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 RESUMO 

 

 

O queijo de coalho é tradicionalmente produzido a mais de 150 anos em vários Estados 

da Região Nordeste do Brasil. Os objetivos deste trabalho foram conhecer as leveduras 

presentes no queijo de coalho, verificar a osmotolerância e a produção de enzimas 

lipolíticas e proteolíticas. A população de leveduras isoladas variou de 4x10
2 

a 8x10
4 

CFU/g. Issatchenkia orientalis foi à espécie isolada com maior frequência dos queijos 

fabricados com leite cru, seguido das espécies de Yarrowia lipolytica e Geotrichum 

candidum, isolados de queijos produzidos com leite pasteurizado. Amostras de 

Kluveromyces marxianus, Candida tropicalis, Candida intermedia e Kodamaea ohmeri 

também foram isolados. As análises dos componentes do queijo demonstraram 

similaridade entre os teores de proteínas, lipídios e sódio das amostras avaliadas. Das 43 

espécies testadas, 95,3% apresentaram crescimento de fraco a forte, na concentração de 

1,5 mol/L, após 72 horas. Na concentração de 3,5 mol/L, 43,53% das amostras 

demonstraram crescimento de moderado a fraco. Amostras de I. orientalis, Y. lipolytica 

e G. candidum apresentaram-se osmotolerantes nos ensaios.  Das amostras avaliadas 

quanto a produção de enzimas lipolíticas, 62,8% das leveduras foram capazes de 

produzir lipases e se desenvolverem no meio de crescimento, enquanto que 27,9% 

produziram proteases nos experimentos. Os resultados para as análises de quantificação 

das enzimas lipolíticas, a amostra 1 de Y. lipolytica apresentou-se como melhor 

produtora de enzimas lipolíticas e proteolítica, produzindo 0.81 e 0.55 unidade de 

atividade por mL, respectivamente.  
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ABSTRACT  
 

 

The “coalho” cheese is traditionally produced more than 150 years in several states in 

northeastern Brazil. The objectives of this study were to understand the yeast present in 

the “coalho” cheese, check the osmotolerance and production of extracellular lipolytic 

and proteolytic enzymes. The population of yeasts ranged from 4x10
2
 to 8 x10

4
 CFU / g 

Issatchenkia orientalis was the species most isolated and studied between cheeses made 

with raw milk, followed by species of Yarrowia lipolytica and Geotrichum candidum 

which were isolated from samples of cheese made with pasteurized milk. Samples 

Kluveromyces marxianus, Candida tropicalis, Candida intermedia and Kodamaea 

ohmeri were also isolated. The analysis of the components of cheese found similarity 

between the protein, fat and sodium content of the samples. Of the 43 species tested, 

95.3% showed weak to strong growth at a concentration of 1,5 mol/L after 72 hours. At 

a concentration of 3,5 mol/L, 43.53% of the samples showed moderate to weak growth. 

Samples of I. orientalis, Y. lipolytica and G. candidum osmotolerant presented 

themselves for tests. Of the yeast strains evaluated for the production of lipolytic 

enzymes, 62.8% of the yeasts tested were able to produce lipases and thrive in the 

growth medium, while 27.9% produced proteases in the experiments. The results for the 

analysis of quantification of extracellular lipolytic enzymes, a sample of Y. lipolytica 

presented himself as the best producer of lipolytic and proteolytic enzymes, yielding 

0.81 and 0.55 unit of activity per mL, respectively. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O queijo é um dos alimentos processados mais antigos da humanidade, além de ser 

uma das formas mais antiga e comum de preservação dos derivados do leite (Santos, 1990). A 

produção básica de queijos é semelhante, sendo determinante para as variações, a origem do 

leite, além das técnicas empregadas no processamento e no tempo de maturação (Andrade, 

2006). 

O queijo de coalho é produzido há mais de 150 anos, nos Estados da Região Nordeste 

do Brasil, e é um produto popular e que faz parte da culinária nordestina (SEBRAE, 1998). 

Elaborado a partir de leite de vaca cru e/ou pasteurizado, e tradicionalmente consumido fresco 

ou maturado. 

