo probiótico deve necessariamente sobreviver às 

condições adversas do estômago e colonizar o intestino. O equilíbrio normal da 

microbiota intestinal impede que micro-organismos potencialmente patogênicos nela 

presentes exerçam seus efeitos. Por outro lado, o desequilíbrio dessa microbiota 

normal pode resultar na proliferação de patógenos, com consequente infecção 

bacteriana (ZIEMER & GIBSON,1998).  
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A dose mínima diária da cultura probiótica considerada terapêutica é de 108 

a 109 UFC, realizada através da ingestão de 100 g de produto contendo 106 – 107 

UFC/g ou mL (ANVISA, 2008). Tais concentrações de micro-organismos probióticos 

devem ser mantidas em todos os passos do processamento do alimento, desde a 

sua fabricação até a ingestão pelo consumidor, como também tais micro-

organismos devem ser capazes de sobreviver ao trato gastro-intestinal (CRUZ et al, 

2009). 

A viabilidade dos micro-organismos probióticos pode ser afetada por 

diversos fatores, dentre eles a cepa utilizada, a pós acidificação e teor de oxigênio 

dos produtos, substâncias adicionadas durante a etapa de fabricação e pelas 

condições de armazenamento, como a temperatura (OLIVEIRA et al., 2002 CRUZ 

et al., 2009). 

As cepas probióticas para incorporação em alimentos devem ser 

consideradas seguras (GRAS - generally recognized as safe) e não devem 

ocasionar mudanças indesejáveis do ponto de vista sensorial, como aroma, flavor 

textura e demais atributos (STANTON et al., 2003). 

Diferentes espécies e linhagens dos gêneros Lactobacillus e Bifdobacterium 

são predominantemente utilizadas como suplementos probióticos para alimentos. 

Estas bactérias têm sido isoladas de todas as porções do trato gastrointestinal do 

humano saudável, sendo: Lactobacillus do intestino delgado e Bifdobacterium do 

intestino grosso (O’SULLIVAN, 2006). 

Os micro-organismos do gênero Lactobacillus são gram-positivos, não 

formadores de esporos, desprovidos de flagelos, possuem forma de bacilo ou 

cocobacilo e podem ser anaeróbios ou aerotolerantes. As condições ótimas para sua 

multiplicação são temperaturas de 35-40ºC e pH de 5,5-6,0. As espécies mais 

utilizadas são Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus 

casei. Grande parte dos L. acidophilus degradam amigdalina, celobiose, frutose, 

galactose, glicose, lactose, maltose, manose, sucrose e esculina (NAHAISI, 1986). 

As bifidobactérias em geral são caracterizadas por serem gram-positivas, não 

formadoras de esporos, desprovidas de flagelos, catalase negativas e anaeróbias. 

Quanto à morfologia, podem ser bacilos com forma de bengala, bifurcados, curtos 

ou curvados. São heterofermentativas, produzem ácido acético e láctico na 

proporção molar de 3:2 a partir de dois moles de hexose, sem a produção de CO2, 

exceto durante a degradação do gluconato. Além da glicose, todas as bifidobactérias 
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de origem humana são capazes de utilizar a galactose, a lactose e a frutose como 

fontes de carbono (SGORBATI et al., 1995).  

 

 

2.2.1 Queijo como veículo probiótico 

 

 

  Produtos lácteos são considerados um veículo ideal para condução de 

bactérias probióticas no trato gastrointestinal (ROSS et al., 2002), sendo a maior 

gama desses produtos composta por leites fermentados como o iogurte. No entanto, 

outros derivados lácteos suplementados com probióticos vêm sendo desenvolvidos, 

visando oferecer ao consumidor maior variedade de produtos funcionais.  

Os queijos, em geral, apresentam algumas vantagens em relação a outros 

produtos probióticos. A maioria possui pH mais elevado que iogurtes e leites 

fermentados, o que torna o meio mais estável para a sobrevivência das culturas 

probióticas por um período mais longo. Além disso, os queijos, por apresentarem 

uma quantidade de gordura relativamente alta, oferecem uma proteção para a 

bactéria probiótica durante sua passagem pelo trato gastrointestinal (GARDINER et 

al., 1999).   

Os queijos frescos oferecem excelentes condições para a sobrevivência e 

multiplicação de cepas probióticas, tais como a alta atividade de água, o pH acima 

de 5,0, a baixa concentração de sal e a ausência de substâncias conservantes 

(BURITI, ROCHA & SAAD, 2005). Nesse contexto, destaca-se o queijo Minas 

Frescal, mostrando ser um veículo apropriado para incorporação de bactérias 

probióticas em diversas pesquisas (BURITI et al., 2005; BURITI, ROCHA & SAAD, 

2005b; RIBEIRO, SIMÕES & JURKIEWICZ, 2009; SOUZA & SAAD, 2009; 

FRITZEN-FREIRE et al., 2010a, 2010b). 

A adição de culturas probióticas também foi testada em outras variedades de 

queijo, como Petit Suisse, (MARUYAMA et al., 2006), Cream Cheese (BURITI et al., 

2007; BURITI, CARDARELLI & SAAD, 2008; ALVES et al., 2008), Cheddar 

(GARDINER et al., 1999; ONG & SHAH, 2009), Cottage (PARODIA, 2010) e Gouda 

(GOMES, VIEIRA & MALCATA, 1998), sendo mantida a viabilidade das culturas 

microbianas durante o armazenamento. 
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Segundo Cruz et al. (2009), os principais obstáculos que influenciam 

diretamente a manutenção das atividades funcionais das bactérias probióticas em 

queijo são: momento da adição do inóculo (antes ou após a fermentação) bem como 

perda de células probióticas viáveis durante a drenagem do soro, a adição de sal, o 

empacotamento, a maturação e as condições de armazenamento. 

 

 

2.3 Lactose 

 

 

Lactose, ou 4-O-β-D-galactopiranosil-D-glicose, é o principal carboidrato do 

leite e sua concentração varia entre 4,2 a 5% (VARNAM & SUTHERLAND, 1995). 

Do ponto de vista físico-químico, a lactose está presente no leite no estado 

molecular em solução verdadeira, com partículas de diâmetros inferiores a 1ηm 

(GOURSAUD, 1985; AMIOT, 1991). 

É um dissacarídeo constituído por um radical β-D-galactose e um radical D-

glicose ligados através da ligação glicosídica β-1,4. É considerada um açúcar 

redutor, porque o grupo no carbono anomérico da porção glicose não está envolvido 

na ligação glicosídica, portanto, ela está livre para reagir com agentes oxidantes 

(CAMPBELL, 2000). A estrutura química da lactose pode ser observada na Figura 

1. 

 

 
Figura 1 – Estrutura química da lactose. 

Fonte: CAMPBELL (2000). 

 

 

Quando comparada a outros açúcares, a lactose apresenta baixa 

solubilidade em água e baixo poder adoçante. Quando comparada a sacarose é 
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cerca de dez vezes menos solúvel e apresenta um poder edulcorante seis vezes 

inferior (TRONCO, 2003). A título de comparação do poder de doçura relativa, a 

frutose tem o índice 130, a sacarose 100 (padrão), a glicose 75, a galactose 32 e a 

lactose apenas 17 (GOURSAUD, 1985).   

Faz parte, juntamente com outras substâncias minerais, como fósforo, sódio 

e cloretos, das substâncias com atividade osmótica do leite. A retirada da lactose 

pode provocar uma redução de mais de 50% do ponto de congelamento do leite 

(SCHLIMME & BUCHHEIM, 2002). 

 A lactose é um açúcar higroscópico e tem uma forte tendência a absorver 

sabores e odores e causa muitos defeitos em alimentos refrigerados tais como a 

cristalização em alimentos lácteos, desenvolvimento de textura arenosa e formação 

de depósito (PANESAR, KUMARI & PANESAR, 2010). 

Fisiologicamente, a lactose é uma substância energética e seus 

monossacarídeos entram na constituição dos cerebrosídios, abundante na massa 

cerebral e mielina nervosa (BEHMER, 1991; ESKIN, 1990). 

A absorção da lactose primeiramente requer a ação da lactase na borda em 

escova do intestino delgado, sendo esta enzima capaz de quebrar a ligação entre os 

dois monossacarídeos constituintes da lactose (CASTIGLIONE et al., 2008). 

A hidrólise é uma reação necessária para a digestão da lactose. A lactose é 

hidrolisada pela enzima lactase, em nível de mucosa intestinal, em dois 

monossacarídeos, a glicose e a galactose, carboidratos mais simples, que são mais 

facilmente absorvidos pelo organismo (CAMPBELL, 2000). 

Existem dois métodos utilizados para a hidrólise da lactose: o método ácido e 

o método enzimático.  

A hidrólise ácida caracteriza-se por envolver soluções diluídas de ácidos 

fortes, como ácido sulfúrico e clorídrico, e condições operacionais severas de pH e 

temperatura. Devido a estas características, a hidrólise ácida tem sua aplicação 

restrita, pois pode ocorrer desnaturação das proteínas do leite e formação de cor e 

odor inaceitáveis pelo consumidor (SANTIAGO, 2002).  

Já o método enzimático de hidrólise de lactose emprega a enzima β-

galactosidase, a qual hidrolisa o referido dissacarídeo em seus monossacarídeos 

constituintes. A hidrólise enzimática pode ser aplicada no leite sem um tratamento 

prévio e os produtos obtidos preservam as propriedades nutricionais da matéria-

prima, aumentando seu dulçor (SANTOS, LADERO & GARCÍA-OCHOA, 1998).   
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A hidrólise da lactose sofre influência da temperatura, pH, tempo de reação e 

concentração da enzima (EVANGELISTA, 1998).  

Em princípio, a reação de hidrólise da lactose forma uma mistura 

isomolecular de glicose e galactose. Na prática, dependendo das condições, a 

mistura isomolecular não é alcançada, pois a galactose pode polimerizar ou se unir 

à lactose para formar oligossacarídeos (GEKAS & LÓPEZ-LEIVA, 1985).  

A hidrólise ocasiona modificações físicas e químicas dos produtos, pois 

aumenta a solubilidade, o poder adoçante e a digestibilidade dos açúcares e a 

viscosidade, o corpo, a textura e o paladar dos produtos (VINHAL, 2001).  

É um processo promissor para a indústria de alimentos porque possibilita o 

desenvolvimento de novos produtos sem lactose em sua composição (LONGO, 

2006) ou com um teor reduzido deste carboidrato, para pessoas com intolerância à 

lactose, além de prevenir a cristalização da lactose na produção de sorvetes, de 

produtos como leite condensado e doce de leite (CARMINATTI, 2001; OLIVEIRA, 

2005).  

O método de quantificação do grau de hidrólise da lactose pela medida do 

índice crioscópico tem sido utilizada pelas indústrias de laticínios como uma 

metodologia rápida (leitura inferior a 5 minutos) e eficiente para estimar o grau de 

hidrólise e a atividade da β-galactosidase em leite para elaboração de produtos 

lácteos com teor reduzido de lactose. O princípio desse método baseia-se nas 

mudanças das propriedades físicas do leite quanto ao abaixamento do ponto de 

congelamento (índice crioscópico), à pressão osmótica e à rotação ótica pela ação 

da β-galactosidase sobre a lactose com produção de monossacarídeos (MOREIRA 

et al., 2009). 

 

 

2.3.1 Intolerância à lactose 

 

 

A intolerância à lactose decorre da incapacidade de digerir o dissacarídeo 

lactose devido à deficiência ou ausência da enzima β-galactosidase presente nas 

vilosidades intestinais (ANGELIS, 2006). 

Há aproximadamente 10.000 anos a.C., a maioria da população era 

caracterizada por uma alta atividade de lactase durante a amamentação, nos 
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primeiros meses de vida. Quando crianças, esta atividade diminuía até que, na fase 

adulta, todos eram intolerantes à lactose. Quando o gado passou a ser domesticado,  

as pessoas começaram a utilizar o leite animal como a primeira possibilidade de 

substituição do leite materno para as crianças e, depois, para os adultos. Dessa 

forma ocorreram desvios genéticos, persistindo a atividade da lactase. Portanto, a 

tolerância à lactose e a possibilidade da utilização de leite se desenvolveu como 

uma mutação genética, em particular nas regiões do norte europeu (KOCIÁN, 1988). 

Diversas terminologias são empregadas para caracterizar indivíduos com 

incapacidade parcial ou total de digerir o principal açúcar presente no leite: 

intolerantes à lactose, lactase não persistentes, pacientes com má absorção de 

lactose, pacientes com hipolactasia/alactasia do tipo adulto, pacientes com 

deficiência parcial ou total de lactase (ANTUNES & PACHECO, 2009).  

Existem três tipos descritos na literatura de deficiência de lactase: deficiência 

primária, deficiência secundária e deficiência congênita da enzima. 

• Deficiência Primária: se caracteriza por diminuição de quantidade produzida de 

lactase após o desmame, sendo uma condição geneticamente determinada e 

permanente (RUSYNYK & STILL, 2001). As manifestações dessa deficiência 

costumam ser evidentes por volta dos 2 aos 15 anos de idade, dependendo de 

condições raciais e culturais (DUMOND et al., 2006).  

• Deficiência Secundária: decorrente de condições patológicas que afetam a 

integridade da mucosa gastrointestinal sejam elas permanentes ou transitórias 

(FARIAS & FAGUNDES NETO, 2004). Depois que o dano é reparado, a mucosa 

se regenera e passa a produzir lactase novamente, ainda que seja uma das 

últimas enzimas que volta a ser produzida (KOCIÁN, 1988; TÉO, 2002).  

• Deficiência Congênita: disfunção rara manifestada em recém nascidos, sendo 

uma condição permanente (SHUKLA, 1997). 

