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RESUMO 

 

Os avanços recentes na Ciência da Nutrição já ressaltam a contribuição do queijo para a 

nutrição e saúde, devido à quantidade de nutrientes disponíveis nele. Os queijos possuem uma 

longa história na dieta humana, sendo que por muito tempo representaram a forma primária 

concentrada do leite, com o benefício de uma vida de prateleira prolongada. Devido ao 

aumento no consumo de queijos no Brasil, sua produção cresceu, aumentando também a 

exigência dos órgãos competentes quanto à qualidade desses produtos. A demanda crescente 

da sociedade por informações confiáveis acerca dos produtos exige esforço do governo, e do 

setor produtivo, para implementação efetiva da rotulagem nutricional de alimentos. Posto 

isso, neste estudo, objetivou-se avaliar as características físico-químicas, composição dos 

principais minerais, bem como o atendimento a legislação de diferentes tipos de queijos 

produzidos e comercializados no Estado da Paraíba. Inicialmente, foi realizado um 

levantamento dos tipos de queijo comerciais do Estado e a partir desses dados foram 

selecionados 9 marcas de queijo de coalho de leite bovino, duas marcas de queijo coalho de 

leite caprino, sete de ricota fresca, cinco de queijo de manteiga, duas de minas frescal e uma 

marca de queijo minas padrão, que possuíam selo de inspeção estadual ou federal, adquiridos 

no comércio local das cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira – Paraíba. A 

determinação dos minerais foi por ICP-OES, as médias encontradas foram para cálcio, 932,03 

mg/100 g no queijo de coalho de leite caprino, fósforo 596,47 mg/100 g no queijo minas 

frescal, magnésio 190,63 mg/100 g no queijo de coalho de leite caprino e zinco 4,34 mg/100 g 

no queijo minas frescal. Os minerais dos queijos comerciais do Estado da Paraíba podem ser 

considerados boas fontes de cálcio, fósforo, magnésio e zinco, ressaltando que os queijos 

apresentaram alto conteúdo de sódio (706,66 mg/100 g no queijo de manteiga) e estes valores 

elevados podem trazer prejuízos a saúde. A composição dos rótulos dos queijos quando 

comparados com as análises físico-químicas apresentou-se inadequado segundo a legislação 

brasileira vigente em 44% dos queijos de coalho de leite bovino, 50% dos queijos de coalho 

de leite caprino, 71% das ricotas e 40% dos queijos de manteiga. As análises da qualidade 

higiênico-sanitária indicaram a presença de coliformes a 45 °C em 17,95% das amostras, E. 

coli em 11,54% e Staphylococcus coagulase positiva em 1,28% das amostras, Salmonella spp. 

ausente nas amostras. Os diversos parâmetros analisados demonstram a necessidade de 

padronizar o processamento dos queijos produzidos e comercializados no Estado e indicam 

que o consumo desses queijos podem trazer riscos a saúde. 

 

 

Palavras chave: legislação, nutrientes, parâmetros físico-químicos, queijos, minerais, 

microbiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Recent advances in Nutrition Science have already highlighted the contribution of cheese to 

nutrition and health because of the amount of nutrients available in it. Cheeses have a long 

history in the human diet, and have long represented the primary concentrated form of milk, 

with the benefit of prolonged shelf life. Due to the increase in the consumption of cheeses in 

Brazil, its production increased, increasing also the demand of the competent organs as to the 

quality of these products. Growing societal demand for reliable product information requires 

government and industry efforts to effectively implement food labeling. The objective of this 

study was to evaluate the physico-chemical characteristics, composition of the main minerals, 

as well as the compliance with the legislation of different types of cheeses produced and 

marketed in the State of Paraíba. Initially, a survey was made of the commercial types of 

cheese from the State and from these data were selected 9 brands of bovine milk rennet 

cheese, two brands of goat milk rennet cheese, seven fresh ricotta cheese, five butter cheese, 

Two fresh mines and one standard Minas Gerais cheese brand, which had a state or federal 

inspection seal purchased from the local commerce of the cities of João Pessoa, Campina 

Grande and Guarabira - Paraíba. The determination of the minerals was by ICP - OES, the 

means found were for calcium, 932.03 mg / 100 g in goat milk rennet cheese, phosphorus 

596.47 mg / 100 g in fresh mines, magnesium 190.63 mg / 100 g in goat milk rennet cheese 

and zinc 4.34 mg / 100 g in the fresh minas cheese. The commercial cheeses minerals from 

the State of Paraíba can be considered as good sources of calcium, phosphorus, magnesium 

and zinc, noting that cheeses presented high sodium content (706.66 mg / 100 g in butter 

cheese) and these high values may Health. The composition of the cheese labels when 

compared to the physical-chemical analyzes was inadequate according to the Brazilian 

legislation in force in 44% of cheeses of bovine milk rennet, 50% of cheeses of goat milk 

rennet, 71% of ricotas and 40 % Of butter cheeses. The hygienic-sanitary quality analyzes 

indicated the presence of coliforms at 45 ° C in 17.95% of the samples, E. coli in 11.54% and 

Staphylococcus coagulase positive in 1.28% of the samples, Salmonella spp. Absent in the 

samples. The different parameters analyzed demonstrate the need to standardize the 

processing of the cheeses produced and marketed in the State and indicate that the 

consumption of these cheeses can pose health risks. 

 

Keywords: legislation, nutrients, physical and chemical parameters, cheeses, minerals, 

microbiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado da Paraíba ocupa 56.584.6 Km
2 

da área territorial brasileira englobando 223 

municípios (VITORINO; BRAGA; BRITO, 2006). Neste Estado, a produção leiteira é 

conduzida basicamente de forma extensiva, em Regiões semiáridas, com vegetações pobres e 

baixos índices pluviométricos (LEITE et al., 2004). Embora não seja o maior produtor do país 

de leite, ocupa o quarto lugar no mercado consumidor de leite e derivados do Nordeste, o que 

mostra a importância desses alimentos na dieta dos paraibanos (IBGE, 2010). 

O setor leiteiro destaca-se como um dos sistemas agroindustriais com maiores 

perspectivas de crescimento, com grande importância econômica e social para o país, uma vez 

que é praticado em todo território nacional (SIMIONATO, 2008). A participação da Região 

Nordeste em relação à produção nacional vem ganhando força na última década, tendo sido a 

terceira Região que mais cresceu neste período segundo o IBGE (2013).  

O consumo de leite e derivados, como queijos e iogurtes, vem se incorporando cada 

vez mais na dieta da população, com isso as indústrias leiteiras encontram-se em plena 

expansão, representando, por exemplo, um dos mais importantes sistemas agroindustriais em 

países como o Brasil, tamanha sua importância econômica e social, sendo praticada em todo 

território nacional (MATIAS, 2014). 

O queijo é um alimento com consumo desde a antiguidade, remonta há 7000 anos aC. 

Trata-se de um derivado lácteo consumido em grande quantidade em todo o mundo, no 

entanto, a quantidade varia de país para país. No Brasil esse consumo vem aumentando, mas o 

ainda é baixo em comparação com países como a Argentina ou países europeus (PERRY, 

2004; WALTER et al., 2008). Mesmo assim, no território brasileiro, o mercado de queijos 

cresceu cerca de 10%, entre os anos de 2008 e 2012 (SOUZA, 2014). 

Os nutrientes que se encontram no leite são essenciais para as funções metabólicas do 

corpo humano e, além disso, estas funções estão relacionadas com a qualidade do produto. 

Dentre os constituintes nutritivos, os minerais formam um complexo sistema conectado com a 

estrutura química geral do leite e derivados, e estes garantem tanto a estabilidade física como 

a química do produto (SILVA et al., 2002). 

Estes elementos merecem destaque por estarem associados ao bom funcionamento do 

organismo humano, ressaltando-se o ferro, cálcio, fósforo, sódio, potássio e magnésio. Alguns 

desses elementos minerais são necessários e existem em quantidades ínfimas, como o ferro, 

manganês e zinco, não deixando de ser de grande necessidade para o funcionamento 

biológico. Sabe-se que todos estes minerais possuem diversas funções como agentes 
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catalisadores do sistema enzimático, constituintes de tecidos, reguladores do sistema 

hormonal, formação do tecido ósseo, respiração celular, dentre outras funções biológicas 

(DOUGLAS, 2006).  

Considerando o aumento do consumo de derivados lácteos, entre eles os queijos, 

torna-se de fundamental importância que o consumidor passe a exigir do fabricante a garantia 

de qualidade e segurança destes alimentos, principalmente quando se diz respeito ao fato de 

que tais parâmetros devam atender a legislação brasileira vigente (SOUZA, 2014). Além no 

que se diz respeito aos perigos associados com contaminantes e metabólitos, a qualidade 

microbiológica do queijo é primordial, por estar relacionado à saúde pública (FERNANDES, 

2006; FEITOSA et al., 2003).  

A rotulagem de alimentos é de fundamental importância, pois possibilita que o 

consumidor selecione os alimentos considerando sua informação nutricional, demonstrando a 

necessidade da verificação dos rótulos quanto à legislação vigente (BRASIL, 2003; SILVA; 

FERREIRA, 2010). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão 

responsável pela regulamentação da rotulagem dos alimentos e estabelece as informações que 

devem estar contidas em um rótulo, visando à garantia de qualidade do produto e à saúde do 

consumidor (TADDEI, 2012).  

Tendo em vista a importância dos queijos para a alimentação humana como fonte de 

diversos nutrientes, incluindo os elementos minerais, o grande consumo desses produtos no 

Estado da Paraíba e a necessidade de elucidar a composição e verificar o atendimento a 

legislação brasileira dos diversos queijos, justifica-se o enfoque do estudo dos queijos 

produzidos e comercializados no Estado da Paraíba. Sendo assim, objetiva-se, a partir deste 

estudo, avaliar as características físico-químicas, composição dos principais minerais, bem 

como o atendimento a legislação brasileira de diferentes tipos de queijos produzidos e 

comercializados no Estado da Paraíba. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Agroindústria leiteira 

 

O leite e seus derivados constituem um grupo de alimentos de grande valor 

nutricional, por serem fontes consideráveis de proteínas de alto valor biológico, além de 

vitaminas e minerais (MUNIZ; MADRUGA; ARAÚJO, 2013). São uma das principais fontes 

de cálcio (Ca), proteína e riboflavina (vitamina B2) na alimentação humana, fazendo parte da 

nutrição e contribuindo para a saúde e o crescimento saudável. De acordo com a V Diretriz do 

Guia Alimentar para a População Brasileira, para se obter os benefícios do consumo desses 

nutrientes, é recomendado três porções diárias de leite ou derivados lácteos (BRASIL, 2014). 

Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2009 demonstram o consumo de 

laticínios em geral em duas classes de renda da população brasileira, sendo de 30,6 kg/per 

capita/ano na classe de menor renda e de 63,6 kg/per capita/ano na maior renda (IBGE 2010). 

O consumo de leite e derivados está relacionado com a renda da população e é fácil observar 

o aumento do consumo de lácteos quando aumenta a renda familiar (EMBRAPA, 2013a). A 

compra de produtos alimentícios pode ser influenciada por diversos fatores, entre eles está o 

crescimento da renda, o aumento da população, a redução de preços e as mudanças nos 

hábitos alimentares (EMBRAPA, 2013a; FAO, 2013).  

Para Simionato (2008), a estrutura do mercado de produtos lácteos no Brasil é bastante 

complexa, em virtude do elevado número de agentes econômicos que atuam no sistema e da 

multiplicidade de canais de comercialização. O potencial produtivo do setor e suas vantagens 

em relação a outros países produtores e tradicionalmente exportadores são muito grandes. 

Hoje, no Brasil, uma série de derivados lácteos é produzido de acordo com as normas da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

A Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) divulgou em seu 

último relatório no ano de 2013, dados da produção de leite mundial. Segundo este órgão, foi 

observado que a produção de leite atingiu 727 milhões de toneladas, incluindo leite de vaca, 

búfala, camelo, cabra e ovelha. O leite de vaca sozinho foi responsável por 606,7 milhões de 

toneladas, o que representa um incremento de apenas 1,5% em relação a 2010.  

Em 2011, os países que tiveram os maiores aumentos, em termos absolutos, na 

produção de leite de vaca foram: Índia, Estados Unidos, Turquia e Brasil. Com isso, o ranking 

dos maiores produtores de leite neste ano foi: EUA, Índia, China, Brasil e Rússia, os quais são 

evidenciados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Ranking dos maiores produtores de leite em 2011. 