Apesar de a legislação brasileira estabelecer que a produção de queijo de coalho deva 

ser realizada com a utilização de leite pasteurizado (Brasil, 1996), muitos dos produtores não 

padronizam o seu processo de elaboração, sendo comum o emprego de leite cru, o que coloca 

em risco em potencial a saúde do consumidor, devido à possibilidade de veicular micro-

organismos patogênicos, como Listeria monocytogenes, Salmonella sp., Staphylococcus e do 

grupo coliforme (Duarte et al., 2005). A maioria dos queijos de coalho é fabricada em 

pequenas fazendas e/ou em pequenas queijarias urbanas ou rurais dos Estados nordestinos 

(Escobar et al., 2001). 

 A presença de leveduras em queijos tem sido relatada de maneira mais recente quando 

comparada aos estudos realizados com as bactérias empregadas no processo de fermentação 

do leite (Devoyod, 1990), no entanto, leveduras podem crescer em condições consideradas 

não favoráveis para várias bactérias, como baixas temperaturas, pH ácido, baixa atividade de 

água, elevadas concentrações de sal (Seiler e Busse, 1990). É comum determinar 

aproximadamente 10
5
 – 10

8
 células de leveduras por grama de queijo (Fleet, 1990). 

A importância da presença de leveduras depende do tipo de queijo e podem causar 

deterioração do produto, como pela excessiva produção de gás, aumento da acidez, mudanças 

de textura, sabor amargo e rancidez, ou podem ainda contribuir para o aroma e sabor durante 

o processo de maturação (Fleet e Mian, 1987), a partir da produção de enzimas hidrolíticas, 

como lipases e proteases.  

Para a identificação de leveduras são utilizados métodos clássicos e a introdução de 

métodos moleculares forneceu novas pesquisas para a diferenciação de leveduras industriais 

(Loureiro & Querol, 1999). Um método muito utilizado para caracterização desses micro-

organismos tem sido a análise de restrição da região ITS1-5.8s-ITS2 do rDNA, cariotipagem 
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eletrosforética (Török et al., 1993) e restrição de fragmentos do DNA mitocondrial (Esteve-

Zarzoso et al., 2003). 

Devido à ocorrência frequente de espécies de leveduras em queijos, com a 

possibilidade de deterioração e alteração do sabor destes produtos, além da falta de 

informações sobre a micobiota, tem-se a necessidade de estudos para determinação e 

caracterização destas espécies presentes.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Conhecer as leveduras do queijo de coalho 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Isolar e identificar leveduras de queijos de coalho; 

  Selecionar as leveduras capazes de crescer em quatro concentrações de cloreto 

de sódio; 

  Caracterizar espécies quanto à produção de proteases e lipases extracelulares 

que possam interferir na qualidade do produto final. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Aspectos Gerais do Queijo 

 

 Queijo é o nome genérico que se emprega a um grupo de produtos alimentícios 

obtidos a partir do leite fermentado. É um dos alimentos processados mais antigo da história 

da humanidade (Santos, 1990).  

 A fabricação de queijo teve início a milhares de anos antes do nascimento de Cristo, 

na época denominada de “Revolução da Agricultura”. Os primeiros povos a produzir esse 

produto foram os egípcios que obtinham o leite a partir da criação de animais (Queiroz, 2008). 

Estes armazenavam e transportavam o leite em bolsas elaboradas com partes do estômago de 

animais, e este em contato com as enzimas liberadas pelo estômago, provia a coagulação. 

Formava-se uma massa de cor branca e de sabor agradável, que com o passar dos tempos, 

acredita-se que foram colocadas em fôrmas, adicionada de especiarias que conferiam sabor 

(Andrade, 2006).   

Fox (1993) sugere a ocorrência de mais de 1.000 variedades de queijos. Este produto 

lático se destaca pelo elevado valor nutritivo, principalmente o alto teor de proteínas (Borges 

et al., 2003). Esta característica do leite propicia a proliferação de bactérias que utilizavam o 

açúcar, a lactose, para prover energia, produzindo assim, o ácido lático como metabólitos. O 

processo básico de elaboração do queijo é semelhante para quase todos os tipos, no entanto, 

ocorrem variações na origem do leite, nas técnicas de processamento e no tempo de 

maturação, por essas razões a ocorrência de uma grande variedade de queijos (Andrade, 

2006).  

