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Nos últimos anos a fabricação de 
queijos no Brasil tem passado por 
modificações, melhorando a sua 
qualidade e buscando a padroni-
zação. Como forma de contribuir 
com esta última questão, aborda-
remos alguns índices que podem 
ser usados como ferramentas de 
padronização. O uso destes ín-
dices, sem dúvidas, permite a 
melhoria da qualidade através da 
obtenção de queijos com compo-
sição padronizada. Vale ressaltar 
que o rendimento, em alguns ca-
sos, sofrerá alterações no decor-
rer do ano mas, em geral, as va-
riáveis que podem afetar a quali-
dade do queijo ficam mais restri-
tas a fatores como: micro compo-
sição do leite, microbiota natural 
e etc.
²GES do queijo:
A Gordura no Extrato Seco é um 
índice importante, pois influen-
cia diretamente na consistência, 
no sabor, nas propriedades fun-
cionais e físico-químicas e, na 
maturação. Ele é calculado da 
seguinte forma:

É importante lembrar que este 
índice faz parte do requisito le-
gal de um queijo, como está des-
crito no Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade dos Quei-
jos - Portaria 146/96 do Minis-
tério da Agricultura. Esses parâ-
metros são importantes, pois o 
M. Frescal, pela Portaria 

institucionais. O mesmo prin-
cípio é válido para o queijo Prato. 
No entanto, para se padronizar o 
teor de GES de um queijo durante 
todo o ano, é essencial que se fixe 
a relação Caseína / Gordura - C/G 
do leite para a fabricação, como a 
seguir.
²Relação C/G do leite:
Este índice é uma importante fer-
ramenta para padronizar o teor de 
GES do queijo, compensando as 
variações sazonais, entre as raças 
dos animais, etc. Com isto, pode-
se ter um mínimo de variação, o 
que melhora não só a padroniza-
ção dos queijos durante todo o 
ano, mas também o entendimen-
to do rendimento da fabricação. 
Sabe-se que o que literalmente 

“ p r e - n d e ”  a  
gordura na massa 
do queijo é a 
caseína e que 

90% da matéria seca de um quei-
jo é constituída de proteína + gor-
dura. Na figura a seguir, são apre-
sentadas duas que facilitam o en-
tende o conceito.
Em 1A e 2A, temos leite após 
coagulação com mesmo teor de 
gordura, porém 1A com elevado 
teor de caseína e 2A com menor 
teor de caseína. Em 1B e 2B a 
massa obtida do leite de 1A e de 
2A. Comparativa-mente, em 1A a 
relação C/G é alta, ou seja, há 
muita caseína para o mesmo teor 

Queijos: alguns índices de padronização que 
conferem qualidade.

352/1997 é um queijo semigordo; 
a Mussarela pela portaria 
364/1997 pode ser extra gorda, 
gorda a semigorda ou seja: acima 
de 25% de GES, em qualquer 
percentual, ela está dentro da lei. 
O Prato pela portaria 358/1997, é 
um queijo gordo e neste caso, é 
preciso ter cuidado, pois o míni-
mo é de 45% de GES. Perceba co-
mo é fácil não atender à legisla-
ção, caso se trabalhe com teores 
de gordura baixos em sua fabrica-
ção. Quanto maior a GES, mais 
macio tende a ser o queijo. Para o 
caso da Mussarela, vale uma res-
salva: a GES tem forte influência 
nas suas propriedades funcionais. 
Apesar de derreter melhor na 

pizza, uma Mussarela com GES 
mais elevada tende a apresentar 
problemas de fatiabilidade, de se-
paração de gordura, de di-
minuição da aptidão à rala-ção, 
tendendo a embolar mais, e apre-
senta menor durabilidade. Ao 
contrário, numa Mussarela com 

GES mais baixa, a 
tendência é a inversão 
dos parâmetros anterio-

res, porém com perda de 
sabor. Logo, o fabricante deve 

adotar um padrão de GES de 
acordo com as necessidades de 
cada cliente, principalmente os 

% GES = 
Gordura

Estrato Seco Total

Classificação GES %

Extra Gordo Mínimo 60
Gordo 45,0 a 59,9

Semigordo 25,0 a 44,9

Magro 10,0 a 24,9

Desnatado Menos de 10

“Malha de caseína” - caseinato de cálcio Gordura

1 A 2 A

1 B 2 B
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de gordura encontrado em 2A. 
Percentualmente os dois leites 
têm o mesmo teor de gordura, 
mas teores de caseína diferentes. 
As massas obtidas têm teor de 
GES também diferentes. 1B tem 
muita proteína para pouca gor-
dura e por consequência, GES 
baixa. O oposto ocorre com 2B, 
onde o menor teor de caseína do 
leite, faz com que a relação C/G 
seja alta, com pouca caseína para 
segurar a gordura e com isto a 
GES é elevada. O exemplo com 
n ú m e r o s  h i p o t é - t i c o s  
apresentado na próxima tabela 
complementa o entendi-mento 
dessas relações.