PAÍS PRODUÇÃO (MIL TONELADAS) 

Estado Unidos da América 89.015.200 

Índia 52.500.000 

China 36.928.901 

Brasil 32.091.000 

Rússia 31.385.700 

Alemanha 30.301.400 

França 24.426.500 

Nova Zelândia 17.893.800 

Reino Unido 14.246.000 

Turquia 13.802.400 
Fonte: Adaptado de FAO (2013). 

 

Mesmo com a crise de 2008 e 2009, que abalou todo o sistema econômico mundial, a 

produção de leite no Brasil continuou apresentando crescimento significativo, tendo sido 

ofertado em 2011, 32,1 bilhões de litros de leite, frente aos 27,6 bilhões de litros ofertados em 

2008. Isso representou uma taxa média de crescimento anual de 5,3%. (EMBRAPA, 2013b). 

Embora o País esteja evoluindo na produção de leite, o Brasil não apresenta um 

consumo aparente muito elevado de leite per capita, se comparado aos países desenvolvidos 

como Estados Unidos e União Européia, quando se refere ao total de leite e derivados 

consumidos no país. Nos países desenvolvidos, este consumo ultrapassa os 270 kg de leite per 

capita por ano, enquanto que no Brasil ele gira em torno de 170 kg per capita por ano (IFCN, 

2011). 

Segundo IBGE (2013) a participação da Região Nordeste em relação à produção 

nacional vem ganhando força na última década, tendo sido a quarta região que mais cresceu 

em participação neste período - cerca de 48%. Atualmente o Nordeste brasileiro é responsável 

por 10% de todo o leite bovino produzido no país, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Produção de leite no Brasil e em cada região geográfica. 

Brasil e regiões Produção de leite 
(mil litros) 

Participação na 
produção nacional 

Taxa de crescimento da 
produção em dez anos 

Brasil 32.304.421 --- 49% 

Sudeste 11.591.140 35% 32% 

Sul 10.735.645 33% 94% 

Centro-Oeste 4.818.006 14% 39% 

Nordeste 3.501.316 10% 48% 

Norte 1.658.315 5% 5% 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

 



21 

 

2.2 Agroindústria leiteira no Estado da Paraíba 

  

O Estado da Paraíba ocupa 56.584.6 Km
2 

de área territorial brasileira englobando 223 

municípios (VITORINO; BRAGA; BRITO, 2006). O relevo do Estado caracteriza-se pela 

existência das ecoregiões Agreste/Litoral, localizada mais próxima à costa, com áreas de mata 

atlântica e relevo de baixada e maior umidade; ecoregião do Cariri/Curimataú, apresentando 

vegetação de caatinga, com clima semiárido, concentração de chuvas nos meses de inverno e 

relevo de planalto (Borborema) e a mesorregião do Sertão apresenta clima semiárido, 

vegetação de caatinga em algumas áreas e relevo de planalto (Ocidental), com chuvas em 

épocas diferentes (dezembro, janeiro e fevereiro) (LEITE et al., 2004).  

A produção leiteira é conduzida basicamente de forma extensiva, em regiões 

semiáridas com vegetação pobre e baixos índices pluviométricos (LEITE et al., 2004). 

Segundo o IBGE (2013) a Paraíba ocupa o oitavo lugar no ranking dos estados do Nordeste 

em produção de leite bovino, como pode ser observado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Ranking dos Estados do Nordeste e variação entre 2002 e 2012 (produção em mil 

litros). 

Estado 2002 2012 Posição em 2012 Variação (%) 

BA 752.026 1.079.097 1º 43% 

PE 388.057 609.056 2º 56% 

CE 341.029 461.662 3º 35% 

MA 195.447 381.637 4º 95% 

SE 112.168 298.516 5º 166% 

AL 224.014 245.647 6º 9% 

RN 158.277 198.052 7º 25% 

PB 117.024 142.546 8º 21% 

PI 74.930 85.103 9º 13% 
Fonte: IBGE, 2013. 

 

Embora a Paraíba seja o penúltimo no ranking na produção de leite do nordeste, ocupa 

o quarto lugar no valor despendido na compra de leite e derivados pelos consumidores 

nordestinos, demonstrando a importância desses alimentos na dieta dos paraibanos, como 

ilustrado na Figura 1 (IBGE, 2010). 

 A situação da pecuária leiteira no Nordeste brasileiro tem como agravante a baixa 

utilização de assistência técnica, a baixa utilização de crédito, a falta de planos específicos por 

partes das instituições governamentais, altas sazonalidade na oferta de leite (com períodos de 

seca), baixa produtividade por animal e produção por propriedade, pouco ou quase nenhum 
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acesso às informações de mercado e de novas tecnologias que venham a melhorar o sistema 

produtivo do leite (SILVA et al., 2008). 

Apesar da produção leiteira da Paraíba ser baixa, estima-se que para seu crescimento 

existem alguns entraves que comprometem o desenvolvimento da cadeia como um todo, 

impedindo que se torne mais competitiva (SILVA et al., 2010). 

 

Figura 1 - Valor gasto por mês na compra de leite e derivados pelas famílias dos Estados do 

Nordeste. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

  

A solução para os gargalos da produção leiteira do Estado, segundo a Comissão do 

Leite da Paraíba, está na criação de um programa estadual de melhoria da produção leiteira, 

com foco na redução de custos com a produção e aumento da qualidade e quantidade do leite 

produzido (FAEPA, 2008). 

 

2.3 História do queijo 

 

Com uma origem incerta, porém antiga, acredita-se que a elaboração dos queijos 

começou aproximadamente há 8.000 anos a.C (BEUX, 2011), estes relatos remetem a idade 

aproximada da domesticação dos primeiros mamíferos, que além de ajudar na aragem dos 

campos e fornecer carne, passou a ter seu leite utilizado para alimentar os homens. Na 

literatura, são encontradas variadas versões para explicar a origem do queijo; na Bíblia os 

Hebreus, no Antigo Testamento, louvam o queijo como um dos alimentos grandemente 

nutritivos. Relatos Bíblicos mostram o queijo, como consta no Velho Testamento, em Gênesis 

18:8; quando na visita do Senhor a Abraão ele lhe oferece coalhada e ainda em 1 Samuel 

17:18, quando Davi leva ao comandante, na batalha contra Golias, dez queijos (BIBLIA 

SAGRADA, 2005; DANTAS, 2012).  
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Segundo Albuquerque (2009), a falta de meios para conservar o leite, que perecia 

facilmente e transformava-se em coalho, levou os homens a adotar métodos para sua 

conservação. Acidentalmente, um viajante, ao tentar sorver o leite do seu cantil fabricado com 

couro do estômago de carneiro parcialmente seco, o descobriu coagulado, desprovido de soro, 

resultante da reação química entre o leite e o couro, e isso serviu como para o 

desenvolvimento de técnicas, adotadas até os dias de hoje, que propicia meio pelo qual os 

elementos nutritivos do leite podem ser preservados e transformados em alimento sólido. 

O queijo, hoje, é o derivado tradicional do leite com grande aceitação no mercado 

devido as suas propriedades organolépticas e nutritivas, apresentando-se para consumo com 

diversas variedades quanto ao tipo, sabor, cor, forma e aroma, a fim de satisfazer aos vários 

paladares dos seus consumidores (NOGUEIRA, 2006).  

O seu consumo foi introduzido no Brasil com a chegada dos portugueses, que já o 

consumiam em grande escala, tendo uma variedade produzida com leite de cabra, que era 

muito apreciado por eles. Em São Paulo é introduzido com o advento da cafeicultura, que 

atraiu milhares de imigrantes, trazendo com eles o hábito do consumo de queijos, nas suas 

mais diversas formas: como refeição, como acompanhamento e até como condimento 

(CASCUDO, 2004). 

 

2.4 Queijos: definição, classificação e identidade 

 

O queijo é um concentrado lácteo constituído de proteínas, peptídeos bioativos, 

lipídios, carboidratos, sais minerais, cálcio, fósforo e vitaminas. É um dos alimentos mais 

nutritivos que se conhece, dado que um queijo com 48% de gordura contém entre 23 e 25% 

de proteína o que significa que, em termos de valor proteico, 210 g desse produto equivalem a 

300 g de carne. Os minerais presentes participam do processo de coagulação do leite, 

influenciando a textura do queijo. O líquido residual, cujo teor varia com o tipo de queijo, é 

chamado lacto soro. Considerável parte do lacto soro é eliminada durante o processo de 

fabricação e aproveitada como matéria prima na produção de bebidas lácteas, ricota e outros 

produtos (PERRY, 2004).  

Os avanços recentes na ciência da nutrição já ilustram a contribuição do queijo para a 

nutrição e saúde, devido à quantidade de nutrientes disponíveis nele. Os queijos possuem uma 

longa história na dieta humana, por muito tempo representaram a forma primária concentrada 

do leite, com o benefício de uma vida de prateleira prolongada (WALTHER et al., 2008). 
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Os minerais participam do processo de coagulação do leite, influenciando a textura do 

queijo. O líquido residual, cujo teor varia com o tipo de queijo, é chamado lacto soro. 

Considerável parte do lacto soro é eliminada durante o processo de fabricação e aproveitada 

como matéria prima na produção de bebidas lácteas, ricota e outros produtos (PERRY, 2004). 

De acordo com a legislação, denomina-se queijo o produto fresco ou maturado que se 

obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou 

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

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

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

condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias 

corantes (BRASIL, 1996). 

Na elaboração e recomendação de dietas, os nutricionistas levam em consideração 

tanto as necessidades calóricas de macronutrientes e micronutrientes que o paciente necessite 

para manter ou recuperar sua saúde (CFN, 2003), quanto às preferências e rejeições 

alimentares e para tal dispõe de uma infinidade de alimentos. 

O queijo por se apresentar como um derivado lácteo versátil e nutritivo é 

continuamente escolhido por profissionais e consumidores no planejamento e elaboração de 

variados tipos de cardápios, desde os cardápios escolares até os hospitalares (BRASIL, 2007; 

EXPÓSITO; AMIGO; RECIO, 2012). 

Conforme o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (BRASIL, 1997) e a Instrução Normativa nº 30 (BRASIL, 2001) apresentam a 

nomenclatura para queijos industrializados, para efeito de padronização, na qual se encontram 

as denominações e características dos queijos. 

De acordo com esta legislação, considera-se queijo de coalho, aquele produzido 

através da coagulação do leite por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 

complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas e comercializado 

normalmente com até 10 (dez) dias de fabricação (BRASIL, 2001). 

O queijo de coalho é um queijo de média a alta umidade, de massa semi cozida ou 

cozida e apresenta um teor de gordura nos sólidos totais variável entre 35,0% e 60,0% 

(BRASIL, 2001). 

Compreende-se por queijo de manteiga o produto obtido mediante coagulação do leite 

com emprego de ácidos orgânicos de grau alimentício, cuja massa é submetida à dessoragem, 

lavagem e fusão, com acréscimo exclusivamente de manteiga de garrafa, também conhecida 

como “manteiga da terra” ou “manteiga do sertão”. O queijo de manteiga é um queijo com 
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teor de gordura nos sólidos totais variando entre 25% e 55%, devendo apresentar um teor 

máximo de umidade de 54,9 % (BRASIL, 1997; BRASIL, 2001).  

O Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

define ricota fresca como um tipo de queijo obtido da albumina de soro de queijos, adicionado 

de leite até 20% (vinte por cento) do seu volume, tratado convenientemente e tendo o máximo 

de 3 (três) dias de fabricação (BRASIL, 1997). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Portaria 

nº 352 de 04/09/1997 (BRASIL, 1997), entende-se por queijo Minas frescal, o 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. Esta Portaria 

classifica este tipo de queijo como semi gordo, de alta umidade, para ser consumido fresco. 

Já o queijo minas padrão é o produto obtido de leite integral ou padronizado, 

pasteurizado, de massa crua, prensado mecanicamente e devidamente maturado durante 20 

(vinte) dias, segundo Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950 (BRASIL, 1950). 

Dados publicados pela Associação Brasileira das Indústrias de Queijos (ABIQ, 2013), 

mostram que o consumo de queijo no Brasil aumentou o seu índice no país, passando de 2,6 

Kg por habitante/ano para 4 Kg habitante/ano. O levantamento demonstra que, entre 2000 e 

2008, houve um aumento de 30,8% no consumo per capita do produto. A produção brasileira 

de queijos, em laticínios sob inspeção federal (SIF), chegou a 745 mil toneladas em 2010 

(SOARES, 2013). 

A qualidade nutritiva dos queijos é determinada diretamente pela composição do leite 

que é usado para sua fabricação e muitos fatores estão associados às variações na 

concentração dos constituintes do leite, como a raça do animal, alimentação, fatores 

ambientais, genética, estágio de lactação e mastite (BORBUREMA et al., 2013; COSTA; 

QUEIROGA; PEREIRA, 2009; FOX; COGAN, 2004; WALTHER et al., 2008; ZAN; 

STIBILJ; ROGELJ, 2006).  