No Brasil, a fabricação de queijo teve seu início no século passado, na década de 20, 

com o estabelecimento de imigrantes dinamarqueses e holandeses (Queiroz, 2008). Com o 

desenvolvimento tecnológico da produção de queijos, surgiram, em nível nacional, muitas 

variedades, sendo algumas destas, expressões regionais, como os queijos Minas, Mussarela, 

Prato e Requeijão (Borges et al., 2003). 

  

 

3.1.1 Queijo de Coalho 

 

É um dos produtos regional mais consumido pela população, em todas as faixas de 

renda (Lima et al., 1998; SEBRAE 1998; Borges et al., 2003; Xavier, 2003; Cavalcante et al., 
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2007; Queiroz, 2008; Trajano, 2008). A produção de queijos de coalho ocorre principalmente 

nos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Nassu et al., 2001, 

SEBRAE, 2008), e vem sendo introduzido também na região Sudeste do Brasil. 

O nome é oriundo do fato de tradicionalmente ser produzido com o leite coagulado 

pela ação do coalho animal, ou seja, fragmentos do estômago de pequenos animais, como 

preá, cabrito, bezerro, por exemplo. Esse material animal é devidamente preparado e são 

conhecidos por abomasun ou coagulador (Lima et al., 1998; Cavalcante et al., 2007), essa 

prática vem sendo substituída e utilizando-se o coalho industrial (Gondim, 1995).  

Segundo o Ministério da Agricultura, queijo de coalho entende-se pelo queijo que se 

obtém a partir da coagulação do leite por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes 

apropriadas. Essa reação pode ser complementada ou não pela ação de bactérias lácteas 

selecionadas e esse produto deve ser comercializado no período de até 10 (dez) dias após a 

fabricação (Brasil, 2001).  O queijo de coalho é elaborado com massa semicozida e 

consumida fresca ou maturada. Geralmente tem o formato retangular, podendo seu peso variar 

(Cavalcante et al., 2007). É um tipo de queijo de consistência semidura e elástica, de textura 

compacta e macia. Apresenta cor branca, podendo ser ligeiramente amarelada, com sabor 

suavemente ácido (Brasil, 2001). 

Esse tipo de queijo é fabricado, na maioria das vezes, em pequenas fazendas e/ou em 

pequenas queijarias urbanas e rurais. Estima-se que no Brasil, a produção total de queijo 

esteja em torno de 600 mil toneladas/ano (Nassu et al., 2001). Considera-se que o mercado 

informal equivale a 40% do total da produção de queijos no Brasil, podendo então estimar que 

a produção informal desse produto esteja na ordem de 380 mil toneladas no ano de 2006, o 

que significa um mercado total de 952 mil toneladas de queijo (SEBRAE, 2008) (Figura 1). 

Dentre os produtos de laticínios fabricados no Nordeste, o queijo de coalho é um dos mais 

difundidos e sua produção é de extrema significância na formação de renda dos produtores de 

leite da região, além de constituir em elemento de identidade cultural da população nordestina 

(Lima et al., 1998).   
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Figura 1. Evolução da produção brasileira de queijos. 
Fonte: SIPA (Sistema Integrado de Agroecológica); ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias 

de Queijos); Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  

 

  

A indústria queijeira da região Nordeste é dividida basicamente em dois segmentos: os 

das médias empresas, onde ocorrem fiscalizações por órgãos oficiais, e os das pequenas 

produções artesanais, que ocorrem em pequenas fazendas e onde não há nenhum tipo de 

fiscalização para controle da produção. Apesar de não ter estatísticas oficiais de quantificação 

da produção artesanal, sabe-se da ocorrência de um grande número de unidades de produção 

caseira, podendo assim, afirmar, que a maioria dos queijos de coalho fabricados é de origem 

artesanal (Nassu et al., 2001).  

Os produtores artesanais de queijo de coalho não contam com as tecnologias existentes 

para elaboração de um produto de melhor qualidade, sendo necessária a otimização do 

processo de fabricação, sem descaracterizar o produto que é tradicionalmente consumido e 

que possui grande popularidade (Lima et al., 1998). 