²UMD:
A Umidade na Massa Desen- 
gordurada é importante tanto pa-
ra quem deseja padronizar os 
queijos como para entender me-
lhor a evolução da maturação e 
estocagem dos queijos. Vamos 
pegar o exemplo dos queijos 
usados na explicação da GES e 
relação C/G para entendermos 
esse índice. Nos dois casos, ob-
serva-se que ambos os queijos 
apresentam o mesmo teor de umi-
dade. 

Ao analisar a tendência de pro-
teólise, considerando-se apenas a 
umidade absoluta, em um primei-
ro momento, temos a impressão 
de que tanto o queijo da fabrica-

Fabricação A B

% Caseína do leite 2,80 2,30

% Gordura do leite 3,00 3,00

Relação C/G 0,93 0,77

% EST da massa 55,0 55,0

% Gordura da massa 24,5 27,1

% GES da massa 44,6 49,3

Fabricação A

% EST da massa 55,0
% Umidade da massa 45,0

% Gordura da massa 24,5

% GES da massa 44,6

% UMD 59,6

B

55,0
45,0

27,1

49,3

61,7

ção ‘A’ quanto o da fabricação ‘B’ 
terão a mesma tendência, pois ele 
têm a mesma umidade de 45%. 
Entretanto ao avaliar a UMD 
podemos ver que há uma 
significativa diferença entre os 
dois queijos, 59,6% contra 
61,7%. Quanto mais elevada a 
UMD, maior a tendência de pro-
teólise, pois há mais água para 
reagir com a proteína. Vale lem-
brar uma vez mais, que 90% da 
matéria seca de um queijo é ba-
sicamente proteína + gordura. As-
sim, o queijo ‘A’ terá uma matu-
ração mais rápida, pois sua pro-
teólise é facilitada. Portanto, ava-
liar somente a umidade absoluta 
do queijo pode nos enganar sobre 
o seu potencial de maturação. 
Sem dúvidas, é mais preciso ava-
liar a UMD e para tal basta rea-
lizar um cálculo com base nos 
dados rotineiros de análise tais 
como: umidade e gordura. Para 
facilitar, veja este esquema:

Se considerarmos que o ESD é 
composto em sua grande parte 
por proteínas, em ‘A’ há muita 
proteína, 30,5%, para uma mes-
ma quantidade de umidade 
encontrada tanto em‘A’ quanto 
em ‘B’, 45,0%. Já em ‘B’, temos 
menos proteína, 27,9%, para os 
mesmos 45% de umidade. Com 
isso, a proteólise é mais facilitada 
no queijo ‘B’. Um fator importan-
te na avaliação da UMD é que, 

quando se baixa o teor de gordura 
do queijo, a UMD também dimi-
nui e por consequência, o poten-
cial de maturação do queijo é me-
nor. Esse fato é de suma impor-
tância quando há necessidade de 
estocar queijo. Muitas empresas 
já fazem isso, diminuindo o teor 
de gordura do queijo e diminuin-
do o teor de umidade, o que tem 
um forte impacto na UMD, retar-
dando a maturação do queijo e 
com isso há uma menor deterio-
ração durante um prolongado pe-
ríodo de estocagem. Por outro la-
do, quando se tem a necessidade 
de giro rápido no mercado, faz-se 
o oposto, ou seja, trabalha-se 
com queijos com maior teor de 
gordura e de umidade. A formula 
de calculo e a classificação dos 
queijos com base no índice de 
UMD, recomendada pela Fede-
ração Internacional de Laticínios 
- FIL, são:

²Sal na Umidade - S/U:
O sal tem importantes funções 
em um queijo. Além de ajudar na 
composição do sabor, ele com-
plementa a dessoragem, auxilia 
na formação de casca, na seleção 
da microbiota presente e na regu-
lação a maturação. É calculado 
pela fórmula:

Assim como para umidade, a a-
valiação o teor de sal através do 
índice S/U, facilita o entendi-
mento da maturação e estoca-
gem do queijo. Via de regra, os 
microrganismos têm índices

Gordura Estrato Seco
Desengordurado

“Proteina”

Umidade

24,5 % 30,5 % 45,0 %

Extrato Seco Total

Massa Desengordurada

Gordura Estrato Seco
Desengordurado

“Proteina”