 

2.5 Legislação: Rotulagem Nutricional e Qualidade Higiênico Sanitária 

 

A ANVISA é o órgão responsável pela regulamentação da rotulagem dos alimentos e 

estabelece as informações que devem estar contidas em um rótulo, visando à garantia de 

qualidade do produto e à saúde do consumidor (TADDEI, 2012). 

Rótulo é toda e qualquer informação referente a um produto que esteja transcrita em 

sua embalagem, constituindo também um elo de comunicação entre produtos e consumidores. 
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Foram utilizados desde a década de 80 como instrumentos de marketing e depois utilizados 

como ferramenta de controle sanitário na área de alimentos (TADDEI, 2012). 

A rotulagem de alimentos é obrigatória, e esta prática é fundamental à saúde humana, 

uma vez que ao informar ao consumidor os tipos de nutrientes e suas quantidades, contribui 

para o controle dietético, possibilitando indiretamente a prevenção de doenças, visto que o 

consumidor pode selecionar melhor os alimentos considerando sua informação nutricional 

(BRASIL, 2003; SILVA; FERREIRA, 2010). 

A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 360/2003 da ANVISA (BRASIL, 2012), 

que foi harmonizada no Mercosul, estabelece a obrigatoriedade dos rótulos apresentarem a 

declaração padronizada do valor energético e das quantidades de carboidratos, proteínas, 

gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibras alimentares e sódio contidos na porção 

do alimento.  

As indústrias fabricantes de alimentos e bebidas embalados prontos para oferta ao con-

sumidor estão se adequando à nova legislação que determina a declaração de informação 

nutricional obrigatória de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio, nos rótulos de alimentos e bebidas 

embalados. Estas informações referem-se ao produto na forma como está exposto à venda e 

devem ser apresentadas em porções, e medidas caseiras correspondentes, devendo conter 

ainda o percentual de valores diários para cada nutriente declarado, exceto no caso dos ácidos 

graxos trans, cujo percentual de valor diário não deve ser declarado. Outrossim, a demanda 

crescente da sociedade por informações confiáveis acerca dos produtos exige esforço do 

governo e setor produtivo para implantação de uma efetiva rotulagem nutricional de alimentos 

(ANVISA, 2005).  

O Selo de Inspeção Federal (SIF) avalia em âmbito nacional a qualidade na produção 

de alimentos de origem animal, aprovando para comercialização nacional os produtos que 

atendem aos requisitos mínimos de qualidade dispostos na legislação. Já o Selo de Inspeção 

Estadual (SIE) tem como objetivo inspecionar, fiscalizar e controlar aspectos higiênico-

sanitário dos produtos, bem como cadastrar e credenciar estabelecimentos que realizam as 

atividades de produção, armazenamento e beneficiamento desses produtos e que façam 

comércio intermunicipal propiciando, assim, a oferta de alimentos seguros à população local 

(SIGSIF, 2014). 
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2.5.1 Rotulagem Nutricional dos Queijos 

 

A rotulagem dos derivados de leite bovino e caprino pertinentes aos queijos tem como 

base as seguintes resoluções: Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 que regula a 

rotulagem geral de alimentos embalados (BRASIL, 2002); Resolução RDC nº 359, de 23 de 

dezembro de 2003, que disponibiliza a tabela de valores de referência para porções de 

alimentos para fins de rotulagem nutricional. As porções indicadas nos rótulos de alimentos e 

bebidas embalados foram determinadas com base em uma dieta de 2000 kcal considerando 

uma alimentação saudável e foram harmonizadas com os outros países do Mercosul. 

(BRASIL 2003a). Ainda como regulamento para alimentos, incluindo derivados lácteos, cita-

se a RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, que torna obrigatória a rotulagem nutricional 

baseada nas regras estabelecidas com o objetivo principal de atuar em benefício do con-

sumidor e ainda evitar obstáculos técnicos ao comércio (BRASIL 2003b).  

A Portaria nº 146, de 07 de março de 1996, fixa a identidade e os requisitos mínimos 

de qualidade que deverão possuir os queijos. Nesta, entende-se por queijo fresco o que está 

pronto para consumo logo após sua fabricação e por queijo maturado o que sofreu as trocas 

bioquímicas e físicas necessárias e características da variedade do queijo. A denominação 

queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não contenha gordura e/ou proteínas 

de origem não láctea. 

Para a Agência de Vigilância Sanitária, no entanto, só é permitida uma tolerância de 

variação até 20% para cada fração de nutriente (para mais ou para menos), nos valores 

constantes na informação nutricional declarada no rótulo (ANVISA, 2003a), quando 

comparado as análises laboratoriais. 

 

2.5.2 Qualidade higiênico-sanitária 

 

O interesse na qualidade dos alimentos aumentou consideravelmente, sobretudo, no 

que diz respeito aos perigos associados com contaminantes e metabólitos. A qualidade 

microbiológica do queijo é de primordial importância, por estar relacionado à saúde pública 

(FERNANDES, 2006). Desta forma a fabricação de queijos depende de uma série de 

operações desde a produção de leite, período de maturação e expedição para o mercado. A 

qualidade do queijo está ligada diretamente a qualidade do leite, sendo necessário um rígido 

controle durante todas as etapas de processamento (FURTADO, 1991). 
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A contaminação microbiológica dos produtos assume destacada relevância tanto para a 

indústria pelas perdas econômicas, como para a saúde pública, pelo risco de causar doenças 

transmitidas pelo alimento (FEITOSA et al., 2003).  

Existem diversas fontes de contaminação dos queijos, que podem ser o leite, o 

manipulador, embalagens ruins, armazenamento inadequado e o ambiente de processamento. 

No entanto, estudos realizados nas indústrias revelam que a contaminação cruzada após a 

pasteurização do leite seria fonte importante de contaminação dos queijos por patógenos 

(SOUSA et al.,2014). 

Os queijos produzidos em pequenas fábricas, ou artesanalmente, apresentam em geral 

uma grande quantidade de microorganismos responsáveis pela deterioração e ou a redução da 

vida útil do produto, indicadores de más condições higiênico-sanitárias do processamento, 

além da manipulação inadequada da matéria prima, utensílio e equipamento, por suas 

características de processamento inadequado (PEIXOTO et al., 2007), assim faz-se necessário 

a correção destas falhas. 

Segundo Dantas (2012) os coliformes fazem parte do trato gastrointestinal dos animais 

de sangue quente, por esse motivo tem-se investigado em pesquisas a presença destes tanto 

em alimentos e na água, como indicadores das condições higiênicas sanitárias destes produtos 

de consumo.  

Dentre os coliformes totais, estão os coliformes fecais, caracterizados como 

termotolerantes, uma vez que quando incubados a 44 – 45 ºC / 24 - 48 h, continuam 

fermentando a lactose com produção de ácido e gás, tendo como exemplo a Escherichia coli, 

principal indicador de contaminação fecal. Ainda aparecem como termotolerantes diversas 

espécies de vida livre, por terem sua origem não exclusivamente fecal (HAJDENWURCEL, 

1998).  

A Salmonella spp. apresenta a maioria dos soro tipo patogênicos ao homem, e por este 

motivo é considerada uma das principais zoonoses de interesse para a saúde pública em todo o 

mundo, devido a sua alta endemicidade e alta morbidade, constituindo-se responsável por 

graves intoxicações alimentares. No patamar mundial aparece como um dos principais 

agentes notificados em surtos de infecção alimentar em vários países; e no Brasil o quadro é 

de sub notificação, quando apenas 10% do total de surtos de origem alimentar são notificados, 

não esquecendo o fato de que a maioria dos casos de gastrenterites não demanda internação 

(SHINOHARA, 2008).  

Os queijos que possuem SIE (Serviço de Inspeção Estadual) e SIF (Serviço de 

Inspeção Federal), analisados nos estudo, têm suas instalações inspecionadas por fiscais da 
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Secretaria de Agricultura do Estado ou por fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), e devem seguir os padrões de qualidade exigidos por esses órgãos 

(SOUSA et al., 2014).  

Dentro do controle de qualidade de alimentos, destacam-se as análises microbiológicas 

e a Instrução normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003 que oficializa os métodos analíticos 

para estes tipos de análises, visando o controle de produtos de origem animal e estabelece 

procedimentos para a contagem padrão de micro-organismos mesófilos aeróbios estritos e 

facultativos viáveis. Sob esta instrução, aplicam-se as amostras de matérias-primas, água e 

alimentos (BRASIL, 2003c).  

Para estas análises microbiológicas, o padrão permitido pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), conforme Resolução – RDC nº 12, de 02 de janeiro de 

2001 (BRASIL, 2001), que para queijos, aponta limite máximo para coliformes 

termotolerantes (45 ºC) de 5,0 x 10
2
UFC/g, para Staphylococcus coagulase positiva de 

5,0x10
2
UFC/g (máximo) e ausência total para Salmonella spp. (BRASIL, 2001).  

 

2.6 Minerais: Importância para saúde e indústria de queijos 

 

Os minerais são substâncias homogêneas que ocorrem na natureza, no estado sólido, 

com uma composição química definida, constituído de uma estrutura interna com átomos na 

forma de arranjo geométrico organizado, de origem natural e inorgânica (HOUASSIS; 

VILLAR, 2009).  

As concentrações de macrominerais pode não variar muito no leite, mas elas flutuam 

dependendo da raça, dieta, individualidade animal, estágio de lactação e estado de saúde do 

úbere. O teor de minerais em leite de cabra e leite de ovelha são muito superiores aos do leite 

humano. O leite de cabra contém cerca de 134 mg de Ca (cálcio) e 121 mg de P 

(fósforo)/100g, enquanto o leite humano tem apenas um quarto a um sexto destes dois 

principais minerais (PARK et al., 2007).   

Para Cashman (2002) existem diversos minerais que são considerados 

nutricionalmente essenciais para os seres humanos e estes são classificados em dois grupos, 

os macrominerais e os microminerais (ou elementos traço). Alguns dos macrominerais são: 

sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio e fósforo e estão presentes no organismo em 

quantidades maiores do que cerca de 0,01% em peso. Os microminerais (cobre, ferro, 

manganês e zinco) ocorrem no organismo em níveis muito mais baixos e são necessários na 

dieta em quantidades inferiores a cerca de 100 mg/dL. 
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Os elementos inorgânicos formam um complexo sistema conectado com a estrutura 

química geral do leite, e esta garante tanto a estabilidade física como a química do produto. 

Os nutrientes que se encontram no leite são essenciais para as funções metabólicas do corpo 

humano e estão relacionadas com a estabilidade química do produto. Íons tais como K
+
, Na

+
 e 

Cl
-
 estão presentes principalmente na forma ionizada, e espécies iônicas tais como Ca

2+
, Mg

2+
, 

Fe
3+

, Zn
2+

, carbonato, fosfato e íons citrato são distribuídos entre os componentes estruturais 

(SILVA et al., 2002).  

O sódio (Na) participa de inúmeras funções metabólicas essenciais no corpo humano e 

desempenha um papel importante na manutenção e equilíbrio da água no interior das células 

(DOYLE; GLASS, 2010). No entanto, a ingestão em excesso deste nutriente tem sido 

associada com a pressão sanguínea elevada e outras doenças crônicas não transmissíveis. 

Desta forma controlar os teores de sódio nos alimentos tornou-se, atualmente, o principal foco 

das políticas públicas de saúde ao redor do mundo que visam prevenir e controlar a 

hipertensão (FELICIO et al., 2013). Estas se tornaram necessárias, incluindo a gradativa 

investigação dos rótulos (SARNO et al., 2009) e a criação de rótulos específicos que 

ressaltem teores de sódio em produtos que possuem alta concentração de sódio (MCLEAN et 

al., 2012 ). 

As autoridades sanitárias recomendam que o consumo de sódio não deva exceder 2000 

mg por dia, o que corresponde a 5 g de consumo de sal segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2011). A principal estratégia adotada por agências do governo é criar acordos 

com empresas de alimentos processados para reduzir gradualmente o teor de sódio dos seus 

produtos. 

No Brasil, o Ministério da Saúde determinou que 16 produtos, incluindo alguns 

produtos lácteos, devem mostrar redução em seus teores de sódio até 2020 (BRASIL, 2011). 

No entanto, antes de estes acordos e em resposta às exigências do Mercado Comum da 

América do Sul (Mercosul), o Brasil já havia criado normas para a inclusão de informações 

nutricionais nos rótulos dos alimentos. O objetivo desta informação era facilitar a 

compreensão dos consumidores e ajudar os consumidores a escolher alimentos mais 

saudáveis, sendo que a inclusão do nutriente sódio nestas etiquetas é obrigatória (BRASIL, 

2003b). 