Os sintomas típicos incluem dor abdominal, sensação de inchaço no abdome, 

flatulência, diarreia, borborismos e, particularmente nos jovens, vômitos (MATTAR & 

MAZO, 2010). Os sintomas variam de intensidade dependendo da quantidade de 

lactose ingerida, fatores fisiológicos, psicológicos e patológicos e geralmente se 

apresentam 30 minutos após se ter ingerido a lactose, até várias horas depois 

(ARANGO et al., 2006). Campbell et al. (2010) em diversas pesquisas propuseram 
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que estes sintomas são causados pelos gases hidrogênio e metano e toxinas 

produzidos pelas bactérias no intestino grosso quando metabolizam os carboidratos 

não digeridos completamente no intestino delgado. 

A ocorrência da má absorção da lactose varia grandemente entre os grupos 

étnicos. Estima-se que cerca de 75% da população mundial sejam lactase não 

persistentes, dos quais aproximadamente 5% ocorrem no norte da Europa, e mais 

de 90% em alguns países da Ásia e da África (BULHÕES et al., 2007). Estudos 

realizados no Brasil mostram prevalências de 8% a 45% nas regiões sudeste e sul 

(PRETTO et al., 2002; PEREIRA FILHO & FURLAN, 2004). 

Considerando a sua alta prevalência, a dificuldade ou impossibilidade de 

digerir a lactose poderia, segundo alguns autores, ser considerada como uma 

característica fisiológica normal, enquanto que a continuidade da presença da 

lactase no intestino durante a fase adulta seria considerada uma condição atípica 

(SHUKLA, 1997; PRAY, 2000). 

A deficiência de β-galactosidase é geralmente diagnosticada com base em: 

história de sintomas gastrointestinais (dores e distensão abdominais, flatulência e 

diarreia) que ocorrem após ingestão do leite; teste para níveis anormais de 

hidrogênio na respiração; ou teste de tolerância à lactose (LOMER et al., 2008). 

O tratamento da intolerância à lactose consiste basicamente na retirada ou 

diminuição desse açúcar da dieta, o que leva ao desaparecimento progressivo dos 

sintomas (SUAREZ & SAVAIANO, 1997). No caso de intolerância congênita da 

lactose, existe a necessidade de seguimento de dieta isenta de lactose. Se a 

deficiência enzimática for adquirida, essa forma de se alimentar não é permanente, 

podendo-se retornar à dieta habitual após a resolução do problema. No caso de 

deficiência primária, como existe apenas uma diminuição da atividade enzimática, 

não há a necessidade de excluir a lactose completamente da dieta, bastando haver 

uma redução da quantidade de leite e derivados de acordo com a tolerância 

individual (FARIAS & FAGUNDES NETO, 2004).  

Uma das grandes preocupações com a diminuição da lactose na alimentação 

é a garantia do fornecimento de quantidade apropriada de proteínas, cálcio, 

riboflavina e vitamina D, que tem no leite e em seus derivados sua maior fonte 

(UGGIONI & FAGUNDES, 2006).  

Dessa forma, a exclusão total e definitiva de leite e derivados da dieta deve 

ser evitada (DI STEFANO et al., 2002). Segundo Vonk et al. (2003), a maioria das 
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pessoas intolerantes à lactose pode ingerir 12 g/dia de lactose (equivalente a um 

copo de leite) sem apresentar sintomas adversos. 

 

 

2.4 Lactase 

  

 

Lactase é o nome utilizado para a enzima β-D-galactosidase (E.C. 3.2.1.23) 

ou mais formalmente β-D-galactosidase galactohidrolase. Esta enzima catalisa a 

hidrólise de lactose e arabinoses, sendo capaz ainda de catalisar a síntese de certos 

oligossacarídeos. Na classificação segundo o tipo de reação que as enzimas 

catalisam, a lactase é classificada como uma hidrolase (ANDRADE, 2005; 

RICHMOND et al., 1981). 

Esta enzima está localizada na borda do epitélio intestinal. A atividade da 

lactase é aumentada em humanos na fase final da gestação e permanece elevada 

até cerca de três anos de idade, período após o qual começa a declinar sua 

atividade fisiológica, ocorrendo na fase adulta uma hipolactasia ou deficiência de 

lactose (ARANGO et al., 2006). 

Ela pode ser encontrada em plantas (pêssegos, amêndoas e algumas 

espécies de rosas selvagens), organismos animais (pele, intestinos e cérebro), 

bactérias (Escherichia coli, Lactobacillus bulgaricus, Bacillus sp e Streptococcus 

lactis), leveduras (Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Candida 

pseudotropicalis) e fungos (Aspergillus foetidus, Aspergillus Níger, A. oryzae  e A. 

phoenecis) (CARMINATTI, 2001).  

Segundo a legislação brasileira, por meio da RDC n° 34 8/2003, a enzima 

lactase utilizada na indústria alimentícia deve ser de origem microbiana, 

proveniente da levedura Kluyveromyces lactis (BRASIL, 2003).  

A velocidade de reação da enzima depende de alguns fatores importantes 

como: pH, temperatura, tempo de reação e concentração da enzima (PROZYN, 

2004). A temperatura e o pH ótimos diferem de acordo com a fonte e obtenção de 

cada enzima e também de acordo com o método de preparação comercial (GEKAS 

& LÓPEZ-LEIVA, 1985).  
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3.1 Manuscrito 1 

 

Manuscrito em fase final de revisão pelos autores para ser submetido à Revista do 

Instituto de Laticínios Cândido Tostes 

(Configuração conforme as normas da Revista – Anexo B) 
 
 

VIABILIDADE PROBIÓTICA DE QUEIJOS MINAS FRESCAL COM TEOR 
REDUZIDO DE LACTOSE  

 
Probiotic viability of Minas Fresh cheeses with reduced lactose content  

 
Daniele BACK1 

Paula MATTANNA1 

Greice D. SIMÕES2 
Neila S. P. S. RICHARDS3 

 

SUMÁRIO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade dos micro-organismos probióticos 
Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp. adicionados a diferentes formulações de 
queijo Minas Frescal com teor reduzido de lactose. Oito formulações de queijo Minas Frescal 
foram desenvolvidas, sendo denominadas T1 a T6 as adicionadas de 1% da cultura probiótica, 
com concentrações de enzima lactase de 0,3g/L 0,6g/L e 0,9g/L e tempos de reação de 
hidrólise de 12 e 24 horas, e as formulações controles T7 (sem lactase e 1% da cultura 
probiótica) e T8 (sem lactase e sem probiótico). Os queijos foram submetidos a análises 
microbiológicas de contagem dos micro-organismos probióticos semanalmente durante o 
período de armazenamento, bem como a análises físico-químicas de gordura, proteína, 
umidade, cinzas, gordura no extrato seco, acidez titulável e pH. As reduções dos teores de 
lactose dos queijos adicionados de lactase variaram de 73,14 a 93,23%. Apesar das contagens 
de Lactobacillus acidophilus (4,38+0,01 a 7,88 +0,07 log UFC.g-1) não terem atingido o 
valores mínimos de 106 UFC.g-1 em todos os dias de armazenamento dos queijos, a população 
de Bifidobacterium sp. (6,05+0,08 e 7,90+0,04 log UFC.g-1) manteve-se acima de 6,00 log 
UFC.g-1 para todas as formulações desenvolvidas, conferindo assim característica probiótica 
aos queijos. Os resultados obtidos demonstram a possibilidade da incorporação de bactérias 
probióticas em queijos com teor reduzido de lactose, sendo assim uma alternativa inovadora 
ao mercado de intolerantes a esse carboidrato. 
 
 Termos para indexação: queijo, probiótico, lactose. 
 
 
1 INTRODUÇÃO   

 

Alimentos contendo bactérias probióticas são classificados como alimentos 

funcionais, sendo os probióticos definidos como micro-organismos vivos que, quando 
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administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro 

(FAO/WHO, 2001).  

Bactérias pertencentes a diferentes espécies e linhagens dos gêneros Lactobacillus (L. 

acidophilus, L. casei shirota, L. casei rhamnosus, L. casei defensis, L. paracasei) e 

Bifidobacterium (B. bifidum, B. animallis, B. longum) são mais freqüentemente empregadas 

como suplementos probióticos para alimentos. A principal razão para esta escolha é o fato 

destes dois gêneros serem habitantes predominantes do intestino humano, sendo: 

Lactobacillus do intestino delgado e Bifidobacterium do intestino grosso (O’SULLIVAN, 

2006; ANVISA, 2008).  

Dentre os efeitos benéficos à saúde produzidos por bactérias probióticas, destacam-

se: controle das infecções intestinais, melhor absorção de determinados nutrientes, melhor 

utilização de lactose e o alívio dos sintomas de intolerância a esse açúcar, inibição de micro-

organismos patogênicos, redução dos níveis de colesterol, efeito anticarcinogênico e o 

aumento da resposta imunológica pelo estímulo da produção de anticorpos (SAARELA et 

al., 2002; VASILJEVIC & SHAH, 2008; SCHMID et al., 2006). 

Os micro-organismos probióticos devem apresentar células viáveis em quantidades 

adequadas no alimento durante toda a estocagem do produto, sendo a dose diária de 

consumo recomendada de 108-109 Unidades Formadoras de Colônia (UFC), realizada 

através da ingestão de 100 g de produto contendo 106 – 107 UFC/g ou mL (ANVISA, 2008). 

Diversos estudos comprovaram que vários tipos de queijos apresentam grande 

potencial para incorporação de bactérias probióticas, dentre eles o Cream Cheese (BURITI et 

al., 2007; BURITI et al., 2008; ALVES et al., 2008), Petit Suisse, (MARUYAMA et al., 

2006),  Cheddar (GARDINER et al., 1999; ONG & SHAH, 2009), Cottage (PARODIA, 

2010) e Minas Frescal (BURITI et al., 2005a; BURITI et al., 2005b; RIBEIRO et al., 2009; 

SOUZA & SAAD, 2009; FRITZEN-FREIRE et al., 2010a, FRITZEN-FREIRE et al., 

2010b). 

A maioria dos queijos possui pH mais elevado quando comparados aos iogurtes e 

leites fermentados, o que torna o meio mais estável para a sobrevivência das culturas 

probióticas. Além disso, os queijos, por apresentarem uma quantidade de gordura 

relativamente alta, oferecem uma proteção para a bactéria probiótica durante sua passagem 

pelo trato gastrointestinal (GARDINER et al., 1999).  

O queijo Minas Frescal é um queijo de origem brasileira, sendo caracterizado como 

um queijo fresco obtido por coagulação enzimática do leite com coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes apropriadas, complementada ou não com ação de bactérias lácticas específicas. 
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É classificado como queijo semi-gordo (25 a 44% de gordura no extrato seco), de muito alta 

umidade (não inferior a 55%) a ser consumido fresco, de consistência branda e macia, com 

ou sem olhaduras mecânicas, de cor esbranquiçada, de sabor suave a levemente ácido, sem 

ou com crosta fina, de forma cilíndrica e com peso de 0,3 a 5,0 Kg (BRASIL, 1997, 2004). 

Porém, quando se trata do consumo de leite e seus derivados lácteos, estudos 

evidenciam que uma porcentagem significativa da população mundial sofre com transtornos 

gastrointestinais, tais como flatulência, desconforto abdominal, diarréia e náusea (ANTUNES 

& PACHECO, 2009). Este transtorno é chamado de intolerância à lactose, ou seja, é a 

incapacidade de digerir a lactose, o principal açúcar do leite, devido à deficiência ou ausência 

da enzima ß-galactosidase no sistema digestivo (ANGELIS, 2006). O tratamento da 

intolerância à lactose consiste basicamente na retirada ou diminuição desse açúcar da dieta, o 

que leva ao desaparecimento progressivo dos sintomas. No entanto, esses indivíduos estariam 

deixando de usufruir dos benefícios do leite à saúde humana (SUAREZ & SAVAIANO, 

1997; CUNHA et al., 2007).  

Industrialmente, a lactose do leite pode ser reduzida pelo processo de hidrólise 

enzimática empregando a enzima β-galactosidase (lactase), a qual hidrolisa o referido 

dissacarídeo em seus monossacarídeos constituintes, a glicose e a galactose, facilitando sua 

absorção pelo intestino (GEKAS & LOPEZ-LEIVA, 1985).  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade dos micro-organismos 

probióticos Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp. adicionados a diferentes 

formulações de  queijo Minas Frescal com baixo teor de lactose durante os 21 dias de vida de 

prateleira do produto, bem como avaliar a composição físico-química dos queijos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Hidrólise da Lactose 

 

 Antes do preparo dos queijos, o leite pasteurizado adquirido comercialmente teve sua 

lactose hidrolisada pela ação da enzima β-galactosidase Lactozym® 3000L HPG 

(Novozymes), nas seguintes concentrações e tempos de reação: 0,3 g/L de enzima lactase por 

12 horas; 0,6 g/L de enzima lactase por 12 horas; 0,9 g/L de enzima lactase por 12 horas; 0,3 

g/L de enzima lactase por 24 horas; 0,6 g/L de enzima lactase por 24 horas; 0,9 g/L de enzima 

lactase por 24 horas. Os leites foram armazenados em frascos de vidro esterilizados e 

mantidos à temperatura de 5 + 1°C durante o período de hidrólise. Depois de transcorridos os 
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tempos de reação, o leite sofreu pasteurização lenta (63-65°C por 30 minutos), com o intuito 

de inativar a enzima. 

 

2.2 Elaboração dos Queijos 

 

 Seis formulações de queijo Minas Frescal foram produzidas a partir dos leites tratados 

com a enzima lactase e duas com leites não tratados, adaptando-se o procedimento de 

fabricação descrito por Furtado & Neto (1994). As variáveis envolvidas seguem na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Variáveis envolvidas na formulação dos queijos Minas frescal. 

Tratamentos 
Concentração de 

lactase (g/L) 
Tempo de hidrólise 

(horas) 

Concentração de 
cultura probiótica 

(%) 
T1 0,3 12 1 
T2 0,6 12 1 
T3 0,9 12 1 
T4 0,3 24 1 
T5 0,6 24 1 
T6 0,9 24 1 
T7 (controle) - - 1 
T8 (controle) - - - 
- : sem adição. 