As figuras 2 e 3 demonstram o fluxograma geral de elaboração do queijo de coalho.  
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Figura 2. Fluxograma geral de elaboração do queijo de coalho até a etapa de 

coagulação. (Fonte: Brasil, 2001; Adaptado de Queiroz, 2008) 
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Figura 3. Fluxograma geral de elaboração do queijo de coalho após a etapa de 

coagulação. (Fonte: Brasil, 2001; Adaptado de Queiroz, 2008). 
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3.2 Processamento do Queijo de Coalho 

 

 Para produzir 1 kg de queijo, utiliza-se, em média, 10 litros de leite, variando de 8 a 12 

litros. A recepção da matéria-prima geralmente é no próprio local de produção. Para 

elaboração de queijos, deve-se observar a composição química e a qualidade microbiológica 

do leite, pois está diretamente associada ao produto final, influenciando o rendimento e as 

características do queijo. A qualidade do leite cru está associada à quantidade e aos tipos de 

micro-organismos presente e esta microbiota inicial influenciará na qualidade do leite após o 

processamento com ou sem a pasteurização (Lisita, 2005; Trajano, 2008). 

O leite destinado a fabricação do queijo deve ser de boa qualidade e livre de 

contaminações microbianas e agentes químicos, como antibióticos, herbicidas, pesticidas 

(Perry, 2004). Para a produção segura de queijos é recomendável que se utilize leite 

pasteurizado para minimizar riscos à saúde pública. Outras medidas para assegurar a produção 

de queijos livre de patógenos é que imediatamente após a ordenha, o leite seja submetido à 

refrigeração para reduzir a multiplicação (Early, 1998). 

A microbiota inicial do leite está associada diretamente a higiene da ordenha e a 

limpeza dos utensílios utilizados para obtenção do leite e para elaboração do queijo. Em 

condições de assepsia, o leite recém ordenhado contém entre 5x10
3
 a 5x10

4
 UFC/mL os quais 

são provenientes dos galactóforos, dos equipamentos de ordenha e manipuladores, sendo 

necessário o resfriamento imediato para assegurar a qualidade bacteriológica (Lisita, 2005). 

Vários são os pontos considerados críticos no que diz respeito à obtenção do leite, além do 

período imediatamente após a ordenha, a carga microbiana do leite pode aumentar devido à 

contaminação provenientes do ambiente e do homem (Andreatta, 2008). 

Apesar de alguns autores relatarem que valores menores que 10
6
 UFC/mL não são 

capazes de causar alterações significativas no leite, o crescimento bacteriano é sempre 

considerado prejudicial devido a modificações que possam ocasionar, como possíveis 

proliferações de patógenos e/ou pela produção e acúmulo de toxinas (Early, 1998; Loureiro e 

Querol, 1999; Lisita, 2005; Andreatta, 2008).  

Segundo a Federação Internacional de Lácteos (FIL, 1983, p.99), define a 

pasteurização como um tratamento que se aplica a produtos com a finalidade de reduzir ao 

máximo possíveis riscos para a saúde do consumidor. Processo este que deve destruir 

patógenos que possam estar contidos no leite, mediante tratamento térmico que produzam as 

mínimas alterações químicas, físicas e organolépticas do produto. 
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Em 2001, estudos observaram que 85% dos produtores de queijo de coalho não 

empregam a pasteurização do leite, principalmente as pequenas unidades produtoras que não 

possuem nenhum método de fiscalização/inspeção (Nassu et al., 2001).  

 Trajano (2008) afirma que muitas vezes a produção de queijo de coalho é realizada 

sem a pasteurização do leite, utilizando leite cru, além de não existir uma padronização do 

leite e das etapas de processamento, sem as devidas precauções de Boas Práticas de 

Fabricação (BPFs) e cuidados com a higiene.  

 Contagens elevadas de fungos filamentosos e leveduras, além de bactérias do grupo 

coliformes também têm sido detectadas em queijos de coalho, indicando condições 

insatisfatórias de higiene durante o processo de fabricação. E também são considerados os 

principais deteriorantes de queijos (Feitosa et al., 2003). Early (1998) afirma que a maioria 

dos fungos filamentosos e leveduras são eliminados nos tratamentos térmicos de 

pasteurização das indústrias lácteas, e devido a isto, à presença destes é considerada 

importante para avaliação do processo. A legislação brasileira estabelece que o leite utilizado 

para elaboração de queijos deve ser pasteurizado ou submetido a processos de tratamentos 

térmicos equivalentes (Brasil, 2001).  