Desafios na redução dos níveis de Na em queijo foram recentemente revistos, 

enfatizando a importância do sal no sabor do queijo, a segurança alimentar, e aceitabilidade 

geral do consumidor (JOHNSON et al., 2009). Pequenas reduções (10 a 25%) no teor de sal 

de queijo são aceitáveis para os consumidores, mas alguma salinidade é uma parte esperada 
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de sabor de queijo; por exemplo, uma redução maior diminui a aceitação de queijos como 

Cheddar e Mussarela (LAWRENCE et al., 2009; GANESAN et al., 2014). Embora a atenção 

tem-se centrado na redução dos teores de sódio de produtos de carne (CELEGHINI; 

POLLONIO, 2011), o desenvolvimento de queijo com baixo teor de sódio é também 

relevante, como evidenciado pelo número crescente de estudos nesta área (FELICIO et al., 

2013) 

Além de sua influência direta sobre o sabor deste derivado lácteo, a salga desempenha 

outros papéis importantes na sua fabricação e maturação. O sal afeta as propriedades 

estruturais e funcionais de queijo, com os seus efeitos também controlados por interações 

entre proteínas e força iônica, que é mediada pelo cálcio (PASTORINO; HANSEN; 

MCMAHON, 2003). Para a maioria dos queijos quando o conteúdo de sal é reduzido 

(PAULSON et al., 1998), a adição de Ca promove a expulsão do soro da massa e auxilia na 

formação de casca de superfície (GUINEE; FOX, 2004), permitindo o queijo atingir suas 

características esperadas.  

O cálcio (Ca) é um elemento químico importante para as reações intracelulares, 

incluindo a contração muscular, a atividade celular nervosa, liberação de hormônios por 

exocitose e a ativação de certas enzimas (NRC, 2007; CUNNINGHAM, 1999). 

A ingestão de cálcio recomendada a partir dos 20 anos de idade varia de 1.000 a 1.200 

mg/dia (IOM, 2005), sendo, portanto, difícil atingir tal recomendação sem o consumo 

suficiente de laticínios. O Ministério da Saúde do Brasil, através de seu Guia Alimentar 

(BRASIL, 2014), recomenda o consumo diário de três porções de leite e/ou derivados, sendo 

esta quantidade suficiente para atender 75% das necessidades diárias de cálcio (BRASIL, 

2006; HUTH; DIRIENZO; MILLER, 2006). O cálcio, que está presente em grandes 

quantidades no queijo, tem efeitos benéficos no combate à hipertensão, osteoporose e 

problemas dentários. Juntamente ao cálcio, outros elementos, tais como peptídos bioativos, 

atribuindo possíveis propriedades anticancerígenas ao queijo. Devido às suas propriedades 

nutricionais, queijos desempenham um papel importante na nutrição de pessoas de todas as 

idades e eles são um dos melhores produtos alimentares (WALTERet al., 2008). 

O potássio (K) tem como principais funções regular o balanço osmótico da célula, está 

associado a equilíbrio ácido base atuando como uma base disponível para neutralizar ácidos e 

auxilia na manutenção do balanço de água no organismo (ALVES, 2008; ARAÚJO, 2010). 

O ferro (Fe) é o elemento traço mais abundante do corpo, compondo 60 % da 

hemoglobina, 4% da mioglobina e cerca de 30% são armazenados no fígado, baço e medula 

óssea. Tanto o excesso como a deficiência de ferro podem causar problemas no organismo. O 
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excesso de ferro é chamado de hemocromatose e, sua deficiência é conhecida como anemia. 

Quimicamente, o ferro é um elemento mineral altamente reativo que pode interagir com o 

oxigênio para formar intermediários com potencial de danificar membranas celulares ou 

degradar o DNA (GUYTON; HALL, 2006; GROTTO, 2008). O cálcio e o fósforo associados 

como fosfato de cálcio coloidal são encontrados combinados em micelas de caseína, que são 

uma grande classe de proteínas do leite. O ferro também é encontrado em micelas de caseína, 

uma vez que têm uma forte afinidade para esta proteína, mais especificamente, os 

aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica da caseína (NASCIMENTO et al.,2010). 

O fósforo (P) é um elemento não metálico que se encontra no Grupo V da tabela 

periódica, com massa molecular 30,98 e número atômico 15. O fosfato inorgânico que é 

utilizado na alimentação humana, animal e na agricultura é o extraído da rocha apatida, 

formada por um fosfato cristalino de cálcio com flúor (SOUZA e FONSECA, 2009; 

BUTOLLO, 2002).  

O magnésio (Mg) é o segundo cátion mais abundante no fluido extracelular, depois do 

potássio. Os íons do magnésio desempenham papeis de importância na atividade de 

coenzimas e em reações que dependem de ATP (ALVES, 2008; AMORIM; TAPEGUI, 

2008). 

O elemento químico manganês (Mn), ativa inúmeras enzimas necessárias em diversos 

processos biológicos, incluindo metabolismo de carboidratos, de lipídeos e ósseo e na 

coagulação sanguínea. Juntamente com o zinco, o cobre e o selênio fazem parte das 

metaloenzimas, fundamentais para o desempenho normal dos neutrófilos e macrófogos, 

atuando no sistema imunológico e também participando da funcionalidade e manutenção da 

estrutura celular, protegendo as células de danos peroxidativos (ALVES, 2008; QUARESMA, 

2009; CARVALHO et al., 2003). 

Já o zinco (Zn) é um elemento muito importante nos processos de resposta 

imunológica celular e humoral, disfunções endócrinas e situações de estresse (ALVES, 2008; 

NRC, 2007). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local de execução 

 

As análises físico-químicas e de rotulagem nutricional foram conduzidas no 

Laboratório de Bromatologia, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB); no Laboratório de Proteômica Estrutural (Laprote) e no Laboratório de Bioquímica 

Genética e Radiobiologia (Bioger) da Universidade Federal da Paraíba foram realizadas as 

análises de qualidade higiênico-sanitária; e no Centro de Química de Alimentos, no Instituto 

de Tecnologia de Alimentos (ITAL-SP) foram determinados os minerais. 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento dos tipos de queijo comerciais do Estado 

e a partir desses queijos foram coletadas amostras dos queijos de maior representatividade, 

produzidos e comercializados no Estado da Paraíba de diferentes marcas comerciais, de 3 

distintos lotes, a saber: queijo coalho de leite bovino (9 marcas), coalho de leite caprino (2 

marcas), ricota fresca (7 marcas), queijo de manteiga (5 marcas), minas frescal (2 marcas) e 

minas padrão (1 marca), que possuíam selo de inspeção estadual (SIE) ou federal (SIF), 

adquiridos no comércio local das cidades de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira – 

Paraíba (Figura 2). Quando não havia lote especificado no produto, adquiriu-se o queijo com 

datas de fabricação diferentes. As marcas distintas dos produtos adquiridos para análises 

receberam as seguintes letras como designações: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e L, as análises 

foram realizadas em triplicata por lote totalizando 78 amostras. 

 

3.3 Amostragem e coleta dos materiais 

 

As amostras foram adquiridas no período de Junho a Outubro de 2015, respeitando a 

rotatividade dos lotes dos queijos encontrados no comércio. Todas as amostras encontravam-

se dentro do período de validade e armazenadas sob refrigeração, em temperaturas entre 2 °C 

– 6 °C (±1 °C). As amostras foram transportadas, em caixas isotérmicas e conservadas em 

refrigeração à temperatura de 4ºC (±1 °C) até o momento das análises. Estas foram de 

imediato submetidas às analises microbiológicas e físico-químicas, observando-se o período 
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de conservação dos queijos, a fim de evitar possíveis alterações nas amostras. Após esse 

período, realizaram-se as análises dos rótulos e de determinação de minerais (Figura 3). 

 

Figura 2 – Fluxograma do delineamento experimental. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 3 - Fluxograma amostragem e análise dos queijos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.4 Análise da qualidade higiênico-sanitária dos queijos 

 

Os queijos coletados foram avaliados segundo os parâmetros de qualidade higiênico-

sanitária considerando os critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 62/2003 do 

MAPA, para os micro-organismos: Staphylococcus coagulase positiva e coliformes 

termotolerantes (NMP / mg) e a detecção de Salmonella spp. Todas estas análises foram 
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realizadas de acordo com um padrão de procedimentos descrito pela American Public Health 

Association - APHA (2001).  

Foram inicialmente pesadas assepticamente 25 g das amostras de queijo, diluições 

decimais, a partir da diluição 10
-1

, foram preparadas em tubos contendo água peptonada 0,1% 

esterilizada. Os frascos contendo os enxágues dos queijos foram incubados a 37 °C por 24 h.  

 

3.4.1 Contagem de Staphylococcus coagulase positiva 

 

Alíquotas das diluições foram semeadas em ágar Baird-Parker, em duplicata. As 

placas foram incubadas a 37 °C por 48 h. Foram realizadas a identificação e a contagem das 

colônias que apresentavam as características típicas de Staphylococcus spp.  Em Agar Baird-

Parker, essas colônias apresentam-se negras, lustrosas, convexas, rodeadas por halo claro 

(SIQUEIRA, 1995).  

No caso de colônias suspeitas obtidas em cada uma das placas de Baird-Parker, 

conforme descrito por Siqueira (1995), foram semeadas em placas contendo ágar Manitol 

Salgado (7,5% de NaCl) (Oxoid, Basingstoke, Hampshire, England), e incubadas a 37 °C por 

24 h.  

Paralelamente, as colônias foram transferidas para um tubo com Caldo Infusão 

Cérebro Coração (BHI) (HiMedia, Mumbai, Índia), incubado a 37 °C por 24 h. Depois do 

período de incubação, uma alíquota da suspensão obtida foi transferida para um tubo, ao qual 

foi adicionado plasma de coelho liofilizado (Laborclin, Pinhais, Paraná) reconstituído, 

conforme instruções do fabricante.  

A leitura da prova foi realizada entre 4 a 24 h após a incubação a 37 °C (SILVA et al., 

2007). A contagem (UFC/g) das colônias de Staphylococcus coagulase positiva por grama de 

alimento foram resultantes do número de colônias fermentadoras de manitol e produtoras de 

coagulase, considerando-se a diluição correspondente. 

 

3.4.2 Contagem de coliformes termotolerantes 

 

Alíquotas das diluições foram semeadas em ágar eosina azul de metileno (EMB), em 

duplicata. As placas foram incubadas a 37 °C por 48 h. Foram realizadas a identificação e a 

contagem das colônias que apresentavam as características típicas de coliformes.  

A confirmação da presença de coliformes termotolerantes foi feita por meio da 

inoculação das colônias suspeitas (3 a 5 colônias) em caldo EC e posterior incubação em 
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temperatura seletiva de 45 ºC por 24 h. A presença de gás nos tubos de Durhan evidencia a 

fermentação da lactose presente no meio. Os tubos que apresentaram resultado negativo foram 

reincubados por mais 24 horas para confirmação. 

 

3.4.3 Pesquisa de Salmonella spp.  

 

Após o enriquecimento não seletivo, alíquotas desse enriquecimento não seletivo 

foram inoculadas, respectivamente, caldo Selenito-Cistina (SC) e em de caldo Rappaport-

Vassiliadis (RV). O caldo SC foi incubado a 37 °C por 24 h e o caldo RV a 37 °C por 48 h. 

Após esses períodos as amostras foram inoculadas nos meios Hektoen (HE) e Xilose Lisina 

Desoxicolato de sódio (XLD), meios sólidos seletivos e diferenciais, e incubados a 37 °C por 

24 h. Colônias suspeitas foram submetidas a testes bioquímicos de descarboxilação da lisina e 

hidrólise da uréia. 

 

3.4.4 Pesquisa de E.coli 

 

Alíquotas de 0,1 mL das diluições escolhidas foram semeadas em ágar Eozina Azul de 

Metileno (EMB) em duplicata. As placas foram incubadas a 37 °C e, após 48 h, foi realizada a 

identificação bioquímica das colônias que apresentavam as características típicas de E. coli 

(pretas-azuladas com reflexo verde metalizado). As colônias suspeitas de E. coli foram 

identificadas bioquimicamente utilizando as provas bioquímicas de citrato de Simmons, indol 

e Tríplice Açúcar Ferro. 

 

3.5 Análise da composição físico-química 

 

Os queijos coletados foram submetidos, em duplicata, segundo a Association of 

Official Analytical Chemist Methods (AOAC, 2012), aos ensaios: 

 

 pH - (Potencial Hidrogeniônico) realizado em potenciômetro modelo 021/15 

(Quimis, São Paulo, Brasil), previamente calibrado. 