 

 

 Depois de tratado com a enzima lactase nas concentrações e tempos citados 

anteriormente e inativada a enzima aqueceu-se o leite a 35°C e foram adicionados 1% (p/v) de 

cultura probiótica (T1 a T7) contendo Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium sp. 

BB-12 e Streptococcus thermophilus (BioRich®, Chr. Hansen), 0,04% (v/v) de solução de 

cloreto de cálcio a 50% (CaCl2) e 0,08% (v/v) de coalho líquido (Ha-La®, Chr. Hansen). A 

coagulação ocorreu em 45 minutos, sendo após realizado o corte da massa, mexedura por 2 

minutos, à baixa velocidade, acompanhada de igual período de descanso. A massa foi então 

dessorada e enformada em formas de fundo perfurado para a eliminação do soro. A salga foi 

realizada na superfície de ambos os lados dos queijos com 1% de cloreto de sódio (NaCl). Os 

queijos foram acondicionados a vácuo em embalagens plásticas de polietileno e armazenados 

em refrigerador a 5+1ºC até o momento das análises. 
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2.3 Análise Físico-química 

 

O índice crioscópico do leite foi determinado antes e depois da ação da lactase, 

utilizando-se para tal um crioscópio eletrônico da marca ITR, modelo MK 540. O grau de 

hidrólise do leite foi determinado através da seguinte fórmula (TREVISAN, 2008): 

 

% Hidrólise alcançada = 350,877 x (Crioscopia final) – (Crioscopia inicial)                        (equação 1) 

                                                                                                 0,00285 

 

 O teor de lactose do leite (matéria-prima) antes de sofrer a hidrólise foi determinado 

por medida direta através do equipamento de ultra-som Lactoscan 90 (Milkotronic Ltda.). 

Nos tratamentos que não sofreram hidrólise (T7 e T8), a lactose foi determinada por 

titulação pelo método de Lane-Eynon (BRASIL, 2006). Calculou-se a porcentagem de perda 

normal da lactose durante a fabricação dos queijos Minas dos tratamentos controle T7 e T8, 

para então se estimar a quantidade de lactose dos queijos que sofreram hidrólise (T1 a T6).  

Os queijos foram analisados durante a primeira semana após a fabricação quanto aos 

parâmetros de acidez (titulação com NaOH 0,1N), pH (pHmetro digital), umidade (secagem 

em estufa a 105°C), cinzas (incineração em mufla a 550°C), gordura (butirômetro de Gerber) 

e proteína (método de Kjeldahl). A gordura no extrato seco (GES) foi calculada por diferença. 

As determinações de acidez e pH foram feitas semanalmente até o 21° dia de 

fabricação. Todas as análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, seguindo os 

métodos analíticos oficiais para controle de leite e produtos lácteos (BRASIL, 2006). 

 

2.4 Análise Microbiológica 

 

Foram realizadas as contagens dos micro-organismos Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium sp. nos dias 1, 7, 14 e 21 após a fabricação dos queijos. Porções de 25 g de 

queijo (em duplicata) foram homogeneizadas em 225 mL de água peptonada 0,1% (diluição 

10-1), sendo posteriormente preparadas diluições subseqüentes, determinando-se o número de 

células viáveis em alíquota de 1 mL pela técnica pour plate. 

Para a enumeração de L. acidophilus foi utilizado meio MRS-ágar adicionado de 

solução de maltose a 20% (IDF, 1999) e para a contagem de Bifidobacterium sp. utilizou-se 

meio MRS-ágar adicionado de solução de glicose a 20%,  solução de dicloxacilina a 0,01%, 

solução de cloreto de lítio a 11,11% e de solução de cloreto de cisteína a 10% (Chr Hansen, 
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1999). As placas foram incubadas invertidas em jarras contendo gerador de anaerobiose 

Anaerobac (Probac) à 37ºC por 72 horas (Chr. Hansen, 1999). Após esse período de 

incubação foi realizada a contagem de células viáveis probióticas (em duplicata), expressa em 

log de unidade formadora de colônia por mL (log UFC/mL). 

 

2.5 Análise Estatística 

 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas entre si pelo Teste de Tukey a nível de 5% de significância (ρ<0,05), utilizando-

se do programa estatístico SPSS 11.5 (Copyright © SPSS Inc., 1989 – 2002). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Grau de hidrólise da lactose do leite 

 

O grau de hidrólise foi calculado através da fórmula apresentada anteriormente 

(equação1), sendo que as reduções dos teores de lactose nos leites pasteurizados foram de 

50,88% para T1, 62,46% para T2, 74,03% para T3, 60,00% para T4, 72,28% para T5 e 

87,72% para T6. Como esperado, observou-se que quanto maior a concentração de enzima, 

maior o grau de hidrólise encontrado. Quando comparados os tempos de hidrólise, os 

tratamentos que foram submetidos a 24 horas de reação, apresentaram um grau de hidrólise 

maior do que os tratamentos da mesma concentração de enzima em 12 horas de reação.  

 

3.2 Lactose dos queijos 

 

A matéria-prima inicial (leite) utilizada na fabricação dos queijos possuía um teor de 

lactose de 4,43%. Segundo Pereda et al. (2005), o teor de lactose do leite de vaca pode variar 

entre 4,5 a 5,0%, no entanto existem variações destes valores, pois a composição do leite sofre 

influências como alimentação animal, raça e estações do ano (TRONCO, 2003).  

A Figura 1 apresenta os resultados estimados de lactose dos queijos T1 a T6 e os 

valores de lactose encontrados através de titulação de Fehling para as formulações sem adição 

de lactase T7 e T8. 
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Figura 1 – Teores de lactose dos queijos Minas Frescal elaborados com 
leite tratado enzimaticamente (T1 a T6) e leites não tratados (T7 e T8). 

 

 

 Caruso & Oliveira (1999) encontraram teores de lactose em queijo Minas Frescal 

variando entre 2,36 a 2,71%, sendo semelhantes aos resultados encontrados para os 

tratamentos T7 e T8 deste trabalho.  

As reduções dos teores de lactose dos queijos sem adição de enzima lactase foram 

46,05% para T7 e 44,01% para T8. Nos queijos que passaram pelo processo de hidrólise, as 

reduções foram de 73,14% para T1, 79,46% para T2, 85,78% para T3, 78,10% para T4, 

84,87% para T5 e 93,23% para T6. Resultado semelhante foi encontrado por Mattanna et al. 

(2010), onde a redução de lactose foi de 85% em estudo com requeijão cremoso adicionado 

de 0,8% de enzima lactase durante 12 horas de reação a 8 + 0,5ºC.  

Segundo Manan et al. (1999) os sintomas de intolerância à lactose podem ser 

eliminados quando a lactose é reduzida em 70%. Desta forma, os teores de lactose dos 

tratamentos adicionados de enzima lactase (T1 a T6) deste estudo podem ser considerados 

baixos, sendo uma alternativa viável às pessoas com intolerância à lactose. Porém, somente o 

tratamento T6 encontra-se de acordo com as normas vigentes para alimentos destinados a fins 

especiais, que preconiza que os alimentos elaborados especialmente para atender às 

necessidades de portadores de intolerância à ingestão de dissacarídeos devem atender ao 

máximo de 0,5 g do nutriente em restrito, por 100 g ou 100 mL do produto a ser consumido 

(BRASIL, 1998). 
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3.3 Características físico-químicas dos queijos 

 

O Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do Queijo Minas 

Frescal (BRASIL, 1997, 2004) classifica esse tipo de queijo quanto ao teor de gordura como 

semigordo (25,0 a 44,9% de gordura no extrato seco) e ao teor de umidade como de muito alta 

umidade (não inferior a 55,0%), não se referindo aos teores de proteína, cinzas, acidez e pH.. 

As médias e os respectivos desvios-padrão dos parâmetros de gordura, proteína, 

umidade, cinzas e gordura no extrato seco (GES) dos tratamentos T1 a T8 analisados durante 

a primeira semana de armazenamento encontram-se na Tabela 2. Os teores de gordura no 

extrato seco variaram de 35,22+1,19% a 40,52+1,19% e umidade de 64,71+0,08% a 

71,12+0,18%, estando dentro do estabelecido pela legislação vigente para o queijo Minas 

Frescal (BRASIL, 1997, 2004). 

 

 

Tabela 2 – Composição físico-química dos queijos Minas Frescal elaborados com leites 
tratados enzimaticamente (T1 a T6) e leite não tratado (T7 e T8). 

Tratamentos Gordura* Proteína* Umidade* Cinzas* GES* 
T1   13,38 + 0,08 a    14,64 + 0,16 b 64,71 + 0,08 g 2,48 + 0,03 c  37,93 + 0,22 abc 
T2   11,70 + 0,03 d    11,67 + 0,07 e 71,12 + 0,18 a 2,62 + 0,04 b   40,52 + 1,19 a 
T3   11,94 + 0,40 d   14,60 + 0,05 bc  66,10 + 0,16 de 2,47 + 0,01 c   35,22 + 1,19 c 
T4  13,11 + 0,03 ab  15,88 + 0,22 a   65,17 + 0,22 fg  2,50 + 0,01 bc  37,66 + 0,09 abc 
T5 12,15 + 0,23 cd  14,75 + 0,15 b 66,52 + 0,52 d 2,13 + 0,01 d 36,30 + 0,70 bc 
T6   11,53 + 0,54 d  13,19 + 0,45 d 69,93 + 0,05 b 2,24 + 0,02 d 38,35 + 1,79 ab 
T7  12,98 + 0,23 abc  14,03 + 0,17 c  65,69 + 0,14 ef 2,94 + 0,09 a  37,85 + 0,68 abc 
T8  12,28 + 0,46 bcd  13,04 + 0,01 d 67,61 + 0,44 c  2,51 + 0,04 bc  37,93 + 1,41 abc 

Valores com letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente (ρ>0,05) entre si pelo teste de Tukey. 
* Resultados são as médias + desvios-padrão expressos em g/100g de amostra. 

 

 

Os valores de proteína (de 11,67+0,07 % a 15,88+0,22 %), cinzas (2,13+0,01% a 

2,94+0,09%) e gordura (de 11,53+0,54% a 13,38+0,08%) encontrados nesse estudo se 

assemelham aos resultados de Ribeiro et al. (2009), os quais desenvolveram um queijo Minas 

Frescal adicionado de Lactobacillus acidophillus a partir de retentados de ultrafiltração, 

obtendo valores de proteína entre 13,47% e 13,91%, cinzas de 2,3% a 2,5% e gordura de 

13,0% a 13,5%. 

 Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as variações dos valores de pH e acidez titulável 

dos queijos (T1 a T8) durante os 21 dias de armazenamento. Observou-se um decréscimo 

significativo (ρ<0,05) dos valores de pH de todos os tratamentos até o 21° dia de análise. A 
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queda do pH foi mais acentuada do 1° ao 7 ° dia, permanecendo estável até o 14º dia e 

decrescendo novamente ao 21° dia de análise. Valores médios de pH ficaram na faixa entre 

6,61 a 5,23, valores estes semelhantes aos encontrados por Buriti et al. (2005b) (entre 6,72 a 

5,37) em estudo avaliando as propriedades de queijo Minas Frescal adicionado de 

Lactobacillus acidophilus.  
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   Figura 2 - Valores de pH dos queijos elaborados com leite tratado 
enzimaticamente (T1 a T6) e leite não tratado (T7 e T8) durante os 21 dias 
de armazenamento. 

 

 

 Concomitante à queda de pH, observou-se um aumento da acidez dos queijos (Figura 

3) durante o armazenamento. Houve um aumento significativo (ρ<0,05) dos valores médios 

de acidez para todos os tratamentos até o 14° de armazenamento, sendo que após esse período 

observou-se um decréscimo significativo desses valores, com exceção do tratamento T7, o 

qual permaneceu estável. 

Os valores médios de acidez obtidos para os queijos T6 (0,13 a 0,22% de ácido lático) 

e T8 (0,07 a 0,18% de ácido lático), foram significativamente menores (ρ<0,05) que os 

valores encontrados para os demais tratamentos (entre 0,17 a 0,63% de ácido lático), com 

exceção do último dia de análise, onde os valores de acidez de T4, T5 e T6 foram 

estatisticamente iguais. Da mesma forma, o pH dos tratamentos 6 e 8 foi significativamente 

maior que os demais, com exceção, novamente, do 21° dia, onde esses valores não diferiram 

significativamente (ρ>0,05) de T4.  
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Sabe-se que a lactose é utilizada como substrato pelas bactérias láticas, sendo o ácido 

lático o principal produto deste metabolismo (PEREDA et al., 2005). Como conseqüência do 

tratamento T6 possuir o menor teor de lactose dentre os tratamentos desenvolvidos, 

apresentou menores teores de ácido lático e maiores valores de pH. Já o tratamento T8 não 

passou pelo processo de hidrólise da lactose, porém o fato de não ter sido adicionado de 

cultura probiótica contribuiu para os menores valores de acidez e maior pH em relação aos 

demais queijos. 

 Verificou-se também que o único tratamento que continuou a acidificação após o 14° 

dia foi o queijo T7, o qual não sofreu hidrólise da lactose sendo somente adicionado de 

cultura probiótica.  
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Figura 3 – Valores de acidez (expressos em % de ácido lático) dos queijos 
elaborados com leite tratado enzimaticamente (T1 a T6) e leite não tratado 
(T7 e T8)durante os 21 dias de armazenamento. 

