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No presente trabalho foram avaliados os efeitos das células somáticas no leite sobre 
o rendimento e o índice de proteólise do queijo Minas Frescal. O leite individual de vacas 
Holandesas foi submetido à contagem de células somáticas (CCS) para a seleção dos animais e 
obtenção do leite para os tratamentos: baixa CCS (100.000-200.000 células/mL), intermediária 
CCS (400.000-500.000 células/mL), e alta CCS (>800.000 células/mL). Foram utilizados 
aproximadamente 100L de leite por tratamento. Para a fabricação do queijo Minas Frescal, o 
leite foi tratado termicamente (65ºC/30min) e resfriado à 34ºC para a adição de coalho bovino. 
Os queijos foram embalados a vácuo, armazenados a 5ºC e analisados nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 
após a fabricação. O experimento está em andamento, de modo que os procedimentos 
experimentais e os resultados descritos no presente trabalho referem-se a duas repetições. O 
índice de proteólise permaneceu relativamente constante ao longo do armazenamento, não 
havendo diferenças expressivas entre os tipos de queijo. Com relação ao rendimento bruto, os 
valores médios variaram de 14,7 kg/100 kg de leite a 16,2 kg/100 kg de leite para os queijos 
produzidos a partir de leite com alta e baixa CCS, respectivamente. Os dados obtidos sugerem, 
preliminarmente, que o queijo produzido a partir de leite com CCS acima de 400.000 
células/mL apresenta menor rendimento, quando comparado ao leite com baixa CCS.

In the present study were evaluated the effects of somatic cell counts in milk on yield 
and proteolysis of Minas Frescal cheese. Milk from individual Holstein cows was submitted to 
somatic cell counts (SCC) in order to select the cows and obtain the milk for treatments: low SCC 
(100,000-200,000 cells/mL), intermediate SCC (400,000-500,000 cells/mL), and high SCC 
(>800,000 cells/mL). Approximately 100L of milk per treatment were used. Milk was 
pasteurized (65ºC/30min), cooled to 34ºC and coagulated by the addition of bovine rennet. 
Cheeses were packed in plastic bags in a vacuum system, stored at 5ºC and analyzed on days 2, 
9, 16, 23 and 30 after manufacture. The experiment is going on, so the experimental 
procedures and results presented here refer to two repetitions. Proteolysis index was relatively 
constant during storage, without remarkable differences among cheeses. The yield values 
ranged from 14.7 to 16.2 kg/100 kg of milk for cheeses produced from milk with high and low 
SCC, respectively. Preliminary results suggest that cheese produced from milk with SCC above 
400,000 cells/mL present lower yield than cheese produced from milk with low SCC.

Queijo Minas Frescal, rendimento, células somáticas, proteólise.

Minas Frescal cheese, yield, somatic cells, proteolysis.
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1. INTRODUÇÃO 2. MATERIAIS E MÉTODOS

A elaboração de queijos constitui uma das mais 
importantes atividades das indústrias de laticínios, sobretudo 
no Brasil, onde o queijo Minas Frescal é um dos produtos 
lácteos mais difundidos, sendo considerado o único queijo 
genuinamente nacional. O produto possui ampla aceitação no 
mercado e pode ser encontrado em todo o país, notadamente 
no estado de Minas Gerais (PINTO et al., 1996). 

De acordo com a legislação vigente, os queijos em 
geral devem ser obtidos a partir do leite pasteurizado, integral 
ou padronizado, coagulados por meio de enzimas do coalho, 
podendo ser acrescidos de fermento lácteo e outras 
substâncias permitidas. O Minas Frescal é um queijo semi-
gordo, de alta umidade, obtido por coagulação enzimática do 
leite com coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 
complementada ou não com ação de bactérias lácticas 
específicas, podendo também ser obtido do leite parcialmente 
desnatado (OLIVEIRA, 1986).

A qualidade inicial do leite é a primeira condição para 
se obter um bom queijo. Dentre os padrões para avaliação da 
qualidade do leite, a contagem de células somáticas (CCS) tem 
sido utilizada pela maioria dos países nos últimos anos. A 
mastite, inflamação da glândula mamária em resposta à 
colonização e multiplicação bacteriana, apresenta como 
conseqüência direta o aumento no número de células 
somáticas, constituídas por leucócitos de origem do sangue e 
células de descamação do epitélio glandular secretor (NATZKE, 
1981). Na glândula mamária sadia, a CCS é geralmente menor 
que 3x105 células/mL de leite. Esta contagem aumenta 
rapidamente com a presença de bactérias na glândula 
mamária, podendo chegar a 106 células/mL em poucas horas 
(AULDIST & HUBLLE, 1998).

A mastite determina mudanças nas concentrações 
dos principais componentes do leite (proteína, gordura, lactose 
e minerais). As concentrações de muitas enzimas ou mesmo a 
sua atividade enzimática no leite encontram-se aumentadas 
durante a mastite (KITCHEN, 1981). Além das enzimas de 
origem das células somáticas, outras enzimas que têm origem 
no sangue e que passam através das junções entre as células 
epiteliais entram em contato com o leite (FOX & MORRISSEY, 
1981; ANDREWS et al., 1991). As enzimas de maior 
importância para a indústria de laticínios são aquelas com 
atividades proteolíticas, uma vez que o aumento da proteólise 
no leite e derivados apresenta impacto negativo sobre a sua 
qualidade.