 Acidez em Ácido Lático - mediante titulação, utilizando método para a acidez 

em queijo. 
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 Umidade e Extrato Seco Total (EST) - procedendo-se secagem, até obtenção 

de peso constante, em estufa, com temperatura estabilizada a 105 ºC por 24 h 

consecutivas. 

 Resíduo Mineral Fixo (RMF) - determinado por carbonização seguida de 

incineração em forno mufla estabilizado a 550 °C.  

 Proteína - utilizou-se o método Micro-Kjedahl, com fator 6,38 multiplicado 

pela porcentagem de nitrogênio.  

 Lipídeos por Folch, Less e Stoane-Stanley (1957) - com extração em solução 

de clorofórmio-metanol (2:1); e Gordura no extrato seco (GES) – obtido pela 

seguinte relação: GES = % de gordura x 100/EST.  

 Atividade de Água - determinada a uma temperatura de 25 °C (± 4 °C), 

utilizando-se o equipamento AquaLab, modelo CX-2, seguindo metodologia 

descrita em seu manual AQUALAB, (2001).  

 Cor - pela determinação instrumental dos queijos realizada em colorímetro 

Minolta, modelo CR-300 (Minolta Co., Osaka, Japão) de acordo com o sistema 

CIELAB (CIE,1996), as medições foram executadas com o aparelho 

previamente calibrado.  

 

3.6 Análise de rotulagem nutricional 

 

Os rótulos dos queijos foram avaliados quanto à adequação à RDC nº 359, de 23 de 

dezembro de 2003, que disponibiliza a tabela de valores de referência para porções de 

alimentos para fins de rotulagem nutricional e à Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro 

de 2003, que regula a rotulagem nutricional obrigatória de alimentos da ANVISA (BRASIL, 

2003a; BRASIL, 2003b).  

Para avaliação da adequação do valor nutricional declarado no rótulo das embalagens 

dos diferentes tipos de queijos, foram realizadas, em triplicata, análises de composição físico-

química, segundo a AOAC (2012), em que foram determinados: proteínas, lipídeos, 

carboidratos, sódio, umidade e valor energético. O valor calórico das porções de cada produto 

foi calculado a partir dos teores da fração proteica, lipídica e de carboidratos, utilizando-se os 

coeficientes específicos que levam em consideração o calor de combustão 4,0; 9,0 e 4,0 kcal, 

respectivamente, conforme Dutra de Oliveira e Marchini (1998). Os valores obtidos em g por 

100 g de amostra de queijos, foram posteriormente convertidos para a medida caseira de 30 g 

e comparados aos valores declarados nos rótulos das amostras, avaliando-se a adequação, 
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segundo à RDC nº 359 (BRASIL, 2003a). As porções indicadas nos rótulos dos alimentos 

foram avaliadas baseadas em uma dieta de 2000 kcal considerando uma alimentação saudável, 

segundo a Resolução RDC nº 360 (BRASIL, 2003b). 

Ainda classificou-se o conteúdo de sódio segundo a Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 

1998 (BRASIL, 1998), que estabelece que os produtos devam indicar no rótulo o conteúdo de 

sódio por 100 g. Estes teores foram classificados como "alto", "moderado" ou "baixo teor de 

sódio" (FELICIO et al., 2013), a partir dos valores de sódio encontrados por Espectrometria 

de Emissão Óptica por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) realizado nas amostras 

dos queijos (ITAL-SP).  

A verificação do atendimento correto a classificação dos queijos tevecomo base a 

Portaria nº 146, de 07 de março de 1996 (BRASIL, 1996) que estabelece que, de acordo com 

o conteúdo de matéria gorda no extrato seco, expresso em percentagem, os queijos são 

classificados em:  

a) Extra gordo, quando apresentam o mínimo de 60% de matéria gorda;  

b) Gordo, quando têm entre 45,0 e 59,9% de gordura;  

c) Semi gordo, que contêm entre 25,0 e 44,9% de matéria gorda;  

d) Magros, que contêm entre 10,0 e 24,9% de matéria gorda;  

e) Desnatados, quando têm menos de 10,0% de gordura. 

 

Para o conteúdo de umidade, os queijos se classificam em percentagem: 

a) Queijo de baixa umidade (queijo de massa dura): umidade de até 35,9%.  

b) Queijos de média umidade (queijo de massa semi dura): entre 36,0 e 45,9%.  

c) Queijos de alta umidade (massa branda ou “macios”): entre 46,0 e 54,9%.  

d) Queijos de muita alta umidade (massa branda ou “mole”): umidade não inferior a 

55,0%.  

e) Quando submetidos ou não a tratamento térmico logo após a fermentação, os 

queijos de muita alta umidade se classificarão em: queijos de muita alta umidade tratados 

termicamente e queijos de muita alta umidade. 
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3.7 Determinação de Minerais por Espectrometria de Emissão Ótica por Plasma 

Acoplado Indutivamente (ICP-OES) 

 

3.7.1 Preparo das amostras 

 

Inicialmente, as amostras passaram um método de preparo empregando-se a digestão 

por via seca (AOAC, 2005). Para tanto, cerca de 10 mL das amostras, previamente colocadas 

em cápsulas de porcelana, foram pré-calcinadas em chapa de aquecimento e incineradas em 

forno mufla a 450 °C (Quimis
®
, São Paulo, Brasil), até formação de cinzas isentas de pontos 

pretos. As cinzas foram transferidas, quantitativamente, para balão volumétrico de 25 mL 

após solubilização em solução de ácido clorídrico 5% (v/v). A solução foi filtrada em papel de 

filtro quantitativo antes da leitura no ICP-OES. As análises foram realizadas em triplicata e 

foram preparados brancos analíticos omitindo-se a amostra. 

 

3.7.2 Instrumentação 

 

A quantificação dos minerais foi realizada usando um espectrômetro, da marca 

Agilent, modelo 5100 VDV ICP-OES (Agilent Technologies
®
, Tóquio, Japão), usando as 

visões axial e radial, equipado com uma fonte de rádio-frequência (RF) de estado sólido de 27 

MHz, usando um detector óptico sequencial, uma bomba peristáltica, uma câmera de 

nebulização ciclônica de duplo passo e um nebulizador seaspray. O sistema utiliza como gás 

de plasma o argônio líquido com pureza mínima de 99,996% (Air Liquide
®
, Brasil). As 

condições operacionais utilizadas pelo equipamento ICP-OES foram: 1100 W (Ca); 800 W 

(Na), Velocidade bomba de 12 rpm, Vazão de nebulização de 0,70 L min
-1

, Fluxo de argônio 

auxiliar de 1,0 L min
-1

, Fluxo de argônio principal de 12 L min
-1

, Tempo de leitura de 7 s, 

Tempo de estabilização de 15 s, Comprimentos de onda em (nm): Na (589,592); Ca 

(317,933); Fe (259,940) e P (213,618). 
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3.7.3 Curvas analíticas  

 

As curvas analíticas foram preparadas em solução de HCl (ácido clorídrico) 5% (v/v) a 

partir de soluções-padrão na concentração de 10.000 mg L
-1

 para Na, P e Ca (Merck
®
, 

Darmstadt, Alemanha). As faixas de concentração para a preparação das curvas analíticas 

foram: 0,04 a 41 mg 100g
-1

 para Na e Ca;  de 0,06 a 61 mg 100g
-1

 para P; 0,001 a 1,000 para 

Fe. 

 

3.8 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo Teste de Tukey, 

com nível de significância de 5% (p < 0,05), em um delineamento inteiramente casualizado, 

com três repetições. As análises estatísticas foram realizadas através do modelo linear geral 

(GLM) do pacote estatístico Statistical Analysis System SAS 9.1 (SAS, 2002). 
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Resumo 

 

Em virtude do atual panorama de crescimento da produção e consumo de queijos, objetivou-

se verificar a segurança em relação à informação nutricional e qualidade higiênico-sanitária 

de diferentes tipos de queijos do Brasil, com ênfase em queijos regionais. Ao todo foram 

coletadas 77 amostras de 6 tipos de queijos. Para o teor de gordura no extrato seco e umidade, 

apenas um queijo de coalho bovino foi classificado como extra gordo (60,2%) e um queijo 

minas frescal com média umidade (48,7%), ficando fora da adequação da legislação. O teor 

de proteína diferiu, tendo maior valor no queijo minas frescal (25,6%) e maior umidade na 

ricota fresca (64,3%). Para os minerais identificados por ICP-OES, teve destaque o cálcio no 

queijo de coalho de leite caprino, com 932,0 mg/100 g e sódio no queijo de manteiga, com 

média de 706,7 mg/100 g, ressaltando-se que a concentração de sódio situou-se como 

“moderado” (120 a 400 mg) ou “alto” teor de sódio (>400 mg/100 g) entre os queijos, 

segundo classificação pertinente. No que se refere aos parâmetros microbiológicos, 

encontrou-se a presença de coliformes a 45°C em 17,9% das amostras, E. coli em 11,5% e 

Staphylococcus coagulase positiva em 1,3%. Salmonella sp. ausente em todas as amostras. A 

variação dos dados apresentados demonstra a necessidade de padronizar o processamento dos 

produtos e que o consumo desses queijos pode trazer riscos à saúde. 

Palavras chave: controle de qualidade, derivados lácteos, legislação, nutrição, rotulagem, 

teor de sódio.  

 

Highlight:  

 Informação nutricional de queijos adequada para os teores de gordura e umidade. 

 Elevado teor de sódio em queijos comerciais. 

 O teor de Ca encontrado nos queijos atinge 75% da recomendação diária. 

 Queijos comerciais com contaminação e inadequados ao consumo. 

 

1. Introdução 

 

Os produtos lácteos são reconhecidos como uma fonte importante de nutrientes, sendo 

ricos em muitos minerais, incluindo Ca, Mg, Zn e P, bem como as vitaminas A, D, E e K. 

Estes produtos são a principal fonte de Ca na dieta em muitos países, incluindo os EUA, 
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países do Reino Unido e a maior parte do Norte da Europa, fornecendo uma fonte de 

nutrientes que não podem ser facilmente substituídos por outros alimentos na dieta (Feeney et 

al., 2016). 

Em especial, a produção brasileira de queijos em laticínios sob inspeção federal 

chegou a 746 mil toneladas em 2010 (Soares, 2013) e entre os anos 2000 e 2008, houve um 

aumento de 30,8% no consumo per capita de queijo. Destaca-se, ainda, que o consumo de 

queijo no Brasil, no ano de 2013, passou de 2.6 Kg por habitante/ano para 4 Kg por 

habitante/ano (ABIQ, 2013). 

Considerando o aumento do consumo dos derivados lácteos, entre eles os queijos, 

torna-se de fundamental importância o entendimento sobre a qualidade e segurança destes 

alimentos, principalmente relacionados aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos 

pela legislação brasileira vigente (ANVISA, 2005; Souza et al., 2014). 

Existe uma grande variedade de queijos em todo o mundo nas mais diferentes formas, 

sabores e aromas, sendo produzidos por diferentes processos químicos e microbiológicos. 

Para definir as diferentes variedades de queijos, a legislação brasileira estabelece padrões de 

identidade e qualidade para os queijos de acordo com as tecnologias utilizadas no 

processamento. Neste sentido, define-se como queijo de coalho, aquele produzido através da 

coagulação do leite (bovino e caprino) por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes 

apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas e 

comercializado normalmente com até dez dias de fabricação (Brasil, 1997; Brasil, 2001).  

Já o queijo de manteiga é compreendido como aquele obtido mediante coagulação do 

leite com emprego de ácidos orgânicos de grau alimentício, cuja massa é acrescida 

exclusivamente de manteiga de garrafa, também conhecida como “manteiga da terra” ou 

“manteiga do sertão” (Brasil, 1997; Brasil, 2001).  

Por queijo minas frescal, entende-se o 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 (Brasil, 1997). Enquanto que o queijo minas padrão é 

aquele obtido de leite integral ou padronizado, pasteurizado, de massa crua, prensado 

mecanicamente e devidamente maturado durante 20 dias (Brasil, 1950). A ricota fresca seria o 

queijo obtido da coagulação da albumina de soro de queijos, adicionado de leite até 20% do 

seu volume e tendo o máximo de três dias de fabricação (Brasil, 1997). 

Como já destacado, são diversos os minerais encontrados no leite, entre eles, os íons 

ferro, cálcio, fósforo, sódio, potássio e magnésio, que são essenciais para as funções 

metabólicas do corpo humano (Neville et al., 1995; Silva et al., 2002).Os minerais presentes 
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no leite e seus derivados formam um complexo sistema conectado com a estrutura química 

geral do leite, e estes garantem tanto a estabilidade física como a estabilidade química do 

produto (Douglas, 2006; Nascimento et al., 2010), proporcionando a formação das micelas de 

caseína, assim como a formação da casca na superfície dos queijos pela expulsão do soro da 

massa, permitindo o queijo atingir suas características. 