 

 

3.4 Contagens dos micro-organismos probióticos 

 

 As contagens do micro-organismo Lactobacillus acidophilus nos queijos T1 a T7 são 

apresentadas na Tabela 3. Pode se observar um aumento significativo da população de 

Lactobacillus acidophilus até o 21° dia de armazenamento para todos os queijos, porém todos 

os tratamentos apresentaram contagens abaixo de 106 UFC.g-1 em pelo menos um dia de 

análise. As maiores contagens de L. acidophilus foram apresentadas no tratamento T7, as 

quais variaram de 5,90 a 7,58 log UFC.g-1, aumentando significativamente (ρ<0,05) em todos 

os dias de análise. O tratamento T6, o qual sofreu maior porcentagem de hidrólise da lactose, 
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apresentou menores valores de contagem de L. acidophilus nos dias 1, 7 e 14 quando 

comparados aos demais tratamentos, porém no último dia de estocagem a contagem aumentou 

significativamente (ρ<0,05) para 7,88 log UFC.g-1, um aumento de aproximadamente 3 ciclos 

logarítmicos. 

 

 

Tabela 3 – Contagens (log UFC.g-1) de Lactobacillus acidophilus nos queijos Minas Frescal 
elaborados com leite tratado enzimaticamente (T1 a T6) e leite não tratado (T7) durante os 21 
dias de armazenamento. 

Tratamentos Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 
T1  5,83 +0,03 ABb       6,04 +0,16 Ab 6,16 +0,11 Bb 6,66 +0,37 Ba 
T2  5,64 +0,05 BCb    5,57 +0,07 BCb 5,65 +0,04 Cb 6,05 +0,10 Ca 
T3   5,45 +0,13 CDb   5,50 +0,08 Cb 5,11 +0,06 Dc 6,91 +0,07 Ba 
T4 5,27 +0,05 Dc   5,50 +0,02 Cb 5,58 +0,04 Cb 6,11 +0,05 Ca 
T5 5,50 +0,05 Cc       5,74+0,09 Bb 5,48 +0,18 Cc 6,87 +0,07 Ba 
T6      4,89 +0,01 Eb  4,38 +0,01 Dd 4,80 +0,02 Ec 7,88 +0,04 Aa 
T7 5,90 +0,19 Ad   6,21 +0,05 Ac 6,66 +0,13 Ab 7,58 +0,07 Aa 

A, B, C, D, E Médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem significativamente entre 
si (ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
a, b, c, d Médias na mesma linha seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem significativamente entre si 
(ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 

(T1 – 0,3g β-galactosidase/L leite em 12 horas de hidrólise; T2 – 0,6g β-galactosidase/L leite em 12 horas de 
hidrólise; T3 – 0,9g β-galactosidase/L leite em 12 horas de hidrólise; T4 – 0,3g β-galactosidase/L leite em 24 
horas de hidrólise; T5 – 0,6g β-galactosidase/L leite em 24 horas de hidrólise; T6 – 0,9g β-galactosidase/L leite 
em 24 horas de hidrólise; T7 – sem adição de beta-galactosidase). 
 

 

As contagens de Bifidobacterium sp. durante os 21 dias de armazenamento são 

apresentadas na Tabela 4. Observou-se um aumento significativo (ρ<0,05), para todos os 

tratamentos, da população de Bifidobacterium entre o 1° e 21° dia. Observa-se que as 

diferentes adições de enzima lactase aos queijos do presente estudo não afetaram a viabilidade 

das bifidobactérias. 

 Durante todo o período de armazenamento dos queijos, as contagens de 

Bifidobacterium mantiveram-se sempre acima de 6 log UFC/g, em todas as formulações. 

Desse modo, as contagens desse micro-organismo foram suficientes para conferir propriedade 

probiótica aos queijos desenvolvidos nesse estudo, considerando o consumo diário de 100 g 

de queijo contendo 106 a 107 UFC/g (ANVISA, 2008). 
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Tabela 4 – Contagens (log UFC.g-1) de Bifidobacterium sp. nos queijos Minas Frescal 
elaborados com leite tratado enzimaticamente (T1 a T6) e leite não tratado (T7 e T8) durante 
os 21 dias de armazenamento. 

Tratamentos Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 
T1 6,07 +0,07 Bb       6,13 +0,06 CDb 6,12 +0,05 Bb  6,53 +0,06 Ba  
T2  6,31 +0,04 ABb       6,61 +0,06 Aba 6,57 +0,11 Aa  6,72 +0,12 Ba  
T3 6,07 +0,06 Bb       6,06 +0,08 Db 6,07 +0,09 Bb  6,58 +0,37 Ba  
T4 6,05 +0,08 Bb       6,59 +0,08 Ba 6,64 +0,08 Aa  6,50 +0,31 Ba  
T5 6,07 +0,06 Bb       6,30 +0,14 Cb 6,08 +0,28 Bb  6,71 +0,18 Ba  
T6  6,76 +0,09 Abc       6,62 +0,09 Abc 6,80 +0,10 Ab  7,90 +0,04 Aa  
T7  6,33 +0,75 ABb       6,80 +0,10 Aab  6,73 +0,29 Aab  7,58 +0,10 Aa  

A, B, C, D Médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem significativamente entre si 
(ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
a, b, c Médias na mesma linha seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem significativamente entre si 
(ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
 
 

 

 Buriti et al. (2005b) obtiveram contagens de Lactobacillus acidophilus ente de 106-107 

UFC.g-1 em queijo Minas Frescal, resultados também comprovados por Souza & Saad (2009) 

em trabalho com o mesmo tipo de queijo. Porém no presente estudo, a baixa viabilidade de L. 

acidophilus pode ter sofrido influência dos baixos teores de lactose dos queijos. Já as maiores 

contagens de Bifidobacterium sp. pode ter sido em virtude deste micro-organismo ser também 

capaz de  fermentar hidratos de carbono complexos (CROCIANI et al., 1994). Maruyama et 

al. (2006), encontraram contagens de L. acidophilus cerca de 1 ciclo log menores das 

apresentadas por Bifidobacterium longum em queijos petit-suisse, sugerindo que se 

aumentasse a percentagem da cultura de L. acidophilus para resultados mais favoráveis. 

 Em estudo desenvolvido por Becker (2009), os micro-organismos probióticos 

Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium se mantiveram viáveis até o fim da vida de 

prateleira em iogurtes adicionados de enzima lactase nas concentrações de 0,2, 0,5 e 0,8%, 

confirmando a possibilidade do desenvolvimento destes micro-organismos mesmo a baixos 

teores de lactose, assim como no presente trabalho, uma vez que as concentrações de 

bifidobactéria mantiveram-se sempre acima de 106 UFC.g-1. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 A enzima lactase utilizada em concentrações de 0,3, 0,6 e 0,9 g/L reduziu de maneira 

eficaz o conteúdo de lactose nos queijos, uma vez que estas reduções foram superiores a 70%, 
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podendo se inferir que as formulações com teores reduzidos de lactose desenvolvidas neste 

estudo podem diminuir os sintomas de intolerância.  

As contagens de Bifidobacterium sp. mantiveram-se sempre acima de 106 UFC.g-1, 

conferindo potencialidade probiótica às formulações de queijo Minas Frescal desenvolvidas, 

independente da quantidade de enzima lactase adicionada.  

Desta forma, os queijos Minas Frescal com teor reduzido de lactose desenvolvidos 

nesse estudo mostram-se como uma opção positiva para o mercado de laticínios, atendendo a 

demanda por uma alimentação saudável através da ingestão de probióticos e sendo, ainda, 

alternativa inovadora a pessoas com intolerância a lactose.  

 

SUMMARY 

 

The objective was to assess the viability of probiotic microorganisms Lactobacillus 
acidophilus and Bifidobacterium sp. added to different formulations of Minas fresh cheese 
with reduced content of lactose. Eight formulations of Minas fresh cheese were developed, 
named T1 to T6 those added of 1% of the probiotic culture, with concentrations of lactase 0,3 
g/L, 0,6 g/L and 0,9 g/L and hydrolysis time of 12 and 24 hours, and the control formulation 
T7 (without lactase and 1% of the probiotic culture) and T8 (no lactase and without 
probiotic). The cheeses were subjected to a microbiological count of probiotic 
microorganisms weekly during the storage period, as well as the physical-chemical analysis of 
fat, protein, moisture, ash, fat in dry matter, acidity and pH. The reduction of lactose in 
cheeses with added lactase ranged from 73,14 to 93,23%. Although the counts of 
Lactobacillus acidophilus (4,38+0,01 a 7,88 +0,07 log cfu.g-1) have not reached the minimum 
value of 106 cfu g-1 on all days of storage, the population of Bifidobacterium sp. (6,05+0,08 e 
7,90+0,04 log cfu.g-1) remained above 6.00 log cfu.g-1 for all the formulations, thus providing 
probiotic feature to cheeses. The results demonstrate the possibility of the incorporation of 
probiotic bacteria in cheeses with low lactose content, so an innovative alternative to the 
lactose intolerant market. 

 
Index terms: cheese, probiotic, lactose. 
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Resumo  

O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de textura instrumental e as 

características sensoriais das formulações de queijo Minas Frescal potencialmente 

probióticos adicionadas de diferentes concentrações de enzima β-galactosidase (0,3; 

0,6 e 0,9 g/L em 12 e 24 horas de reação). A textura instrumental foi determinada 

por texturômetro TA-XT.plus e a análise sensorial foi conduzida através de teste 

discriminativo de ordenação. Não se observou diferença significativa (ρ>0,05) entre 

os tratamentos quanto aos parâmetros de firmeza, coesividade e gomosidade e, 

apesar de existirem diferenças significativas quanto aos valores de elasticidade e 

mastigabilidade, tais valores foram bastante similares, podendo-se inferir que a 

redução do teor de lactose não teve influência sobre a textura instrumental dos 

queijos. Os provadores detectaram diferenças no gosto doce e gosto ácido entre as 



 42 

amostras, porém não se observou diferença estatística quanto à textura entre o 

queijo com menor teor de lactose e as formulações controle. 

 

1. Introdução 

 

 A intolerância à lactose é uma inabilidade para digerir completamente a 

lactose, o açúcar predominante do leite, devido à deficiência ou ausência da enzima 

β-galactosidase, comumente chamada de lactase, presente nas vilosidades 

intestinais (Angelis, 2006; Téo, 2002). Essa condição afeta mais de 75% da 

população mundial, dos quais aproximadamente 5% ocorrem no norte da Europa, e 

mais de 90% em alguns países da Ásia e da África (Bulhões et al., 2007). Os 

principais sintomas da intolerância à lactose são: flatulência, desconforto abdominal, 

diarreia, náusea e borborismo ou mesmo sintomas sistêmicos como dores de 

cabeça, perda de concentração e dores musculares (Antunes & Pacheco, 2009; 

Ratzinger et al., 2010). Campbell et al. (2010) em diversas pesquisas propôs que 

estes sintomas são causados pelos gases hidrogênio e metano e toxinas produzidos 

pelas bactérias no intestino grosso quando metabolizam os carboidratos não 

digeridos completamente no intestino delgado. 

A hidrólise da lactose é um processo promissor na indústria de alimentos para 

o desenvolvimento de novos produtos sem lactose em sua composição (Gekas & 

López–Leiva, 1985). A β-galactosidase (EC 3.2.1.23) cataliza a reação enzimática 

de hidrólise da lactose a glicose e galactose (Pessela et al, 2003), sendo estes 

monossacarídeos mais doces que a lactose, e, portanto, podem aumentar a doçura 

de produtos lácteos com baixo teor de lactose (Jelen & Tossavainen, 2003). Além do 

aumento do poder adoçante, outras modificações físicas e químicas podem ser 
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ocasionadas pela reação de hidrólise, como aumento da solubilidade e da 

digestibilidade dos açúcares e acentuação da viscosidade, do corpo, da textura e do 

paladar dos produtos (Vinhal, 2001). 

Probióticos são micro-organismos vivos adicionados aos alimentos que 

afetam beneficamente o hospedeiro, melhorando o equilíbrio microbiano intestinal 

(Fuller, 1989). Bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium 

são mais freqüentemente empregadas como suplementos probióticos para 

alimentos (Saad, 2006). Dentre os benefícios à saúde provocados pela ingestão 

destes micro-organismos está a diminuição dos sintomas da intolerância à lactose, 

pela produção intracelular de β-galactosidase no trato gastrointestinal pelas 

bactérias probióticas (Vasiljevic & Shah, 2008). Jiang et al. (1996) em estudo clínico 

envolvendo indivíduos com má absorção de lactose, observou uma diminuição dos 

sintomas quando se ingeriu leite contendo Bifidobacterium longum. 

Além de serem capazes de sobreviver satisfatoriamente no alimento, 

organismos probióticos não devem afetar a composição, a textura ou flavor do 

alimento (Vinderola et al., 2000). 

 O Minas Frescal é um dos queijos mais populares do Brasil, sendo consumido 

por todas as camadas da população durante todo o ano, em lanches, cafés da 

manhã e como sobremesa. É classificado como queijo semi-gordo (25 a 44% de 

gordura no extrato seco), de muito alta umidade (não inferior a 55%) a ser 

consumido fresco, de consistência branda e macia, com ou sem olhaduras 

mecânicas, de cor esbranquiçada, de sabor suave a levemente ácido, sem ou com 

crosta fina (Brasil, 2004). Por ser um queijo fresco, para consumo imediato e de 

curta durabilidade no mercado (Furtado, 2005), a adição de micro-organismos 
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probióticos é atrativa, uma vez que tais características beneficiam a sobrevivência 

das culturas (Vinderola et al., 2000). 

Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de novos produtos que 

atendam o público intolerante à lactose, é de extrema importância entender as 

características tecnológicas de produtos lácteos com baixo conteúdo do referido 

dissacarídeo. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de 

textura instrumental e as características sensoriais das formulações de queijo Minas 

Frescal potencialmente probióticos preparados com leite adicionado de diferentes 

concentrações de enzima β-galactosidase. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1 Processamento do queijo Minas Frescal 

 

 O leite utilizado para fabricação dos queijos Minas Frescal teve sua lactose 

hidrolisada pela ação da enzima β-galactosidase (Lactozym® 3000L HPG, 

Novozymes) nas concentrações e tempos de reação que seguem na Tabela 1. Os 

leites foram armazenados em frascos de vidro esterilizados e mantidos à 

temperatura de 5+1°C durante o período de hidrólise. Depois de transcorr idos os 

tempos de reação, o leite sofreu pasteurização lenta (63-65°C por 30 minutos), com 

o intuito de inativar a enzima. 