As alterações nas frações de proteínas do leite 
causadas pela mastite apresentam importantes implicações 
sobre o potencial do leite como matéria-prima para a fabricação 
de derivados, em especial de queijo, pois o rendimento 
industrial do leite está associado principalmente à fração de 
caseína (AULDIST & HUBLLE, 1998; MA et al., 2000).

Neste trabalho, são reportados os resultados 
preliminares dos efeitos da CCS no leite sobre o rendimento e o 
índice de proteólise do queijo Minas Frescal. 

O leite obtido individualmente de vacas holandesas 
do rebanho do Campus Administrativo da USP em 
Pirassununga, SP, foi analisado através de contador eletrônico 
de células somáticas. A partir do resultado, os animais foram 
agrupados com base no valor das CS, sendo: A  baixa CCS 
(100.000-200.000 células/mL), B  intermediária CCS (400.000-
500.000 células/mL), e C  alta CCS (>800.000 células/mL). 

Para cada processamento foram utilizados 
aproximadamente 100 L de leite resfriado (5ºC) imediatamente 
após a ordenha. Para fabricação do queijo Minas Frescal 
(OLIVEIRA, 1986), o leite foi tratado termicamente 
(65ºC/30min), resfriado à 34ºC e adicionado de cloreto de 
cálcio (50%) e coalho bovino (Ha-la 2154U/g  Christian 
Hansen). Após a coagulação (35 minutos), a massa foi cortada 
em cubos de 1 cm de aresta e deixada em repouso por cinco 
minutos. Iniciou-se então a agitação manual lenta e contínua, 
por cerca de 25 minutos, seguida pela remoção parcial do soro, 
adição de sal na massa (3%) e enformagem da massa em formas 
de 250 gramas. Os queijos foram virados três vezes (15, 15 e 30 
minutos) e armazenados a 5ºC, para no dia seguinte serem 
embalados a vácuo, pesados e estocados a 5ºC por um período 
de 30 dias. O rendimento bruto da obtenção do queijo nos 
diferentes tratamentos foi determinado pela fórmula R(%) = (Pq 
/ Pf) x 100, onde R = rendimento, Pq = peso do queijo 
terminado e Pf = peso da formulação (leite acrescido dos 
ingredientes), de acordo com YUNES & BENEDET (2000).

As amostras de queijo foram analisadas nos dias 2, 9, 
16, 23 e 30 de armazenamento, para determinação do 
nitrogênio total (NT), nitrogênio não protéico (NNP) e 
nitrogênio não caseinoso (NNC). Para a determinação do NT, 
utilizou-se o método de Kjeldahl (AOAC, 1995). A 
determinação do NNP foi efetuada após triturar o queijo 
acrescido de ácido tricloroacético 12% (AOAC, 1995). A 
determinação do NNC foi efetuada através do procedimento 
descrito por LYNCH & BARBANO (1998), os quais preconizam a 
precipitação da caseína com solução de ácido acético e acetato 
de sódio (pH = 4,6). O índice de proteólise foi estimado através 
da relação caseína (C) / proteína verdadeira (PV), expressos em 
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Figura 1  Índice de proteólise do queijo Minas Frescal durante 
o armazenamento por 30 dias. (A) 100.000-200.000 
células/mL; (B) 400.000-500.000 células/mL; (C) >800.000 
células/mL.
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termos de nitrogênio (N) - equivalente de proteína, cujos 
valores foram obtidos conforme descrito abaixo:

PV = [Nitrogênio Total (NT)  Nitrogênio Não Protéico (NNP)] 
x 6,38

C = [Nitrogênio Total (NT)  Nitrogênio Não Caseinoso 
(NNC)] x 6,38

Os procedimentos acima foram repetidos duas vezes, 
ou seja, foram processados 6 lotes de queijo Minas, sendo 2 
para cada nível de CCS. 

A evolução do índice de proteólise dos queijos Minas 
Frescal dos diferentes tratamentos encontra-se na Figura 1. Os 
valores permaneceram relativamente constantes ao longo dos dias 
de estocagem, com níveis médios de 0,93, não apresentando 
diferenças expressivas entre os tratamentos. Os resultados 
observados estão coerentes com ALBUQUERQUE & MACEDO 
(2003), os quais afirmam que a proteólise do queijo Minas Frescal 
não é muito intensa durante os primeiros dias de armazenamento. 
Pode-se afirmar que com o aumento da CCS, a relação entre 
caseína:proteína total é diminuída (KLEI et al., 1998). A redução na 
síntese de caseína no leite com alta CCS pode, em parte, ser 
explicada pela redução da capacidade de síntese e secreção de 
caseína devido ao dano causado ao epitélio secretor por toxinas 
bacterianas (OLIVER & CALVINHO, 1995).

Com relação ao rendimento bruto, os valores obtidos 
variaram de 14,7 kg/100 kg de leite a 16,2 kg/100 kg de leite para 
os tratamentos alta e baixa CCS, respectivamente (Figura 2). A 
redução no rendimento industrial é uma das principais alterações 
ocorridas no queijo produzido com leite apresentando elevadas 
CCS (AULDIST & HUBLLE, 1998), bem como o aumento do 
conteúdo de água no coágulo (ROGERS & MITCHELL, 1994) e 
alterações negativas nas propriedades organolépticas (AULDIST et 
al., 1996). COONEY et al. (2000) afirmam que altos níveis de CCS 
podem ter efeito negativo sobre a produção de queijos de alta 
qualidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Figura 2  Rendimento bruto do queijo Minas Frescal 
produzido com diferentes níveis de células somáticas. (A) 
100.000-200.000 células/mL; (B) 400.000-500.000 células/mL; 
(C) >800.000 células/mL.  
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