Considerando os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de queijos, quanto 

aos critérios microbiológicos, é previsto que essas matrizes obedeçam à legislação específica. 

No Brasil, durante o período compreendido entre os anos 2000 a 2013, foram identificados 

1560 surtos por Salmonella spp., 763 surtos por Staphylococcus aureus e 533 surtos por 

Escherichia coli, sendo estes três apontados como as principais causas de doenças 

transmitidas por alimentos no país. Estes dados reforçam a importância da avaliação da 

qualidade higiênico-sanitária desses derivados lácteos comercializados no Estado da Paraíba, 

pois, do total de alimentos identificados (5.088) envolvidos nos surtos de doenças 

transmitidas por alimentos no Brasil, 352 (6,9%) eram leites e derivados (Brasil, 2013), dados 

estes que reportam uma preocupação com a saúde pública.  

Considerando tais aspectos, estudos com ênfase nessas avaliações são escassos além 

de que essas informações e dados são importantes para o consumidor e órgãos públicos, pois 

os queijos são uma matriz láctea de grande relevância no mercado consumidor. Desta forma, 

objetivou-se avaliar o atendimento à legislação brasileira vigente dos aspectos de segurança 

em relação à informação nutricional e qualidade higiênico-sanitária em queijos, com ênfase 

em queijos regionais, produzidos e comercializados no Brasil. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1 Amostragem e coleta de dados 

 

Foram coletadas amostras de diferentes marcas de queijos com maior 

representatividade comercial, produzidos e comercializados no Estado da Paraíba, Brasil. Para 

cada marca foram adquiridos 3 exemplares de distintos lotes, totalizando 78 amostras, sendo: 

nove marcas de queijo de coalho de leite bovino, duas marcas de queijo de coalho de leite 

caprino, sete de ricota fresca, cinco de queijo de manteiga, duas de minas frescal e uma marca 

de queijo minas padrão.A coleta foi realizada no período de junho a outubro de 2015, em que 

as amostras foram adquiridas respeitando-se a rotatividade de lotes e data de validade, sendo 
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imediatamente acondicionadas em refrigeração (4 ± 2 °C), realizada a amostragem (por 

aquartelamento) e transportadas para análise.  

 

2.3 Determinação da composição físico-química e física 

  

Os queijos coletados foram submetidos às metodologias preconizadas pela Association  

of Official Analytical Chemist Methods (AOAC, 2012), pelo Manual do AQUALAB (2001) e 

por Folch, Less e Stanley (1957). Umidade (secagem, até obtenção de peso constante, em 

estufa, com temperatura estabilizada a 105 ºC por 24 h consecutivas); Resíduo Mineral Fixo - 

RMF (carbonização seguida de incineração em forno mufla estabilizado a 550 °C); Proteína 

(método de Micro-Kjedahl, com fator 6.38 multiplicado pela porcentagem de nitrogênio); 

Lipídeos (extração em solução de clorofórmio-metanol (2:1); Acidez em Ácido Lático 

(titulação, utilizando método para a acidez em queijo); Potencial Hidrogeniônico – pH 

(realizado em potenciômetro previamente calibrado); Atividade de Água (determinada a uma 

temperatura de 25 °C (± 4 °C), utilizando-se o equipamento AquaLab, modelo CX-2, 

seguindo metodologia descrita em seu manual); Cor (determinação instrumental dos queijos 

realizada em colorímetro Minolta, modelo CR-300 (Minolta Co.,Osaka, Japão) de acordo com 

o sistema CIELAB (CIE,1996). As medições colorimétricas foram realizadas nas peças 

inteiras dos queijos, após a retirada da embalagem). 

 

2.3 Adequação da rotulagem nutricional e classificação dos diferentes tipos de queijos 

 

Para avaliação da adequação do valor nutricional declarado no rótulo das embalagens 

dos diferentes tipos de queijos, foram realizadas, em triplicata, análises de composição físico-

química, segundo a AOAC (2012), em que foram determinados: proteínas, lipídeos, 

carboidratos, sódio, umidade e valor energético. O valor calórico das porções de cada produto 

foi calculado a partir dos teores da fração proteica, lipídica e de carboidratos, utilizando-se os 

coeficientes específicos que levam em consideração o calor de combustão 4,0; 9,0 e 4,0 kcal, 

respectivamente. Os valores obtidos em g por 100 g de amostra de queijos foram, 

posteriormente, convertidos para a medida caseira de 30 g e comparados aos valores 

declarados nos rótulos das amostras, avaliando-se a adequação, segundo a legislação brasileira 

(Brasil, 2003a). As porções indicadas nos rótulos dos alimentos foram avaliadas baseadas em 

uma dieta de 2000 kcal considerando uma alimentação saudável (Brasil, 2003b). 
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A classificação quanto ao teor de gordura no extrato seco (GES) nas amostras foi 

realizada de acordo com as normas do Ministério da Agricultura (Brasil, 1996), seguindo a 

relação: GES = % de gordura x 100/ Estrato Seco Total (EST), em que a gordura e o EST 

foram quantificados segundo a AOAC (2012). 

A legislação (Brasil, 1996) estabelece, de acordo com o conteúdo de matéria gorda no 

extrato seco, expresso em percentagem, que os queijos devem ser classificados em: a) Extra 

gordo >60% gordura; b) Gordo, entre 45,0 e 59,9%; c) Semi gordo, entre 25,0 e 44,9%; d) 

Magros, entre 10,0 e 24,9%; e) Desnatados, <10,0% de gordura. Para o conteúdo de umidade, 

os queijos se classificaram em: a) Queijo de baixa umidade, até 35,9%; b) Queijos de média 

umidade, entre 36,0 e 45,9%; c) Queijos de alta umidade, entre 46,0 e 54,9%; d) Queijos de 

muita alta umidade, com pelo menos 55,0% de umidade. 

 

2.4 Avaliação microbiológica 

 

A contagem de coliformes termotolerantes (coliformes 45 °C), Staphylococcus 

coagulase positiva, detecção de E. coli e pesquisa de Salmonella spp., foi realizada segundo 

critérios de conformidade descritos na legislação Brasileira (Brasil, 2003c) e procedimentos 

descrito pela APHA (2001). 

 

2.5 Determinação de minerais  

 

2.5.1 Preparo das amostras 

 

Inicialmente, as amostras passaram por um método de preparo empregando-se a 

digestão por via seca (AOAC, 2005). Para tanto, cerca de 5 g das amostras, previamente 

colocadas em cadinhos de porcelana, foram pré-calcinadas em chapa de aquecimento e 

incineradas em forno mufla a 450 °C (Quimis
®
, São Paulo, Brasil), até formação de cinzas 

isentas de pontos pretos. As cinzas foram transferidas, quantitativamente, para balão 

volumétrico de 25 mL após solubilização em solução de ácido clorídrico 5% (v/v). A solução 

foi filtrada em papel de filtro quantitativo antes da leitura no ICP-OES (Espectrometria de 

emissão ótica por plasma acoplado indutivamente). As análises foram realizadas em triplicata 

e foram preparados brancos analíticos omitindo-se a amostra. 
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2.5.2 Instrumentação 

 

A quantificação dos minerais foi realizada usando um espectrômetro, da marca 

Agilent, modelo 5100 VDV ICP-OES (Agilent Technologies
®
, Tóquio, Japão), usando as 

visões axial e radial, equipado com uma fonte de rádio frequência (RF) de estado sólido de 27 

MHz, usando um detector óptico sequencial, uma bomba peristáltica, uma câmera de 

nebulização ciclônica de duplo passo e um nebulizador sea spray. O sistema utiliza como gás 

de plasma o argônio líquido com pureza mínima de 99,996% (Air Liquide
®
, Brasil). As 

condições operacionais utilizadas pelo equipamento ICP-OES foram: 1100 W (Ca); 800 W 

(Na), Velocidade bomba de 12 rpm, Vazão de nebulização de 0,70 L min
-1

, Fluxo de argônio 

auxiliar de 1,0 L min
-1

, Fluxo de argônio principal de 12 L min
-1

, Tempo de leitura de 7 s, 

Tempo de estabilização de 15 s, Comprimentos de onda em (nm): Na (589,592); Ca 

(317,933); Fe (259,940) e P (213,618). 

 

2.5.3 Curvas analíticas  

 

As curvas analíticas foram preparadas em solução de HCl 5% (v/v) a partir de 

soluções-padrão na concentração de 10.000 mg L
-1

 para Na, P e Ca (Merck
®
, Darmstadt, 

Alemanha). As faixas de concentração para a preparação das curvas analíticas foram: 0,04 a 

41 mg 100g
-1

 para Na e Ca;  de 0,06 a 61 mg 100g
-1

 para P; 0,001 a 1,000 para Fe. 

 

2.5.4 Classificação do conteúdo de sódio 

 

O conteúdo de sódio foi classificado segundo a legislação (Brasil, 1998), que 

estabelece que os produtos devam indicar no rótulo o conteúdo de sódio por 100 g. Este valor 

foi classificado como "alto", "moderado" ou "baixo teor de sódio" (FELICIO et al., 2013), a 

partir dos valores  determinado por ICP-OES realizado nas amostras dos queijos. 

 

2.6 Análises dos dados 

 

Os dados das análises físico-químicas e físicas das diferentes marcas de queijos foram 

submetidos à estatística descritiva, expressando a médias e desvio padrão. Na análise de 

minerais os dados obtidos foram submetidas à estatística descritiva sendo expressas na forma 

de média, desvio padrão, máximo e mínimo. A adequação das informações nutricionais 
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contidas nos rótulos foi feita com base no atendimento de uma diferença máxima permitida de 

20%, baseada nas análises laboratoriais e quantidades de nutrientes declarados nos rótulos, 

segundo a ANVISA (2003a). Os queijos foram classificados quando ao teor de gordura em 

extrato seco, umidade e teor de sódio segundo a legislação brasileira para queijos (Brasil, 

1996; Brasil, 1998) e avaliados quanto à qualidade higiênico-sanitária (Brasil, 2003c).  

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1 Composição físico-química dos queijos 

 

A ricota fresca apresentou maior média em relação à umidade (Tabela 1), com 64,3%, 

enquanto que o minas padrão demonstrou umidade de 41,6%. No Brasil, não existe 

regulamento técnico de identidade e qualidade para o queijo ricota, esta ausência de um 

regulamento técnico mais definido, com padrões físico-químicos, prejudica o controle oficial 

de qualidade das ricotas produzidas, levando à falta de padronização do produto, além de 

comprometer a segurança alimentar. 

Com relação ao teor proteico, o queijo de minas frescal apresentou teor de proteína 

(25,58%) e a ricota fresca o teor proteico (16,63 g/100 g). Apesar da quantidade de proteínas 

das ricotas (proteínas do soro) serem inferiores às dos demais queijos (caseínas), são definidas 

como altamente digeríveis e rapidamente absorvidas pelo organismo, possuindo melhor 

qualidade nutricional, quando comparada a outros tipos de proteína como a caseína (Oliveira, 

2012). Para a gordura, observou-se no queijo minas padrão (26,27%) e na ricota fresca média, 

com valor de 15,81% de gordura. Valores semelhantes foram encontrados por Silva e Ferreira 

(2010), trabalhando com queijo ricota e minas frescal. Ressalta-se ainda, baixos teores de 

gordura nos queijos de manteiga (18,40 g/100 g), que encontram-se próximos dos valores 

encontrados na ricota fresca podendo esta ter sido fabricada com o próprio leite em 

proporções superiores a 20% e não apenas com o soro do leite, repercutindo nos valores de 

proteínas e gorduras. 
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Tabela 1 – Características físico-química (média e variação) de queijos de coalho de leite bovino, coalho de leite caprino, ricota fresca, queijo de 

manteiga, minas frescal e minas padrão comercializados no Brasil 

Queijos - Média por 100 g (variação) 
Variável* Coalho Bovino Coalho Caprino Queijo de Manteiga Minas Frescal Minas Padrão Ricota Fresca 
Umidade  43,8 (42-46) 

24,1 (20-28) 
24,4 (18-29) 

3,2 (1-4) 

51,2 (50-52) 
22,73 (22-23) 
19,46 (17-21) 

3,58 (3-4) 

48,0 (43-51) 
25,3 (25-26) 
18,4 (14-25) 

2,5 (2-3) 

42,7 (37-49) 
25,6 (24-27) 
22,0 (20-24) 

3,1(3-3) 

41,6 (42-43) 
22,7 (23-24) 
26,3 (26-27) 

3,6 (3-4) 

64,3 (52-74) 
16,6 (12-27) 
15,8 (7-20) 
1,8 (0,8-3) 

Proteína 
Gordura 
RMF 

Média e variação das marcas, lotes e repetições de cada queijo.*Valores expressos em g/100 g. 