Após a matéria-prima passar pelo processo de hidrólise e ter a enzima 

inativada, seguiu-se para o processamento dos queijos adaptando-se procedimento 

de Furtado & Neto (1994). Aqueceu-se o leite a 35°C e foram adicionados 1% (p/v) 

de cultura probiótica (T1 a T7) contendo Lactobacillus acidophilus LA-5, 
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Bifidobacterium sp. BB-12 e Streptococcus thermophilus (BioRich®, Chr. Hansen), 

0,04% (v/v) de solução de cloreto de cálcio a 50% (CaCl2) e 0,08% (v/v) de coalho 

líquido (Ha-La®, Chr. Hansen). A coagulação ocorreu em 45 minutos, sendo após 

realizado o corte da massa, mexedura por 2 minutos, à baixa velocidade, 

acompanhada de igual período de descanso. A massa foi então dessorada e 

enformada em formas de fundo perfurado para a eliminação do soro. A salga foi 

realizada na superfície de ambos os lados dos queijos com 1% de cloreto de sódio 

(NaCl). Os queijos foram acondicionados a vácuo em embalagens plásticas de 

polietileno e armazenados em refrigerador a 5+1ºC até o momento das análises. 

 

2.2 Determinação do grau de hidrólise 

 

O teor de lactose do leite (matéria-prima) antes de sofrer a hidrólise foi 

determinado por medida direta através do equipamento de ultra-som Lactoscan 90 

(Milkotronic Ltda.). 

Para determinar o grau de hidrólise atingido foi medido o índice crioscópico 

do leite antes e depois da ação da lactase, utilizando-se para tal um crioscópio 

eletrônico da marca ITR, modelo MK 540. O grau de hidrólise do leite foi 

determinado através da seguinte fórmula (Trevisan, 2008): 

 

% Hidrólise alcançada = 350,877 x (Crioscopia final) – (Crioscopia inicial)          (Equação 1) 

                                                                                              0,00285 

 

Nos tratamentos que não sofreram hidrólise (T7 e T8), a lactose dos queijos 

foi determinada por titulação pelo método de Lane-Eynon (Brasil, 2006). Calculou-se 

a porcentagem de perda normal da lactose durante a fabricação dos queijos Minas 
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dos tratamentos controle T7 e T8, para então se estimar a quantidade de lactose dos 

queijos que sofreram hidrólise (T1 a T6), partindo do grau de hidrólise do leite 

calculado pela Equação 1. 

 

2.3 Determinação da acidez titulável e pH durante armazenamento 

 

Os queijos foram analisados quanto à acidez e pH após 1, 7, 14 e 21 dias de 

armazenamento a 5+1°C. A acidez foi determinada por titulação com NaOH 0 ,1N, 

sendo os resultados expressos em porcentagem de ácido lático. Para determinação 

do pH foi utilizado um pHmetro digital (Digimed DM3020, SP Labor, Presidente 

Prudente, Brasil). As análises foram realizadas em triplicata e seguindo a legislação 

vigente para controle de leite e produtos lácteos (Brasil, 2006). 

 

2.4 Análise instrumental do perfil de textura  

 

 A análise instrumental do perfil de textura (TPA) foi conduzida em 

texturômetro TA-XT.plus sendo os dados coletados através do programa Texture 

Expert Exponent (Stable Micro Systems Ltd., Surrey, England). As determinações 

foram realizadas no 7° dia após a fabricação dos queijos,  em quadruplicata, sendo 

as amostras de queijo cortadas em cubos de 2 cm3 e mantidas em temperatura 

ambiente por 20 minutos antes do teste. Foi empregado o teste de dupla 

compressão, a uma velocidade de 5 mm.s-1, distância de 10 mm, utilizando probe de 

36 mm de diâmetro. Foram analisados os atributos de firmeza, coesividade, 

adesividade, elasticidade, gomosidade e mastigabilidade. 
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2.5 Análise Sensorial 

 

 A avaliação sensorial deste trabalho foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (23081.006882/2010-40). A 

análise sensorial dos queijos foi realizada no 7º dia após a fabricação, levando em 

consideração o tempo necessário para o equilíbrio dos componentes bioquímicos 

que interferem no sabor do queijo. Primeiramente, foi realizada uma sessão com 40 

provadores semi-treinados onde foram avaliados os atributos sensoriais de textura, 

gosto doce e gosto ácido dos tratamentos adicionados de lactase (T1 a T6) através 

de teste discriminativo de ordenação (Dutcosky, 2007), com intuito de verificar se os 

provadores perceberiam diferença entre as formulações com baixo teor de lactose. 

Numa segunda sessão, 40 provadores semi-treinados avaliaram o tratamento com 

maior porcentagem de hidrólise (T6) e os tratamentos controle (T7 e T8), também 

através de teste discriminativo de ordenação avaliando os mesmos parâmetros, 

desta vez com a finalidade de se verificar a influência da diminuição da lactose e da 

adição de probióticos nos atributos sensoriais dos queijos desenvolvidos.  

As amostras foram apresentadas aleatoriamente aos julgadores, em 

recipientes codificados com números de três dígitos. Solicitou-se que se 

ordenassem as amostras em ordem crescente quanto ao gosto doce, ao gosto ácido 

e à maciez (textura).  

 

2.6 Análise estatística 

 

Os resultados sensoriais foram avaliados pelo teste de Friedmann, utilizando 

a tabela de Newell e Macfarlane (Dutcosky, 2007). 
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Os resultados das análises de acidez, pH e do perfil de textura foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas entre si pelo 

teste de Tukey a nível de 5% de significância (ρ<0,05), utilizando o programa 

estatístico SPSS 11.5 (Copyright © SPSS Inc., 1989 – 2002). 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Hidrólise da lactose 

 

O grau de hidrólise da lactose nos leites utilizados na formulação dos queijos 

foi de 50,88% para T1, 62,46% para T2, 74,03% para T3, 60,00% para T4, 72,28% 

para T5 e 87,72% para T6, podendo-se relacionar o aumento do teor de hidrólise 

com o aumento da quantidade de enzima adicionada. Em relação aos tempos de 

reação, os tratamentos que foram submetidos a 24 horas de reação, apresentaram 

um grau de hidrólise maior do que os tratamentos da mesma concentração de 

enzima em 12 horas de reação.  

A lactose encontrada nos queijos controle T7 e T8 foi de 2,39 e 2,48%, 

respectivamente. Sendo o teor de lactose encontrado no leite utilizado na fabricação 

dos queijos de 4,43%, a redução no teor desse dissacarídeo foi de 46,05% para T7 

e 44,01% para T8. Dessa forma, estimou-se que há uma perda de lactose de, em 

média, 45% durante o processamento normal (sem adição de lactase) dos queijos 

Minas Frescal, e, partindo-se do grau de hidrólise do leite, calcularam-se os valores 

estimados de lactose para as formulações T1 a T6 (Figura 1). 

Partindo-se da quantidade inicial de lactose do leite (4,43%), as reduções 

estimadas dos teores de lactose dos queijos que passaram pelo processo de 
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hidrólise foram de 73,14% para T1, 79,46% para T2, 85,78% para T3, 78,10% para 

T4, 84,87% para T5 e 93,23% para T6. Segundo Manan et al. (1999) os sintomas de 

intolerância à lactose podem ser minimizados quando a lactose é reduzida em 70%. 

Desta forma, os teores de lactose dos tratamentos adicionados de enzima lactase 

(T1 a T6) deste estudo podem ser considerados baixos, sendo uma alternativa viável 

às pessoas com má absorção de lactose. Porém, somente o tratamento T6 

encontra-se de acordo com as normas vigentes para alimentos destinados a fins 

especiais, que preconiza um teor de 0,5 g de lactose/100g ou mL de produto final 

(BRASIL, 1998). 

 

3.2 Evolução dos parâmetros de acidez e pH 

 

As Tabelas 2 e 3 mostram os resultados das análise de pH e acidez titulável 

dos oito tratamentos de queijo Minas Frescal durante o armazenamento. Observou-

se um decréscimo dos valores de pH e um aumento da acidez de todos os 

tratamentos entre o 1° e o 21° dia de análise.  

Os valores médios de acidez obtidos para os queijos T6 e T8 foram 

significativamente menores (ρ<0,05) que os valores encontrados para os demais 

tratamentos, com exceção do último dia de análise, onde os valores de acidez de 

T4, T5 e T6 foram estatisticamente iguais. Da mesma forma, o pH dos tratamentos 6 

e 8 foi significativamente maior que os demais, com exceção, novamente, do 21° 

dia, onde esses valores não diferiram significativamente (ρ>0,05) de T4.  

Como conseqüência do tratamento T6 possuir o menor teor de lactose dentre 

os tratamentos desenvolvidos, apresentou menores teores de ácido lático e maiores 

valores de pH. Já o tratamento T8 não passou pelo processo de hidrólise da lactose, 
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porém o fato de não ter sido adicionado de cultura probiótica contribuiu para os 

menores valores de acidez e maior pH em relação aos demais queijos. 

 

3.3 Perfil de textura 

 

 Os resultados da análise de textura instrumental dos queijos com baixo teor 

de lactose (T1 a T6) e dos queijos controle (T7 e T8) são encontrados na Tabela 4.  

Observou-se que os parâmetros de firmeza, coesividade e gomosidade não 

diferiram estatisticamente entre os tratamentos (ρ>0,05).  

 Diferenças estatísticas (ρ<0,05) foram observadas nos parâmetros de 

elasticidade e mastigabilidade. Os tratamentos T2, T6, T7 e T8 apresentaram 

menores valores de elasticidade, enquanto que o tratamento T4 apresentou o maior 

valor. Em relação à mastigabilidade, o menor valor foi observado em T2, enquanto 

que o maior valor foi verificado em T4. 

No presente trabalho, esperava-se que a diminuição dos teores de lactose 

pudesse produzir uma maior variação nos parâmetros de textura instrumental, uma 

vez que a hidrólise da lactose pode causar modificações físicas como acentuação da 

viscosidade, do corpo e da textura (Vinhal, 2001). 

Apesar de haver diferenças estatísticas nos resultados de elasticidade e 

mastigabilidade entre os tratamentos, os resultados foram bastante semelhantes 

entre si, podendo-se inferir que a adição da enzima β-galactosidase com a 

consequente redução dos teores de lactose não influenciou as características de 

textura instrumental dos queijos desenvolvidos.  

Quanto à adição da cultura probiótica, não se observaram diferenças 

estatísticas quanto aos parâmetros de firmeza, elasticidade, coesividade, 
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gomosidade e mastigabilidade entre os tratamentos T7 (adicionado de cultura) e T8 

(não adicionado de cultura). 

 

3.4 Características sensoriais 

 

 A Tabela 5 apresenta os resultados dos somatórios dos julgamentos quanto 

ao gosto doce, gosto ácido e à textura dos queijos formulados com leite tratado com 

a enzima lactase (T1 a T6). Pela tabela de Newell e Macfarlane (Dutcosky, 2007), a 

diferença mínima significativa a 5% entre os totais de ordenação, considerando 40 

julgadores e 6 amostras, é de 48. Sendo assim, pode se inferir que os provadores 

detectaram diferença quanto ao gosto doce das amostras, sendo o tratamento T6 

considerado o queijo com gosto doce mais intenso. Esse resultado mostra-se 

coerente uma vez que o queijo T6 apresentou maior grau de hidrólise da lactose, e, 

consequentemente, um gosto doce mais acentuado pela presença de glicose e 

galactose liberadas. Já os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 não diferiram 

estatisticamente entre si quanto ao gosto doce. 

 O tratamento T6 foi indicado pelos provadores como o queijo com gosto 

menos ácido quando comparado com os demais tratamentos com baixos teores de 

lactose, resultado que pode ser comprovado pelos menores valores de acidez de T6 

determinados pela análise da acidez titulável (Tabela 3). 

Quanto à textura, os provadores detectaram diferenças sensoriais entre os 

tratamentos formulados com leite tratado enzimaticamente, sendo o queijo T2 

apontado como tendo a textura mais macia e o queijo T5 o de textura menos macia.  

Embora observadas diferenças sensoriais quanto à textura entre os 

tratamentos com teor de lactose reduzido (T1 a T6), a avaliação da textura 
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instrumental, de uma maneira geral, não detectou diferenças estatísticas (ρ>0,05) 

entre os mesmos tratamentos. 

Da mesma forma, comparando a formulação com maior porcentagem de 

hidrólise da lactose (T6) com as formulações controle T7 e T8 (Tabela 6) não foi 

detectada diferença sensorial no parâmetro textura, considerando a diferença 

mínima significativa entre os totais de ordenação de 21 (40 provadores e 3 

amostras) (Dutcosky, 2007).   

A formulação T7 apresentou maior gosto ácido, enquanto que T6 e T8 não 

apresentaram diferenças significativas entre si (Tabela 6). Mais uma vez, os 

resultados sensoriais de gosto ácido são coerentes com os encontrados pela análise 

de acidez titulável (Tabela 3), onde o tratamento T7 apresentou maiores valores de 

acidez quando comparados aos tratamentos T6 e T8. 

Os tratamentos T6 e T8 não apresentaram diferenças significativas quanto ao 

gosto doce, apesar de T6 apresentar o maior somatório dos julgamentos, sendo T7 

considerado o menos doce dentre os três queijos avaliados. Essa diferença no gosto 

doce deve-se ao fato de a lactose ter um fraco poder adoçante. A título de 

comparação, a frutose tem o índice 170, a sacarose 100, a glicose 75 e a lactose 

apenas 17 (Goursaud, 1985). 