Umidade

27,1 % 27,9 % 45,0 %

Extrato Seco Total

Massa Desengordurada

A

B

Classificação UMD %

Extra Duro Menor que 51,0
Duro 49,0 a 56,0

Semigordo 59,0 a 63,0

Magro 61,0 a 69,0

Desnatado Maior que 67,0

UMD % = 
Umidade do queijo

100 - Gordura do queijo
x 100

% SU =
Sal

Sal + Umidade
x 100
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de S/U nos quais eles são ou não 
capazes de crescer. O L. lactis 
subsp. lactis, por exemplo, 
cresce em 4% de S/U, mas não 
em 6,5%. Já o L. lactis subsp. 
cremoris é inibido com 4% de 
S/U. Além disso, teores elevados 
de S/U, acima de 5%, por exem-
plo, trazem sérios prejuízos para 
a maturação, pois comprometem 
a ação de importantes microrga-
nismos.
²Atividade de água - Aa:
Nos alimentos, a água pode es-
tar de duas formas: ligada ou li-
vre. A água ligada é aquela não 
congelável, que não está disponí-
vel para reações enzimáticas ou 
crescimento de microrganismos. 
Ela está ligada quimicamente às 
proteínas e/ou participando da 
dissolução de compostos como 
sais, açúcares, íons e compostos 
de menor massa molecular. Já a 
água livre é o restante, ou seja, 
toda a água que resta para as rea-
ções bioquímicas e o crescimen-

to de microrganismos. A Aa de 
um queijo pode ser calculada por 
fórmulas, por métodos analíticos 
ou por crioscopia. A forma de cál-

culo da Aa para queijos frescos é:
A Aa varia entre 0 e 1, quanto 
mais próximo de 1, maior a quan-
tidade de água livre. Abaixo, os 
principais valores de Aa de al-
guns queijos:

O abaixamento da Aa do meio 
pode prolongar a fase de latência 
e diminuir seletivamente a vitali-
dade de crescimento dos micror-
ganismos, mas aumenta sua re-
sistência térmica. Abaixo, temos 
Aa de alguns microrganismos 
importantes. 

A fabricação de queijos é um 
bom exemplo de condições des-
favoráveis ao desenvolvimento 
de microrganismos indesejáveis, 
pois há interação de fatores tais 
como Aa, Eh, pH e temperatura, 
que inibem o desenvolvimento 
de patógenos. Além disso, tem-se 
a interação de fatores físicos, 
quími-cos e biológicos. Com is-
so, há grande controle no que diz 
respeito à segurança do produto 
e, muitas vezes, um fator promo-
ve o outro. Exemplo: durante a 
fermentação, ocorre consumo de 
lactose e produção de ácido láti-
co, diminuindo o pH, o potencial 
redox-Eh e a Aa, favorecendo a 
competição das bactérias láticas 
com eventuais contaminantes. À 
medida que um queijo matura, 
maior é sua proteólise, que dimi-
nui sua Aa. Com o abaixamento 
da Aa, mais difícil se torna a ação 
das enzimas, sobretudo das pro-
teolíticas. Assim, entende-se  
porquê um queijo Parmesão ma-
tura por longos períodos e sua 
proteólise é controlada.
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Expediente:

Gerais.
A SACCO Brasil faz questão 
de registrar as homenagens 
não só pelo seu engrandeci-
mento ao meio laticinista em 
especial ao queijeiro, mas tam-
bém por coroarem o trabalho 
deste verdadeiro “guerreiro” 
da industria de Laticínios do 
Brasil. 

Parabéns, Luiz Fernando!

SACCO Brasil:
Homenagens na terra

do queijo... 

Aa = 1 - 0,00565 x %Sal no queijo

Aa    Queijo Aa Queijo

1,00    Coalhada, Soro

0,99    Cottage, Quark

0,98     Munster, Tallegio

0,97   Brie, Camembert,
S. Paulin, Emmental

0,96     Edam, Tilsit

0,94    Mussarela, Romano

0,93    Danablu

0,93    Castelano, Parmesão

0,95   Gorgonzola, Gouda,
          Gruyère

0,91     Provolone,
    Roquefort

O ano de 2008 não poderia ter- 
minar melhor para o empre-
sário e diretor da Barbosa & 
Marques S/A, Sr. Luiz Fer-
nando Esteves Martins. No 
dia 20 de novembro, ele rece-
beu o título de "Empresário do 
ano 2008", promovido pela 
Associação Comercial de Go-
vernador Valadares. Em 28 de 
novembro, em Belo Horizon-
te, recebeu o título "Mérito 
Empresarial 2008" através da 
Federaminas - Federação das 
Associações Comerciais, In-
dustriais, Agropecuárias e de 
Serviços do Estado de Minas 

 

Microrganismo Aa
L. lactis subsp. lactis 0,965
S. thermophilus 0,984
L. helveticus 0,962
Pb. freudenrichi 0,950
P. camemberti 0,860
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