 

Tabela 2 – Média e variação de pH, atividade de água, acidez (%) e cor (L*, a*, b*) queijos de coalho de leite bovino, coalho de leite caprino, 

ricota fresca, queijo de manteiga, minas frescal e minas padrão comercializados Brasil 

Queijos – Média por 100g (variação) 
Variável Coalho Bovino Coalho Caprino Queijo de Manteiga Ricota Fresca Minas Padrão Minas Frescal 
pH 6,72 (6,42-7,02) 

0,05 (0,03-0,07) 
0,96 

 
87,12 (85,01-89,23) 
-3,10 (-2,74-[-3,46]) 
23,33 (21,63-25,03) 

6,47 (6,33-6,61) 
0,08 (0,07-0,09) 

0,97 

 
91,20 (85,59-96,81) 
-2,90 (-2,42[-3,38]) 
11,34 (10,40-12,28) 

6,50 (6,35-6,65) 
0,03 (0,02-0,04) 

0,97 

 
71,27 (69,94-7,26) 

-3,70 (-2,98-[-4,42]) 
31,84 (29,7-33,98) 

 

6,16 (5,86-6,46) 
0,06 (0,04-0,08) 

0,98 

 
92,33 (91,48-93,18) 
-2,24 (-2,06-[-2,42]) 
15,16 (14,16-16,16) 

6,08 (6,02-6,14) 
0,12 (0,10-0,14) 

0,97 

 
81,68 (79,82-83,54) 
-3,32 (-3,10-[-3,64]) 
30,02 (29,02-31,03) 

 

6,74 (6,66-6,82) 
0,07 (0,06-0,08) 

0,98 

 
86,54 (84,99-88,09) 
-3,35 (-3,17-[-3,53]) 
24,83 (23,92-25,74) 

Acidez* 
Aw 
Cor 
L* 
a* 
b* 

Média e variação das marcas, lotes e repetições de cada queijo. *Acidez em °D.  
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Os resultados para pH e acidez (Tabela 2) apresentaram médias variadas entre os seis 

tipos de queijo. Para as análises de pH, acidez, Aw e cor não existe na legislação valores de 

referência. O pH variou de 6,74 no queijo minas frescal a 6,08 no queijo minas padrão. O pH 

encontrado nos queijos pode estar relacionado ao leite utilizado durante o preparo e o período 

entre fabricação e análise dos queijos.As médias para atividade de água não variaram entre os 

tipos de queijo.  

Os valores médios de L*, a* e b* estão apresentados na Tabela 2. O queijo de coalho 

de leite de cabra apresentou média de luminosidade tendendo ao branco, com valores de 

91,20; enquanto que em média o queijo de manteiga teve uma luminosidade menor, sendo 

mais escuro que os demais tipos, provavelmente em virtude da tendência das cores “a” e “b” 

que tenderam a verde amarelada, com luminosidade de 71,27, o que já era de se esperar 

devido ao seu tipo de processamento, no qual é adicionada a manteiga da terra ou manteiga de 

“garrafa” que confere coloração ao queijo. O queijo ricota é um queijo que tende ao branco 

com luminosidade de 92,33, com cromaticidade tendendo ao verde/azulado, possivelmente 

por conta de ser um queijo feito a partir do soro de leite, com menor conteúdo de gordura em 

sua composição, pois segundo Oliveira (2012), a cor amarelada provém do pigmento caroteno 

presente no leite, que é lipossolúvel. A coloração na ricota depende muito da matéria prima 

utilizada, bem como os ingredientes adicionados. Propriedades físicas como a cor podem ser 

usadas para diferenciar os tipos de queijos, além de descrever as mudanças durante a 

maturação. Esses parâmetros estão relacionados ao tipo de leite ou soro de leite e os 

procedimentos adotados na produção dos mesmos (Rinaldi et al., 2010). 

 

3.2 Adequação da rotulagem nutricional e classificação dos diferentes tipos de queijos 

 

A composição dos rótulos dos queijos analisados quando comparados com as análises 

físico-químicas mostrou inadequação em 100% dos queijos quanto ao teor de sódio descrito 

nos rótulos, de acordo com a legislação (Brasil, 2003a). Cerca de 33,33% dos queijos de 

coalho de leite bovino se encontraram inadequados quanto ao teor de proteína e 66,66% para 

o teor de gordura total. Já quanto aos queijos de coalho de leite caprino, verificou-se que 50% 

estavam inadequados quanto a teor de proteína e gordura total. A ricota fresca mostrou-se 

inadequada em 42,8% para os valores declarados de proteínas e 85,7% para gorduras totais. 

20% dos queijos de manteiga estavam inadequados para proteínas e 60% para teor de gordura 

nos rótulos analisados. Todas as amostras dos queijos minas frescal estiveram em desacordo 
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com relação aos rótulos (Brasil, 2003a) e para o queijo minas padrão nenhum rótulo esteve 

em desacordo nos parâmetros de proteína e gordura total. 

 

Figura 1 – Comparação dos rótulos dos queijos comercializados frente às análises físico-

químicas, de acordo com a legislação Brasileira para rotulagem (RDC n°359*) 

 

QCB: Queijo de coalho de leite bovino. QCC: Queijo de coalho de leite caprino. RF: Ricota fresca. QMTG: 

Queijo de manteiga. QMF: Queijo minas frescal. QMP: Queijo minas padrão. *De acordo com a RDC n° 359 

(Brasil, 2003a). 

 

Quando avaliados laboratorialmente, o teor de lipídeos no queijo de coalho de leite 

bovino variou de 33,14 a 60,24 g/100 g entre as marcas (Tabela 3). Apenas o queijo da marca 

G (com 60,24 g/100 g de gordura no extrato seco) foi classificado como extra gordo, ficando, 

desta forma, fora da adequação para o queijo de coalho, que segundo a legislação deve estar 

classificado como queijo semi gordo à gordo (25,0 - 59,9%)  (Brasil, 1996). Para este tipo de 

queijos o teor de umidade variou de 42,17 a 49,86 g/100 g, estando adequados segundo a 

legislação (36,0 - 54,9%). Para as amostras de ricota fresca e queijo minas padrão, por não 

haver aplicação a legislação citada, não foram avaliados quanto à adequação a classificação 

segundo gordura no extrato seco e umidade. 
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Tabela 3 – Classificação dos queijos, segundo o teor de gordura no extrato seco (GES %) e umidade (%), comercializados no Brasil 

 

Queijos/ Marca 

Teor de GES (%) Classificação  Adequação do teor de 

GES (%)* 

Umidade (%) Classificação  Adequação da umidade 

(%)* 

Coalho Bovino       

A 48,85 ±1,30 Gordo Adequado 44,38 ±0,90 Alta  Adequado 

B 48,72 ±3,89 Gordo Adequado 42,64 ±1,21 Média  Adequado 

C 35,71 ±3,52 Semi gordo Adequado 45,82 ±1,75 Média Adequado 

D 33,14 ±4,26 Semi Gordo Adequado 48,68 ±2,59 Alta  Adequado 
E 49,91 ±5,02 Gordo Adequado 45,53 ±1,64 Média Adequado 

F 45,66 ±1,77 Gordo Adequado 46,16 ±0,37 Alta Adequado 

G 60,24 ±12,40 Extra Gordo Desacordo 49,86 ±11,19 Alta Adequado 

H 42,58 ±1,56 Semi Gordo Adequado 43,51 ±0,77 Média Adequado 

I  45,65 ±1,94 Gordo Adequado 42,17 ±0,62 Média  Adequado 

Coalho Caprino       

F 40,14 ±3,35 Semi gordo Adequado 52,88 ±1,60 Alta Adequado 

L 49,62 ±4,64 Gordo Adequado 51,37 ±1,24 Alta Adequado 

Ricota Fresca       

A 28,46 ±4,78 Semi gordo Não se aplica** 74,07 ±0,27 Muito alta  Não se aplica** 

B 40,90 ±3,64 Semi gordo Não se aplica** 63,85 ±1,94 Muito alta Não se aplica** 
D 53,38 ±3,03 Gordo Não se aplica** 54,32 ±3,76 Alta  Não se aplica** 

E 39,90 ±7,44 Semi gordo Não se aplica** 60,58 ±0,64 Muito alta  Não se aplica** 

F 56,34 ±4,60 Gordo Não se aplica** 67,18 ±1,91 Muito alta Não se aplica** 

H 47,06 ±5,23 Gordo Não se aplica** 64,39 ±0,71 Muito alta  Não se aplica** 

I 48,39 ±5,06 Gordo Não se aplica** 68,51 ±0,90 Muito alta Não se aplica** 

Queijo de Manteiga       

C 38,07 ±1,32 Semi gordo Adequado 50,55 ±1,53 Alta Adequado 

D 28,13 ±1,89 Semi gordo Adequado 47,57 ±1,28 Alta Adequado 

E 45,69 ±2,79 Gordo Adequado 41,66 ±2,14 Média Adequado 

H 38,75 ±4,92 Semi gordo Adequado 47,67 ±0,49 Alta Adequado 

J 32,88 ±0,78 Semi gordo Adequado 51,28 ±0,23 Alta Adequado 
Minas Frescal       

A 46,68 ±0,94 Gordo Desacordo 48,65 ±0,30 Alta Adequado 

E 40,64 ±8,10 Semi gordo Adequado 39,16 ±3,74 Média Desacordo 

Minas Padrão       

A 45,14 ±0,00 Gordo Não se aplica** 41,58 ±0,11 Média Não se aplica** 

*Classificação do produto segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) de queijos da Portaria no 146/96 do MAPA; **Não se aplica a Portaria no 146/96 

do MAPA (Brasil, 1996). 
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O queijo minas frescal da marca E, classificou-se como de média umidade, ficando 

fora da adequação preconizada por Brasil (1997), que classifica este tipo de queijo como de 

alta umidade (46,0 a 54,9 g/100 g). Para o teor de gordura no extrato seco, a amostra da marca 

A estava em desacordo (46,68 g/100 g), de acordo com a legislação que preconiza gordura no 

extrato seco de 25,0 e 44,9 g/100 g para esse tipo de queijo. 

Segundo Freitas Filho et al. (2009), a umidade interfere na atividade de água e nas 

ações metabólicas de micro-organismos ao longo da maturação, com suas possíveis 

consequências no pH, textura, sabor e aroma. Nassu et al. (2001) afirmaram que a diferença 

de umidade deve-se a variações na matéria prima utilizada e ao processamento em si, ou seja, 

a formação e o manuseio da coalhada afetam sua habilidade de reter gordura e umidade, o que 

influencia na composição centesimal, além do tempo de prensagem, os quais, segundo esses 

autores, diferem muito entre os produtores e podem alterar o teor de umidade do queijo. Desta 

forma, queijos com umidade inadequada, segundo a legislação, podem ter baixa qualidade 

nutricional e físico-química. 

Como havia de se esperar, a variação de umidade encontrada entre os diferentes tipos 

de queijos se deve principalmente ao diferentes métodos de processamento das matrizes, 

principalmente no que se refere ao tempo de prensagem e maturação, que leva uma maior ou 

menor drenagem do soro e, consequentemente, ao teor de umidade encontrado nas amostras. 

Igualmente, ressalta-se que dependendo do teor de acidez dos queijos, é comum ocorrer o 

processo de sinerese, contribuído para uma perda de soro ao longo do armazenamento e 

concomitantemente, a modificação do teor de umidade (Oliveira et al., 2012).  

Apesar do consumo do queijo minas frescal da marca E, que apresentou valor de 

umidade fora da classificação da legislação, é necessário ressaltar que esta característica pode 

auxiliar no crescimento microbiano, contribuindo para diminuir o prazo de validade do 

produto (INMETRO, 2011). 

Para os queijos ricota fresca e minas padrão salienta-se que não existe regulamento 

técnico específico, e estes foram classificados de acordo com a legislação para queijos em 

geral (Brasil, 1996). Das sete marcas de ricota analisadas (Tabela 3), todas apresentaram teor 

de gordura percentual entre 28.46 – 56.34 %, sendo, portanto classificadas como queijo semi 

gordo ou gordo. 