Longo & Waszczynskyj (2005) compararam sensorialmente amostras 

comerciais de leite UHT com teor de lactose normal e leite UHT com baixo teor de 

lactose e verificaram diferenças significativas em relação aos atributos gosto doce e 

textura, sendo que o leite com baixo teor de lactose apresentou gosto doce mais 

intenso e viscosidade significativamente mais espessa que o leite com teor de 

lactose normal. Adhikari et al (2010) também constataram diferenças estatísticas 
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quanto ao gosto doce de amostras comerciais de leite, sendo que os leites livres de 

lactose apresentaram doçura mais intensa. 

Já Moreira et al. (2009) em estudo com doce de leite com teor reduzido de 

lactose pela adição de 0,8 g de β-galactosidase por litro de leite, não observaram 

diferença significativa (em nível de 5%) quanto ao sabor das amostras com teor 

reduzido de lactose comparadas ao doce de leite padrão, sem o uso da enzima, em 

teste sensorial de comparação múltipla. 

 Relacionando os parâmetros sensoriais à adição de probióticos, pode se 

verificar que a presença de Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium sp. não 

tiveram influência sobre à textura, uma vez que os provadores não detectaram 

diferença sensorial entre a amostra adicionada da cultura probiótica (T7) e a não 

adicionada (T8) (Tabela 6), porém a adição destes micro-organismos pode ter 

influenciado a percepção do gosto ácido mais intenso do tratamento T7. Buriti et al. 

(2005a, 2005b, 2007) em seus diversos estudos realizados com queijos Minas 

Frescal suplementados com bactérias probióticas, puderam concluir que a adição de 

micro-organismos como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei  e 

Bifidobacterium animalis não alterou a textura e as características sensoriais dos 

queijos. 

 

4. Conclusão 

 

A hidrólise da lactose do leite conferiu um gosto doce mais intenso às 

formulações de queijo Minas Frescal, sendo que os provadores detectaram 

diferença sensorial na formulação com menor teor de lactose quando comparada 

aos demais tratamentos. Tal característica pode melhorar o sabor dos queijos, uma 
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vez que foi detectada menor percepção do gosto ácido na formulação com maior 

hidrólise da lactose. 

Os queijos com baixo teor de lactose apresentaram um perfil de textura 

similar às formulações controle, pois não foram detectadas diferenças sensoriais e 

nem instrumentais quanto à textura. 

 Os queijos Minas Frescal produzidos obtiveram resultados satisfatórios 

quanto ao grau de hidrólise da lactose, podendo ser consumidos por pessoas com 

má absorção do carboidrato. 
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Tabela 1 
 
Variáveis envolvidas na formulação dos queijos Minas Frescal. 

Tratamentos Concentração de 
lactase (g/L) 

Tempo de hidrólise 
(horas) 

Concentração de 
cultura probiótica 

(%) 
T1 0,3 12 1 
T2 0,6 12 1 
T3 0,9 12 1 
T4 0,3 24 1 
T5 0,6 24 1 
T6 0,9 24 1 
T7 (controle) - - 1 
T8 (controle) - - - 
- : sem adição. 
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Figura 1 – Teores de lactose dos queijos Minas Frescal 
elaborados com leites tratados enzimaticamente (T1 a T6) e leite 
não tratado (T7 e T8). 
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Tabela 2 
 
Valores de pH dos queijos elaborados com leite tratado enzimaticamente (T1 a T6) e 
leite não tratado (T7 e T8) durante os 21 dias de armazenamento. 

Tratamentos Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 

T1 5,55 Fa (0,01) 5,37 Gb (0,01) 5,36 Gb (0,01) 5,35 Db (0,01) 

T2 5,72 Ea (0,01) 5,51 Fb (0,01) 5,55 Eb (0,01) 5,45 Cc (0,02) 

T3 5,72 Ea (0,01) 5,56 Eb (0,01) 5,57 Eb (0,01) 5,47 Cc (0,01) 

T4 5,87 Ca (0,01) 5,81 Cb (0,01) 5,80 Cb (0,01) 5,74 Ac (0,02) 

T5 5,77 Da (0,01) 5,71 Dd (0,01) 5,64 Dc(0,03) 5,63 Bc (0,01) 

T6 6,27 Ba (0,01) 6,00 Bb (0,01) 5,88 Bc (0,01) 5,71 Ad (0,01) 

T7 5,76 Da (0,01) 5,49 Fb (0,01) 5,44 Fc (0,01) 5,23 Ed (0,01) 

T8 6,61 Aa (0,01) 6,53 Ab (0,02) 6,12 Ac (0,01) 5,74 Ad (0,02) 

* Médias e respectivos desvios-padrão entre parênteses. 

A, B, C, D, E Médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem 
significativamente entre si (ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
a, b, c, d Médias na mesma linha seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem significativamente 
entre si (ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
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Tabela 3 
 
Valores de acidez (expressos em % de ácido lático) dos queijos elaborados com 
leite tratado enzimaticamente (T1 a T6) e leite não tratado (T7 e T8) durante os 21 
dias de armazenamento. 

Tratamentos Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 

T1 0,364 Ad (0,037) 0,546 Ab (0,013) 0,632 Aa (0,022) 0,427 Bc (0,028) 

T2 0,278 Bc (0,004) 0,477 Ba (0,016) 0,492 Ca (0,012) 0,440 Bb (0,006) 

T3 0,269 Bd (0,001) 0,463 Bb (0,009) 0,495 Ca (0,007) 0,352 Cc (0,003) 

T4 0,177 Dc (0,009) 0,327 Da (0,025) 0,339 Fa (0,002) 0,229 Db (0,025) 

T5 0,225 Cb (0,021) 0,412 Ca (0,015) 0,402 Da (0,010) 0,234 Db (0,014) 

T6 0,130 Ec (0,010) 0,205 Eb (0,004) 0,278 Ga (0,012) 0,225 Db (0,023) 

T7 0,176 Dc (0,002) 0,418 Cb (0,003) 0,551 Ba (0,021) 0,567 Aa (0,028) 

T8 0,070 Fd (0,001) 0,128 Fc (0,009) 0,196 Ha (0,001) 0,177 Eb (0,001) 

* Médias e respectivos desvios-padrão entre parênteses. 

A, B, C, D, E, F Médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem 
significativamente entre si (ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
a, b, c, d Médias na mesma linha seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem significativamente 
entre si (ρ>0,05) pelo teste de Tukey. 
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Tabela 4 
 
Perfil médio de textura instrumental dos queijos Minas Frescal probióticos com teor 
reduzido de lactose (T1 a T6) e dos queijos controle sem adição de lactase T7 (com 
probiótico) e T8 (sem probiótico).  

Tratamento Firmeza     
(N) 

Elasticidade Coesividade Gomosidade 
(N) 

Mastigabilidade 
(N) 

T1 7,01a (0,41) 0,598ab (0,006) 0,861a (0,017) 5,94a (0,09) 3,35ab (0,26) 

T2 7,10a (0,19) 0,501b  (0,041) 0,878a (0,009) 6,18a (0,92) 3,10b  (0,24) 

T3 6,35a (0,22) 0,609ab (0,126)  0,870a (0,039)   5,52a (0,42) 3,68ab (0,31) 

T4 7,15a (0,56) 0,725a  (0,058) 0,886a (0,014) 6,41a (0,56) 4,31a  (0,92) 

T5 6,96a (0,16) 0,589ab (0,082) 0,877a (0,009) 6,20a (0,19) 3,86ab (0,58) 

T6 7,01a (0,58) 0,575b  (0,035) 0,884a (0,008) 6,64a (0,33) 3,71ab (0,14) 

T7 6,96a (0,35) 0,512b  (0,015) 0,885a (0,008) 5,60a (0,58) 3,46ab (0,40) 

T8 7,07a (0,27) 0,547b  (0,053) 0,881a (0,017) 5,89a (0,49) 3,76ab (0,56) 

* Médias e respectivos desvios-padrão entre parênteses. 

a,b – Para cada coluna, valores com letras sobrescritas iguais não diferem significativamente (ρ>0,05) 
entre si pelo teste de Tukey. 
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Tabela 5   
 
Somatório dos julgamentos dos parâmetros sensoriais de gosto doce, gosto ácido e 
textura dos tratamentos adicionados de β-galactosidase (T1 a T6) em teste 
discriminativo de ordenação. 

Tratamentos T1 

0,3g/L/12h* 

T2 

0,6g/L/12h 

T3 

0,9g/L/12h 

T4 

0,3g/L/24h 

T5 

0,6g/L/24h 

T6 

0,9g/L/24h 

Gosto doce 126 b 146 b 114 b 141 b 115 b 197a 

Gosto ácido 148 a 166 a 146 a 122 ab 162 a 96 b 

Textura 159 ab 192 a 120 bc 116 bc 107 c    146 abc 

* Concentração adicionada de β-galactosidase (g/L) pelo tempo de reação de hidrólise em horas. 

a,b,c – Valores na mesma linha seguidos pela mesma letra não diferem significativamente entre si 
(ρ>0,05). 

(Ordem dos julgamentos: gosto menos doce = 1º e gosto mais doce = 3º; gosto menos ácido = 1º e 
gosto mais ácido = 3°; textura menos macia = 1º e t extura mais macia = 3º). 

Diferença mínima significativa entre os somatórios (5% de significância) = 48. 
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Tabela 6   
 
Somatório dos julgamentos dos parâmetros sensoriais de gosto doce, gosto ácido e 
textura do tratamento com maior hidrólise da lactose (T6) e dos tratamentos controle 
T7 (sem β-galactosidase e com probióticos) e T8 (sem β-galactosidase e sem 
probióticos) em teste discriminativo de ordenação. 

Tratamentos T6 T7 T8 

Gosto doce            90 a 66 b  84 ab 

Gosto ácido            70 b 105 a 65 b 

Textura            79 a 87 a 74 a 

a,b – valores na mesma linha seguidos pela mesma letra não diferem significativamente entre si 
(ρ>0,05).  

(Ordem dos julgamentos: gosto menos doce = 1º e gosto mais doce = 3º; gosto menos ácido = 1º e 
gosto mais ácido = 3°; textura mais firme = 1º e te xtura menos firme = 3º). 

Diferença mínima significativa entre os somatórios (5% de significância) = 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DISCUSSÃO GERAL 

 

 

Os alimentos funcionais, que fornecem benefícios fisiológicos além da 

nutrição básica, estão sendo cada vez mais procurados por consumidores e 

recebendo inúmeras pesquisas científicas. Os probióticos podem ser considerados 

funcionais pelos diversos benefícios proporcionados à saúde de quem os consome. 

Dentre os alimentos probióticos disponíveis no mercado, destacam-se vários tipos 

de produtos lácteos. 

Em contrapartida, a intolerância à lactose priva certas pessoas da ingestão 

de leite e seus derivados, que são uma excelente fonte de cálcio e proteínas, como 

também de outros minerais e vitaminas.  

O presente trabalho foi realizado com o intuito de se desenvolver um produto 

lácteo que possuísse propriedades funcionais e ao mesmo tempo não privasse o 

público intolerante à lactose de usufruir benefícios nutricionais provenientes do 

consumo de leite e seus derivados. 

Segundo Manan et al. (1999) os sintomas de intolerância à lactose podem ser 

eliminados quando a lactose é reduzida em 70%. Sendo assim, a enzima lactase 

adicionada ao leite antes da fabricação dos queijos mostrou-se eficaz quanto à 

redução do teor de lactose, uma vez que as reduções da lactose nos queijos foram 

superiores a 70%, chegando a atingir 93,23% no tratamento T6. Os teores de 

lactose estimados dos tratamentos adicionados de enzima lactase (T1 a T6) deste 

estudo podem ser considerados baixos, sendo uma alternativa viável na diminuição 

dos sintomas da intolerância à lactose.  

Quanto à legislação brasileira vigente para alimentos destinados a fins 

especiais, somente o tratamento T6 estaria de acordo, uma vez que tal norma 

preconiza que os alimentos elaborados especialmente para atender às 

necessidades de portadores de intolerância à ingestão de dissacarídeos devem 

atender ao máximo de 0,5 g do nutriente em restrito, por 100 g ou 100 mL do 

produto a ser consumido (BRASIL, 1998). 

Em relação aos tempos de reação, os tratamentos que permaneceram 24 

horas em hidrólise resultaram em maior diminuição da lactose quando comparadas 

as mesmas concentrações de enzima em 12 horas de reação.  
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Verificou-se que há a possibilidade de se incorporar bactérias probióticas em 

queijos com teor reduzido de lactose, uma vez que as contagens de Bifidobacterium 

sp. permaneceram durante todo o período de armazenamento acima de 106 UFC.g-1, 

em todos os tratamentos, independente da quantidade de lactase adicionada. O 

mesmo não ocorreu para Lactobacillus acidophilus, que teve seu número de células 

viáveis abaixo do mínimo requerido. Mesmo assim, o fato de a cultura bífida 

permanecer acima do mínimo requerido confere propriedades funcionais aos queijos 

desenvolvidos. 

As avaliações físico-químicas de umidade e gordura no extrato seco 

demonstraram-se em conformidade com a legislação brasileira para queijos 

(BRASIL, 2004). Os demais parâmetros avaliados, não exigidos pela legislação, 

como proteína, gordura, cinzas, acidez e pH, assemelharam-se a valores 

encontrados em outros estudos com queijo Minas Frescal. 

A diminuição da lactose teve influência sobre a acidez e pH dos queijos Minas 

Frescal, uma vez que esse carboidrato é utilizado como substrato pelas bactérias 

láticas, sendo o ácido lático o principal produto deste metabolismo (PEREDA, 2005). 

Observaram-se os menores valores de acidez e maiores pH nos tratamentos T6, por 

possuir menor teor de lactose, e T8, pelo fato de não ter sido adicionado de cultura 

probiótica. 

Essa diferença de acidez foi também percebida pela avaliação sensorial, onde 

os julgadores apontaram T6 e T8 como tendo gosto menos ácido em comparação ao 

tratamento contendo probióticos e não adicionado de lactase (T7).  

A doçura mais intensa foi percebida no tratamento com maior hidrólise da 

lactose (T6) quando comparado aos demais tratamentos. A reação de hidrólise da 

lactose dá origem à glicose e galactose, sendo estes monossacarídeos mais doces 

que a lactose, e, portanto, podem aumentar a doçura de produtos lácteos com baixo 

teor de lactose (JELEN & TOSSAVAINEN, 2003).  

Esperava-se que a diminuição dos teores de lactose pudesse produzir uma 

variação nos parâmetros de textura instrumental, uma vez que a hidrólise da lactose 

pode causar modificações físicas como acentuação da viscosidade, do corpo e da 

textura (VINHAL, 2001). Entretanto, os diferentes teores de lactose, bem como a 

adição de probióticos, não afetaram as características de textura de um modo geral. 

Embora observadas diferenças sensoriais quanto à textura entre os tratamentos com 

teor de lactose reduzido, a avaliação da textura instrumental não detectou diferenças 
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estatísticas (ρ>0,05) entre os mesmos tratamentos para a maioria dos parâmetros 

avaliados. Da mesma forma, comparando sensorialmente a formulação com maior 

porcentagem de hidrólise da lactose (T6) com as formulações controle T7 e T8 não 

foi detectada diferença sensorial no parâmetro textura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

 

 

• A enzima lactase utilizada reduziu de maneira eficaz o conteúdo de lactose 

das formulações, podendo se inferir que os queijos Minas Frescal 

desenvolvidos neste estudo podem diminuir os sintomas de intolerância à 

lactose. 

• Os resultados obtidos demonstram a viabilidade de se produzir um queijo 

Minas Frescal adicionado de probiótico mesmo com teor reduzido de lactose, 

uma vez que a cultura de Bifidobacterium sp. manteve-se viável durante o 

período de armazenamento dos queijos.  

• As características físico-químicas avaliadas estiveram de acordo com a 

legislação vigente para queijos Minas Frescal. 

• Apesar de haver algumas diferenças sensoriais, principalmente quanto ao 

gosto doce, a hidrólise da lactose pode ser favorável na diminuição da 

percepção do gosto ácido dos queijos Minas Frescal. 

• Tanto a adição da enzima lactase quanto a suplementação de probióticos não 

afetaram as características de textura instrumental nem a textura avaliada 

sensorialmente. 
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APÊNDICE A – Fluxograma de fabricação de queijo Min as Frescal Probiótico 

com teor reduzido de lactose 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclare cido 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado 

“DESENVOLVIMENTO DE QUEIJO MINAS FRESCAL PROBIÓTICO COM TEOR 
REDUZIDO DE LACTOSE”, que tem como objetivo desenvolver formulações de 
queijos Minas Frescal adicionado de cultura probiótica e com diferentes 
concentrações de enzima lactase. 

Uma porcentagem significativa da população sofre com transtornos gastro-
intestinais quando consome leite e derivados devido à ausência ou deficiência da 
enzima lactase, sendo assim, o produto desenvolvido torna-se uma opção viável 
para os intolerantes a lactose.  

 
Procedimentos a serem realizados 

Serão oferecidas a você amostras de queijo Minas Frescal. Será solicitado 
que você as prove, marcando nas fichas a sua resposta com relação às 
características sensoriais (sabor, textura, etc.) do produto oferecido. 
 
Riscos possíveis e benefícios esperados 
 Fica claro que você não é obrigado a participar do projeto. No caso de recusa 
você não terá nenhum tipo de prejuízo. A qualquer momento da pesquisa você é 
livre para retirar-se da mesma. 

No caso de aceite, fica claro que os produtos oferecidos são seguros e de boa 
qualidade, não havendo prejuízos ou riscos a sua saúde (a não ser, MUITO 
RARAMENTE, algum desconforto do estômago em função dos ingredientes normais 
da formulação), assim como pode ocorrer durante o consumo de queijos 
convencionais. Não haverá benefício financeiro pela sua participação e nenhum 
custo para você. 

Você não terá benefícios diretos, entretanto, ajudará a comunidade científica na 
construção do conhecimento sobre as características sensoriais (sabor, textura, etc.) 
de um novo produto. 

 
Confidencialidade 

Os dados obtidos com esta pesquisa serão publicados em revistas científicas 
reconhecidas. Os seus dados serão analisados em conjunto com os de outros 
participantes, assim, não aparecerão informações que possam lhe identificar, sendo 
mantido o sigilo de sua identidade. 

 
Utilização dos dados obtidos 
 O material coletado e os seus dados serão utilizados somente para esta 
pesquisa e ficarão guardados com o pesquisador por cinco anos, após o qual serão 
destruídos. 
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Os pesquisadores responsáveis pelo estudo são a Profª. Dra. Neila S. P. S. 
Richards e Daniele Back, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos da UFSM. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso 
aos pesquisadores responsáveis pelo estudo para esclarecimento de eventuais 
dúvidas. 

Este estudo obteve aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Santa Maria, com protocolo n° 23081.006882/2010-40 
 
Telefones para contato com os pesquisadores 
*Profª. Drª. Neila S. P. S. Richards – Departamento de Tecnologia e Ciência dos 
Alimentos – CCR 
Email: neilapq@cnpq.com.br 
(55) 3220-8254 
*Daniele Back - Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFSM 
Email: danieleback@gmail.com 
(55) 9614-0364 
 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo intitulado 
“DESENVOLVIMENTO DE QUEIJO MINAS FRESCAL PROBIÓTICO COM TEOR 
REDUZIDO DE LACTOSE”. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do participante 

 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação 
neste estudo. 
 
_______________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
 
 
Santa Maria, ________ de _________________________de 2010. 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFSM) - Avenida Roraima, 1000 - Prédio da 
Reitoria - 7o andar - Sala 702. Cidade Universitária - Bairro Camobi, 97105-900. 
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APÊNDICE C – Modelos das fichas utilizadas na avalia ção sensorial por teste 

discriminativo de ordenação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS ALIMENTOS 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 
NOME: ______________________________                                      DATA: _____/_____/_____ 
 
 Você está recebendo 6 amostras de queijo Minas Frescal. Por favor, prove cuidadosamente 
cada uma das amostras e ordene-as da menor à maior intensidade quanto à GOSTO DOCE. 
 

______      ______      ______      ______      ______      ______ 
              
                                        Gosto                                                                                                   Gosto                                                
                                   menos doce                                                                                         mais doce 
 
Comentários: 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS ALIMENTOS 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 
NOME: ______________________________                                      DATA: _____/_____/_____ 
 
 Você está recebendo 6 amostras de queijo Minas Frescal. Por favor, prove cuidadosamente 
cada uma das amostras e ordene-as da menor à maior intensidade quanto ao GOSTO ÁCIDO. 
 

______      ______      ______      ______      ______      ______ 
              
                                       Gosto                                                                                                   Gosto                                               
                                  menos ácido                                                                                         mais ácido 
 
Comentários: 
  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS ALIMENTOS 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 
NOME: ______________________________                                      DATA: _____/_____/_____ 
 
 Você está recebendo 6 amostras de queijo Minas Frescal. Por favor, prove cuidadosamente 
cada uma das amostras e ordene-as da menor à maior intensidade quanto à TEXTURA. 
 

______      ______      ______      ______      ______      ______ 
              
                                      Textura                                                                                                Textura                                                
                                   menos macia                                                                                        mais macia 
 
Comentários: 
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ANEXO A – Carta de aprovação do projeto pelo Comitê  de Ética em Pesquisa 

da UFSM 
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ANEXO B – Normas para publicação na Revista do Inst ituto de 

Laticínios Cândido Tostes 
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ANEXO C – Normas para publicação no periódico Inter national Dairy Journal 

 
 
Guide for Authors  
 
 
Functional Dairy Foods 2009 will be held in Melbourne, Australia from 24-25 
February 2009. For further information and registration, visit the website 
http://www.diaa.asn.au.  
Aims and Scope International Dairy Journal publishes original, refereed research 
papers and critical reviews that advance scientific knowledge of all aspects of dairy 
science and technology. Within this scope, the journal pays particular attention to 
applied research and to the interface of the dairy and food industries. The journal 
provides a platform for the communication of research in dairy science that is of 
broad relevance to the international community, including the research and 
development of dairy and allied products from milk of bovine and non-bovine species. 
The journal's coverage includes:• Biosynthesis, chemistry and physico-chemical 
properties of milk constituent• Microbiology, enzymology, biotechnology and 
bioengineering. 
  
• Dairy engineering and new developments in processing • Relevant emulsion 
science, food structure and texture.  
• Raw material quality and effect on relevant products • Flavor and off-flavor 
development.  
• Product development and usage of dairy ingredients in other foods.  
• Relevant sensory science/consumer studies.  
• Analytical, health and environmental aspects. International Dairy Journal does not 
publish papers related to milk production, feeding, cow health and other aspects of 
on-farm milk production, unless there is a clear relationship to dairy technology, 
human health or final product quality.  
 
Submission of Papers  
 
As of 19 September 2007, submission of all types of manuscripts to International 
Dairy Journal proceeds totally online. Via the Elsevier Editorial System (EES) website 
for this journal ( http://ees.elsevier.com/inda) you will be guided step-by-step through 
the creation and uploading of the various files. The system automatically converts 
source files to a single Adobe Acrobat PDF version of the article, which is used in the 
peer review process. Please note that even though manuscript source files are 
converted to PDF at submission for the review process, these source files are 
needed for further processing after acceptance. All correspondence, including 
notification of the Editor's decision and requests for revision, takes place by e-mail 
generated by EES and via the author's homepage on EES, removing the need for a 
hard copy paper trail. Authors must submit revisions via EES. All manuscripts must 
be addressed to the submissions office, c/o the Editor-in-Chief. Any manuscript sent 
as an email attachment to the Editor-in-Chief will not be processed. The Editor-in-
Chief reviews all manuscripts and, after prescreening, makes a decision whether to 
assign them to handling Editors to initiate peer review. The authors may be contacted 
by the Editor-in-Chief or the handling Editor for any required changes before a 
manuscript is sent to reviewers. Authors may send queries concerning the 
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submission process, manuscript status or journal procedures to 
support@elsevier.com. Questions regarding content of a proposed submission can 
be directed to the Editor-in-Chief: International Dairy Journalc/o Professor P. Jelen, 
Editor-in-Chief University of Alberta Alberta, Canada-mail: idj.jelen@interbaun.com 
Authors are also requested to provide the names and e-mail addresses of at least 
three potential referees who are expert in the field. It is the journal's policy to keep 
the peer review process anonymous. The name of a reviewer will only be revealed 
with the approval of the reviewer. When submitting a manuscript, authors may 
indicate names of experts who are not suitable/appropriate for reviewing the paper. It 
is the author's responsibility to ensure that papers are written in clear and 
comprehensible English. Authors whose native language is not English are strongly 
advised to have their manuscripts checked by a colleague with fluency in technical 
writing in English prior to submission. English language help service: Upon request, 
Elsevier will direct authors to an agent who can check and improve the language of 
their paper (before submission). Please contact support@elsevier.com for further 
information.  
 
Authors are strongly advised that papers not conforming to the required standards 
will be rejected without review. Plagiarism and Ethical Concerns  
 
Submission of a paper  
 
Implies that the work described has not been published previously (except in the form 
of an abstract or as part of a published lecture or thesis), that it is not under 
consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out 
and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English 
or in any other language, without the written consent of the publisher. By submitting 
this manuscript, the authors agree that text, equations, or figures from previously 
published articles or books have been clearly identified in full and their origin clearly 
explained in the adjacent text, with appropriate references given at the end of the 
paper. Duplication of text is rarely justified, even with diligent referencing. Exceptions 
may be made for descriptions of standard experimental techniques, or other standard 
methods used by the author in the investigation; but an appropriate citation is 
preferable. Authors who duplicate material from their own published work in a new 
article, without clearly identifying the repeated material and its source as outlined 
above, are selfplagiarising.  
 
Submission of Revised Papers  
 
Revised papers received more than three months after reviewers' comments were 
sent may be treated as new submissions, at the discretion of the Editor. If the author 
has not replied to reminders/enquiries about revisions within 6 months, the paper will 
be considered to have lapsed, and any subsequent submission will be treated as a 
new submission and must be submitted to the journal using the above process, 
addressed to the Editor-in-Chief, with an explanation that it had previously been 
submitted to the journal.  
 
 
Submission Checklist  
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It is hoped that this list will be useful during the final checking of an article prior to 
submitting it to the journal for review. Please consult these Instructions for Authors 
for further details of any item. Ensure that the following items are present:  
 
• One author designated as corresponding author, with E-mail address, full postal 
address, telephone and fax numbers  
• All necessary files have been uploaded  
• All figure captions (on a separate page)  
• All tables (including title, description, footnotes)  
• Manuscript has been "spellchecked" and units and abbreviations checked  
• References are in the correct format for this journal  
• All references mentioned in the reference list are cited in the text, and vice versa  
• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources 
(including the Web)  
• Colour figures are clearly marked as being intended for colour reproduction on the 
Web (free of charge) and in print (charges will apply) or to be reproduced in colour on 
the Web (free of charge) and in black-and-white in print  
• If only colour on the Web is required, black and white versions of the figures are 
also supplied for printing purposes. For any further information please contact the 
Author Support Department at authorsupport@elsevier.com  
 
Types of Contribution Original full-length research papers should contain material 
that has not been previously published elsewhere, except in a preliminary form. 
These papers should not exceed 6000-8000 words (text and references) or about 25 
manuscript pages. Review papers will be accepted in areas of topical interest and will 
normally emphasise literature published over the previous five years. Short 
Communications are research papers constituting a concise but complete description 
of a limited investigation, which will not be included in a later paper. Short 
Communications should be as completely documented, both by reference to 
literature, and description of the experimental procedures employed, as a regular 
paper. They should not occupy more than 2,000 words or about 8 manuscript pages, 
including figures, tables and references. They will be reviewed in the same way as 
research papers. Letters to the Editor are published from time to time on subjects of 
topical interest. Book reviews are commissioned by the Editors as warranted. 
Unsolicited book reviews are generally not considered.  
 