É importante destacar que estes resultados têm implicação nutricional visto que os 

consumidores, em geral, adquirem determinados queijos visando reduzir a ingestão de 

gordura. Segundo Silva e Ferreira (2010), a composição química das amostras de ricota pode 

evidenciar que estes produtos foram fabricados com grande adição de leite, processo que dá 
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lucro para o produtor, mas descaracteriza o produto, conferindo ao queijo teor mais elevado 

de gordura e valor energético superior. 

 

3.3 Qualidade higiênico-sanitária 

 

A legislação para o padrão microbiológico (Brasil, 2001) permite que a contagem de 

coliformes a 45°C e Staphylococcus coagulase positiva seja de 5x10
2
 UFC/g e ausência de 

Salmonella spp. 

Dos queijos analisados (78 queijos), em 17,95% foi detectada a presença de coliformes 

a 45 °C, distribuídos na seguinte proporção entre os tipos de queijos: em 6 queijos de coalho 

bovino (n=27), 3 dos queijos de coalho caprino (n=6), 1 queijo de manteiga (n=15) e 4 dos 

queijos minas frescal (n=6).  

Em 11,54% dos queijos analisados foi detectada a presença de coliformes a 45 °C e de 

E. coli, simultaneamente, sendo que deste percentual os resultados positivos foram 

distribuídos em:5 amostras de queijo de coalho bovino (n=27), 3 amostras de queijo ricota 

fresca (n=21) e 1 amostra de queijo minas frescal (n=6). Ressalta-se que não foi encontrado E. 

coli com coliformes a 45 °C nos queijos de coalho caprino e queijo de manteiga. 

Dos queijos coletados para análise, observou-se a presença de Staphylococcus 

coagulase positiva em 1,28% do total de amostras do queijo de coalho bovino. E em 1,28% do 

total das amostras avaliadas, foi identificada a presença de Staphylococcus coagulase positiva 

e coliformes a 45 °C, simultaneamente, precisamente no queijo minas frescal. Ressalta-se que 

não foi isolada Salmonella spp. nas amostras analisadas, estando estas amostras em acordo 

com a legislação para este micro-organismo (Brasil, 2003c). 

De um modo geral, verificou-se que as condições higiênico-sanitárias da produção dos 

queijos estudados não foram satisfatórias, pois, apenas o queijo tipo minas padrão, 

apresentou-se de acordo com a legislação para todos os micro-organismos estabelecidos pela 

legislação pertinente. A resolução da ANVISA (Brasil, 2001) não estabelece limite máximo 

para contagens de E. coli.; entretanto, estes micro-organismos são bons indicadores de 

qualidade higiênico-sanitária para alimentos, estando associados a uma possível contaminação 

fecal. Portanto, as amostras de queijo positivas para E. coli podem ser consideradas 

impróprias para consumo, devido a provável contaminação fecal e o possível risco da 

presença de outros micro-organismos patogênicos (Haller, 2009).  

Os resultados em desacordo com a legislação, encontrados nos queijos, indicam 

possivelmente a falta de qualidade higiênico-sanitária da matéria prima utilizada na produção 
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dos queijos e o não cumprimento das boas práticas de fabricação, tornando possível a 

veiculação de micro-organismos patogênicos através deste alimento e um grande risco de 

saúde pública para os consumidores. 

Este estudo foi importante para demonstrar a necessidade de melhorias no processo de 

produção dos queijos do Estado da Paraíba, ressaltando-se a necessidade de realização de 

novos estudos visando à identificação dos pontos de contaminação na cadeia produtiva dos 

queijos analisados a fim de se obter dados consistentes sobre a origem da contaminação 

bacteriana, os quais são essenciais para tornar mais eficiente as medidas de controle e 

prevenção das doenças transmitidas por alimentos. 

 

3.5 Determinação de minerais 

 

Nos minerais majoritários o teor de cálcio foi encontrado em grande quantidade nos 

queijos de coalho de leite bovino, coalho de leite caprino, minas frescal e minas padrão. Esta 

quantidade ≥ 800 mg/100 g encontrada nos queijos atende as necessidades indicadas pelo 

Ministério da Saúde do Brasil, que recomenda o consumo diário de três porções de leite e/ou 

derivados, sendo esta quantia suficiente para atender 75% das necessidades diárias de cálcio 

(Brasil, 2014; Huth et al., 2006).  

O cálcio, que está presente em grandes quantidades nos queijos analisados, tem efeitos 

benéficos no combate à hipertensão, osteoporose e problemas dentários. É importante destacar 

que, juntamente ao cálcio, outros elementos, tais como peptídos bioativos, vêm atribuindo 

possíveis propriedades anticancerígenas ao queijo (Walter et al., 2008). O cálcio e o fósforo 

associados como fosfato de cálcio coloidal são encontrados combinados em micelas de 

caseína, que são uma grande classe de proteínas do leite (Nascimento et al.,2010). 

O queijo de coalho de leite caprino apresentou maior valor de cálcio, com 

932.0mg/100 g e 121.8 mg/100 g de potássio. Para o mineral magnésio, o queijo de coalho de 

leite caprino com 190.6mg/100 g pode ser considerado boa fonte deste mineral, pois a 

recomendação de ingestão diária (IDR) de magnésio é de 260 mg por dia, segundo o Institute 

of Medicine (2000). Os íons do magnésio desempenham importante papel na atividade de 

coenzimas e em reações que dependem de ATP (Alves, 2008; Amorim e Tapegui, 2008). 

O zinco possui ingestão diária recomendada de 7 mg/ dia (Institute of Medicine, 

2000), dentre os queijos a ricota fresca apresentou,em média, baixos teores de zinco (0,74 

mg/g), diferente dos demais queijos que podem ser considerados fontes de zinco, mineral 
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muito importante nos processos de resposta imunológica celular e humoral, disfunções 

endócrinas e situações de estresse (Alves, 2008). 

O teor de sódio foi elevado nos queijos de manteiga (706,7mg/100 g), queijo de coalho 

de leite bovino (541,44 mg/100g), minas padrão (520,00 mg/100 g) e queijo coalho de leite 

caprino (282,15 mg/100 g), enquanto que teores baixos e moderados de sódio foram 

encontrados na ricota fresca (82,28 mg/100 g) e no queijo minas frescal (185,12 mg/100 g). O 

sal, que contém sódio, afeta as propriedades estruturais e funcionais do queijo, com os seus 

efeitos também controlados por interações entre proteínas e força iônica, que é mediada por 

cálcio (Pastorino et al., 2003).  

As autoridades sanitárias recomendam que o consumo de sódio não deva exceder 2000 

mg por dia, o que corresponde a 5 g de consumo de sal segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2011). A principal estratégia adotada por agências do governo é criar acordos 

com empresas de alimentos processados para reduzir gradualmente o teor de sódio dos seus 

produtos (Brasil, 2011). Para as indústrias, a maioria dos queijos quando o conteúdo de sal é 

reduzido, a adição de Ca promove a expulsão do soro do queijo e auxilia na formação de 

casca de superfície (Paulson et al., 1998; Guinee e Fox, 2004) sendo positivo ou não, 

dependendo do tipo de queijo fabricado. 

 

 

 

 



67 

 

Tabela 4- Conteúdo mineral (média e variação) nos queijos de coalho bovino, queijo de coalho caprino, ricota fresca, queijo de manteiga, minas 

frescal e minas padrão comercializados no Brasil 

Queijos Minerais Majoritários* Minerais Traço* 

Mean per 100 g (range) Mean per 100 g (range) 

Ca Mg P K Na Fe Mn Zn 

Coalho Bovino 872,0 (806-951) 30,5 (26-35) 535,7 (490-581) 86,2 (53-114) 541,4 (391-677) 0,16 (0,12-0,19) 0,03 3,62 (3,1-4,1) 

Coalho Caprino 932,0 (888-976) 190,6 (192-189) 595,6 (581-610) 121,8 (109-134) 282,1 (200-364) 0,27 (0,26-0,29) 0,03 2,91 (2,7-3,1) 

Ricota Fresca 561,4 (153-970) 18,7 (11-27) 292,1 (126-504) 108,2 (90-129) 82,3 (34-135) 0,20 (0,12-0,26) < 0,012 0,74 (0,4-1,1) 

Queijo de Manteiga 207,1 (70-302) 10,9 (3-15) 275,7 (236-319) 76,6 (26-102) 706,7 (600-815) 0,15 (0,09-0,27) < 0,012 2,31 (1,8-2,8) 

Minas Frescal 840,1 (803-876) 29,9 (28-32) 596,5 (565-628) 84,9 (82-88) 185,1 (109-261) 0,20 (0,17-0,24) 0,03 4,34 (4,2-4,5) 

Minas Padrão 800,0 (794-806) 32,0 (32-32) 533,0 (527-539) 87,0 (85-89) 520,0 (516-524) 0,17 (0,16-0,18) 0,02 3,33 (3,3-3,4) 

*Valores expressos em mg/100 g. 
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3.5.1 Conteúdo de sódio 

 

A legislação brasileira (Brasil, 1998), define como “alto” teor de sódio produtos com 

mais de 400 mg de sódio por 100 g de produto; “moderado” teor de sódio aqueles com teores 

de sódio que variam de 120 a 400 mg por porção de 100 g; e “baixo” teor de sódio produtos 

como menos de 120 mg de sódio por 100 g de produto.  

 

Figura 2 – Classificação média do teor de sódio dos queijos de acordo com a Legislação 

Brasileira da ANVISA* em “baixo”, “moderado” e “alto” teor. 

 

QCB: Queijo de coalho de leite bovino. QCC: Queijo de coalho de leite caprino. RF: Ricota fresca. QMTG: 

Queijo de manteiga. QMF: Queijo minas frescal. QMP: Queijo minas padrão. *Portaria nº 27, de 13 de janeiro 

de 1998 (Brasil, 1998). 

 

O queijo de manteiga e o minas padrão tiveram 100% de suas amostras com teor de 

sódio classificado como “alto” (>400 mg/100 g) (Figura 2). Do total de queijos de coalho de 

leite bovino (n=27), aproximadamente, 89% estava com “alto” teor de sódio e 11% com 

“moderado”. A ricota fresca e o queijo minas frescal foram classificados na categoria de baixo 

teor de sódio, pois 72% das ricotas frescas e 50% dos queijos minas frescal apresentaram 

menos de 120 mg de sódio por 100 g de queijo. Quanto ao queijo de coalho de leite caprino, 

100% das amostras se caracterizaram com “moderado” teor de sódio. Essa classificação pelo 

teor de sódio dos diversos tipos de queijos, é descrita por Felício et al. (2013), que avaliaram 

queijos prato, mozzarella, requeijão, minas padrão e minas frescal, corroborando com a 

indicação que os queijos analisados no estudo apresentam alto teor de sódio, o que pode ser 

considerado um sério problema para a saúde pública, pois os alimentos lácteos contribuem 
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substancialmente com o Na dietético (Cam et al., 2010; Mhurchu et al., 2011). O queijo foi 

ressaltado como alimento alvo para a redução de sal (WHO, 2013), e esta redução tem 

recebido recentemente considerável atenção da mídia, na sequência de uma pesquisa que 

relatou o alto teor de sal de uma ampla gama dequeijos nos supermercados no Reino Unido 

(Hashemet al., 2014).No Brasil, o Ministério da Saúde determinou que 16 produtos, incluindo 

alguns produtos lácteos, devem ter o conteúdo de sódio reduzido até 2020 (Brasil, 2011), 

entre eles diferentes tipos de queijos. 

 

4. Conclusão 

 

Alimentos lácteos são amplamente consumidos pela população Brasileira, em 

particular os queijos estudados, que contribuem como importante fonte de diversos nutrientes 

e minerais. Entre os queijos analisados, todos os tipos apresentaram inconformidades nos 

parâmetros analisados, quanto à rotulagem nutricional em comparação com a físico-química 

realizada, bem como, nos teores de gordura no extrato seco e umidade, demonstrando baixa 

qualidade e necessidade de padronização dos queijos produzidos e comercializados no Brasil. 

O teor de minerais foi variado nos queijos comerciais, podendo as amostras estudadas serem 

consideradas boas fontes de cálcio, fósforo, magnésio e zinco, nutrientes esses, que trazem 

benefícios a saúde; ainda foi constatada a necessidade de redução do teor de sal nos queijos 

maturados, tendo em vista que em excesso pode trazer prejuízos a saúde do consumidor. Por 

fim, a contaminação bacteriana dos queijos amostrados aponta a falta de qualidade higiênico 

sanitária ressaltando a necessidade da orientação correta dos manipuladores, assim como 

regulação das boas práticas de fabricação em toda cadeia de produção de queijo, além de que 

esses resultados podem ter grande relevância em termos de sensibilização dos órgão 

fiscalizadores e de mudanças nas leis e adequações dos processos de fabricação dessas 

iguarias. 
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