Manuscript Preparation General: Manuscripts must be typewritten with a font size of 
12 pt, with wide margins and double-spaced throughout, i.e. including the abstract, 
footnotes and references. Lines should be numbered consecutively throughout the 
manuscript. Authors should consult a recent issue of the journal for style. The Editors 
reserve the right to adjust style to certain standards of uniformity. Manuscripts can be 
written in either British or American English, but language and spellings must be 
consistent. Authors should retain a copy of their manuscript for their records. Every 
page of the manuscript, including the title page, references, tables, etc. must be 
numbered. However, in the text no reference should be made to page numbers; if 
necessary, one may refer to sections. Each line must also be numbered. In typing the 
manuscript, titles and subtitles should not be run within the text. They should be 
typed on a separate line, without indentation. Use lower-case letter type. The 
corresponding author should be identified with an asterisk and footnote. All other 
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footnotes (except for table footnotes) should be identified with superscript Arabic 
numbers. Underline words that should be in italics, and do not underline any other 
words. The usage of italics should be limited to microbiological terms. Use the 
computer automatic return at the end of lines; use double returns after the end of 
paragraphs only. Manuscripts in general should be organized in the following order:  
• Title (should be clear, concise, and should unambiguously reflect the paper's 
contents)  
• Name(s) of author(s)  
• Complete postal address (es) of affiliations  
• Full telephone number, fax number and e-mail address of the corresponding author  
• Present address (es) of author(s) if applicable  
• Complete correspondence address to which the proofs should be sent  
• Abstract - each paper must be submitted with an Abstract not exceeding 150 words, 
reporting concisely on the major findings. Many abstracting services use abstracts 
without modification, so this section should be comprehensible in its own right. 
References should not be cited. Abbreviations should be avoided; if absolutely 
necessary they must be defined.  
• Introduction - briefly review important prior publications and state the reasons for 
the investigation being reported.  
• Materials and methods - description of methods, equipment and techniques 
(including statistical treatments used in the research)  
• Results  
• Discussion (may be combined with the results section) • Conclusions (must not 
reiterate any discussion or introductory comments, they must be genuine conclusions 
drawn from the results of the study)  
• Acknowledgements and any additional information concerning research grants, etc.  
• Appendix (e.g. list of abbreviations used)  
• References  
• Tables  
• Figure captions  
• Illustrations/figures.  
 
Note: Keywords are no longer required for submissions to International Dairy Journal  
 
Following the Introduction, authors are free to structure papers as appropriate. 
However, for the sake of clarity and uniformity, the above or similar section headings 
are recommended. If necessary, each section may be divided into further 
subsections, but do not use more than two levels for subtitles. The Materials and 
Methods section must provide enough detail that a competent worker can repeat the 
experiments. However, detailed descriptions of well-known methods should be 
avoided in the experimental section. References to the relevant literature are 
sufficient. The Results section should present clearly and succinctly the most 
important research results including statistical significance of the data being reported. 
The Discussion should not be a compilation of current literature, but a consideration 
of the significance and consequences of the authors' present findings. Each paper 
should contain a paragraph of Conclusions summarising the main aspects of the 
research being reported.  
 
Units and Abbreviations System International (SI) units must be used. You may wish 
to consult the website of the Bureau International des Poids et Mesures for guidance, 
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http://www1.bipm.org/en/si. Abbreviations for units should follow British Standards 
Institute standard SI units and recommendations for the use of their multiples and of 
certain other units (BS ISO 1000:1992, supersedes BS 5555). Further information is 
available on the BSI website http://www.bsiglobal.com. The unit 'litre' must be 
abbreviated as 'L' (also mL, µL, etc.). Use the negative index system for all 
combinations of unit abbreviations (e.g. g mL, not g/mL). However, thesolidus can be 
used in cases of % w/w or % w/v. The unit billion (109 in America, 1012 in Europe) 
must not be used as it is ambiguous. In general, the journal follows the conventions 
of the CBE Style Manual (Council of Biology Editors, Bethesda, MD, 1983, 5th edn). 
Follow Chemical Abstracts and its indexes for chemical names. Enzyme 
nomenclature should follow the IUBMB Enzyme Commission recommendations 
(http://www.chem.qmul.ac.uk/enzyme/) (relevant EC numbers should be given). 
Standard abbreviations of units of measurement should be used to identify the data. 
Please ensure that all figures have axes labeled properly, and the quantities on the 
axes specify the units used (use the negative index system, e.g. g mL-1, not g/mL). 
Tables should not duplicate results presented in the manuscript as a different form 
(e.g. in graphs). Abbreviations should be defined in brackets after their first mention 
in the text. Standard units of measurements and chemical symbols of elements may 
be used without definition in the body of the paper.  
 
Tables 
 
Tables should be numbered consecutively and given a suitable caption. Each table 
should be typed on a separate sheet. Do not include the Figures or Tables in the 
body of the manuscript. Tables and their footnotes should be typed using a readable 
uniform font of the same size as that used in the text. Do not use bold letters, or 
italics (except for microbiological terms or gene nomenclature). Each table should 
have a brief and self-explanatory title. The text should include reference to all tables. 
Footnotes to tables should be typed below the table and should be referred to by 
superscript lowercase letters. No vertical rules should be used; leave extra space 
between the columns instead. Column headings should be brief, but sufficiently 
explanatory.  
 
Formulae and Equations  
 
• Formulae must be typewritten, each on a separate line. Leave ample space around 
the formulae.  
• Subscripts and superscripts should be clear.  
• All symbols used in the formulae should be explained in the margin where they are 
first used. Take special care to show clearly the difference between zero (0) and the 
letter O, and between one (1) and the letter l.  
• Give the meaning of all symbols immediately after the equation in which they are  
first used.  
• For simple fractions use the solidus (/) instead of a horizontal line.  
• All equations should be numbered serially at the right-hand side in parentheses.  
• The use of fractional powers instead of root signs is recommended. Also powers of 
e are often more conveniently denoted by exp  
• Levels of statistical significance which can be mentioned without further  
explanation are P< 0.05, P< 0.01 and P< 0.001.  
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• In chemical formulae, valence of ions must be given as e.g. Ca2+ and CO2- 3, not 
as Ca++or CO3 --.• Isotope numbers should precede the symbols, e.g. 18O.  
• The repeated writing of complicated chemical formulae in the text is to be avoided 
where reasonably possible; instead, the name of the compound followed by its 
abbreviation (ethylene-diamine-tetra-acetic acid, EDTA) should be given in full. The  
abbreviation is to be used in the case of a very long name or in the case of a 
compound being described as the end product of a gravimetric determination (e.g. 
phosphate as P2O5).  
 
Footnotes  
 
Footnotes should be avoided unless absolutely essential. In most cases it should be 
possible to incorporate the information in normal text. If used, they should be 
numbered in the text, indicated by superscript numbers, and kept as short as 
possible.  
 
References  
 
Please note: Requirements for citations in text and listing of authors names in 
references have been changed, and will take effect for all papers submitted after 1 
September 2007.  
 
Responsibility for the accuracy of bibliographic citations lies entirely with the authors. 
The manuscript should be carefully checked to ensure that the spelling of authors' 
names and dates are exactly the same in the text as in the reference list. Please 
ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list at the 
end of the manuscript (and vice versa).All citations in the text should refer to:  
1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and 
the year of publication;  
2. Two authors: both authors' names and the year of publication;  
3. Three or more authors: first author's name followed by et al. and the year of 
publication. Citations may be made directly or parenthetically. Groups of references 
should be listed first alphabetically, then chronologically. Examples: "as 
demonstrated (Allan, 1996a, b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer et al. (2000) 
have recently shown..." The list of references must be arranged alphabetically on 
authors' names, and should be as full as possible, listing all authors, the full title of 
articles and full title of journals, publisher and year. Titles of periodicals mentioned in 
the list of references must be spelled out in full. In the case of publications in any 
language other than English, the original title is to be retained. However, the titles of 
publications in non-Latin alphabets should be transliterated, and a notation such as 
"(in Russian)" or "(in Greek, with English abstract)" should be added. References 
concerning unpublished data and "personal communications" must not be cited in the 
reference list but may be mentioned in the text, giving the full details (name and 
affiliation of the contact). References included in the reference list as "in press" 
should follow the standard reference style of the journal and should include a 
substitution of the publication data with "in press". Citation of a reference as "in 
press" implies that the item has been accepted for publication. In the final publication, 
material referenced as "submitted" is not acceptable - if it cannot be referenced as "in 
press" then the text needs to be revised to state "unpublished results" and the 
reference deleted from the reference list. Citing and listing of web references. As a 
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minimum, the full website address (URL) should be given. Any further information, if 
known (author names, dates, reference to a source publication, etc.), should also be 
given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a 
different heading if desired, or can be included in the reference list. Use of web 
references should be minimised and limited to verifiable, credible sources only. The 
following are examples of reference layouts. Please use a hanging indent (second 
and subsequent lines indented).  
 
Reference to a chapter in a monograph:  
Maubois, J.-L., & Olivier, G. (1992). Milk protein fractionation. In New applications of 
membrane processing (pp. 112-120). Brussels, Belgium: International Dairy 
Federation.  
Reference to a chapter in a book  
De Kruif, C. G., & Holt, C. (2003). Casein micelle structure, functions and 
interactions. In P. F. Fox, & P. L. H. McSweeney (Eds.), Advanced dairy chemistry, 
Vol. 1: Proteins (3rd ed) (pp.233-276). New York, NY, USA: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers.  
Reference to an article in a journal:  
Lane, C. N., & Fox, P. F. (1997). Role of starter enzymes during ripening of Cheddar 
cheese made from pasteurized milk under controlled microbiological conditions. 
International Dairy Journal, 7, 55-63.  
Note: If necessary, cite issue number if page numbering is not continuous.  
Reference to a book:  
Marsh, D. (1990). CRC handbook of lipid bilayers. Boston, MA, USA: CRC Press.  
Reference to a published standard:  
IDF (1982). Cheese and processed cheese-determination of total solids content. IDF 
Standard 4a. Brussels, Belgium: International Dairy Federation.  
Reference to a paper in published conference proceedings:  
Maubois, J. L. (1998). Fractionation of milk proteins. In Proceedings of the 25th 
International Dairy Congress (Vol. II, pp. 74?86). Dairy Science and Technology: 
Aarhus, Denmark.  
Reference to a thesis: Alting, A. C. (2003). Cold gelation of globular proteins. PhD 
Thesis, Wageningen University, The Netherlands.  
Note: The thesis should be publicly available.  
Reference to an article in an internet-only source:  
Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999, from 
darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm  
 
Illustrations  
 
Photographs, charts and diagrams are all to be referred to as "Figure(s)" and should 
be numbered consecutively in the order to which they are referred. They should 
accompany the manuscript, but should not be included within the text. All illustrations 
should be clearly marked with the figure number. All figures are to have a caption. 
Captions should be supplied on a separate sheet. If, together with your accepted 
article, you submit usable colour figures then Elsevier will ensure, at no additional 
charge, that these figures will appear in colour on the web (e.g., ScienceDirect and 
other sites) regardless of whether or not these illustrations are reproduced in colour 
in the printed version. For colour reproduction in print, you will receive information 
regarding the costs from Elsevier after receipt of your accepted article. Please note: 
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Because of technical complications which can arise by converting colour figures to 
'grey scale' (for the printed version should you not opt for colour in print) please 
submit in addition usable black and white prints corresponding to all the colour 
illustrations. Preparation of electronic illustrations General points• Make sure you use 
uniform lettering and sizing of your original artwork.  
• Save text in illustrations as "graphics" or enclose the font.  
• Only use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Helvetica, Times, 
Symbol.  
• Number the illustrations according to their sequence in the text.  
• Use a logical naming convention for your artwork files.  
• Provide all illustrations as separate files.  
• Provide captions to illustrations separately.  
• Produce images near to the desired size of the printed version.  
A detailed guide on electronic artwork is available on our website: 
http://www.elsevier.com/artworkinstructions You are urged to visit this site.  
Preparation of Supplementary Data  
Elsevier now accepts electronic supplementary material (e-components) to support 
and enhance your scientific research. Supplementary files offer the Author additional 
possibilities to publish supporting applications, movies, animation sequences, high-
resolution images, background datasets, sound clips and more. Supplementary files 
supplied will be published online alongside the electronic version of your article in 
Elsevier Web products, including Science Direct: http://www.sciencedirect.com. In 
order to ensure that your submitted material is directly usable, please ensure that 
data is provided in one of our recommended file formats. Authors should submit the 
material in electronic format together with the final version of the article and supply a 
concise and descriptive caption for each file. For more detailed instructions please 
visit our artwork instruction pages at http://www.elsevier.com/artworkinstructions.  
 
Copyright  
 
All authors must sign the 'Transfer of Copyright' agreement before the article can be 
published. (for more information on copyright see 
http://www.elsevier.com/locate/authorsrights). This transfer agreement enables 
Elsevier Ltd to protect the copyrighted material for the authors, but does not 
relinquish the author's proprietary rights. The copyright transfer covers the exclusive 
rights to reproduce and distribute the article, including reprints, photographic 
reproductions, microfilm or any other reproductions of similar nature and translations. 
It includes the right to adapt the article for use in conjunction with computer systems 
and programs, including the reproduction or publication in machine-readable form 
and incorporation in retrieval systems. An author, when quoting from someone else's 
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