A presença de leveduras e fungos filamentosos pode causar alterações nos produtos 

lácteos, e podem multiplicar-se em condições de pouca disponibilidade de água, baixos 

valores de pH, condições que em geral são desfavoráveis ao crescimento de outros micro-

organismos, além de utilizar a lactose como açúcar disponível (Early, 1998). 

  Marques (2000) avaliando o efeito do tratamento térmico aplicado ao leite sobre a 

biota contaminante observou que a aplicação do aquecimento foi capaz de destruir 99,97% 

das bactérias mesófilas, aproximadamente 100% das bactérias psicrófilas e 100% dos 

coliformes totais e fecais.  A maioria dos patógenos e também os psicrotróficos são 

destruídos no processo de pasteurização, no entanto, o leite após pasteurização, deve ser 

mantido sob refrigeração para evitar proliferação e alteração das características da matéria-

prima (Early, 1998).  

 O leite pasteurizado e a utilização de fermentos láticos têm contribuído 

significativamente para melhoria da qualidade dos queijos nacionais em geral. O processo de 

pasteurização do leite para a produção de queijo, além da importância na Saúde Pública, 

apresenta vantagens tecnológicas como diminuição das fermentações anormais, maior 

rendimento e melhor textura (Lima et al., 1998). 

 O coalho é utilizado pelas indústrias para coagular o leite e as enzimas coagulantes 

presentes, desempenham papel importante na formação de compostos aromáticos durante a 
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maturação do queijo (Early, 1998). Como fermento, muitos produtores empregam o fermento 

em pó ou fragmentos de estômago animal. O fermento ou cultura lática é utilizado apenas em 

queijarias de maior porte, onde o processamento do queijo coalho assemelha-se a produção de 

queijo minas padrão. O fermento lático selecionado é bastante efetivo na fermentação mais 

controlada, produzindo efeito tecnológico e sendo responsável pela acidificação e produção 

de flavor (Lima et al., 1998). 

 A pasteurização também reduz as bactérias ácido láticas (BAL) presentes naturalmente 

no leite e as quais estão associadas a características sensoriais importantes do queijo (Grappin 

e Beuvier, 1997). A adição do fermento comercial torna-se necessária, porém este 

procedimento ocasiona perdas das características sensoriais típicas dos queijos, quando 

comparado a esses produtos elaborados com leite cru (Marino et al., 2003). Pesquisas para 

determinação da microbiota presente no leite cru estão sendo realizadas para melhor definir as 

fundamentais características sensoriais ocasionadas por estes ao produto final (López-Días et 

al., 2000; Caridi et al., 2003; Carvalho, 2007).   

 A etapa de salga é onde normalmente e adicionado o cloreto de sódio de forma direta a 

massa. O objetivo principal além de conferir sabor, é também garantir que não ocorra o 

estufamento precoce da massa, devido à produção de gás por micro-organismos do grupo 

coliformes (Nassu et al., 2001), sendo esse, um problema bastante comum na produção de 

queijos. O fermento lático pode também ter seu crescimento retardado devido ao processo de 

salga, inibindo a produção excessiva de ácido (Queiroz, 2008). 

 A embalagem do queijo de coalho deve ser bromatologicamente apta, com ou sem 

vácuo e a estocagem pode ser realizada em seguida e deve ocorrer a temperatura média de 10º 

a 12ºC e estocado normalmente por até 10 dias (Brasil, 2001).  

 Para elaboração do queijo de coalho, as práticas de higiene devem estar de acordo com 

o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação 

para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos (Portaria nº 368/97 – 

MA).  

Segundo a Instrução Normativa nº 51/2001, o processo de pasteurização do leite deve 

ser classificado quanto ao teor de gordura como integral, padronizado a 3% m/m (três por 

cento massa/massa), semi desnatado ou desnatado, deve ser submetido a tratamento térmico 

na faixa de temperatura de 72º a 75ºC durante 15 a 20 segundos, em equipamento de 

pasteurização a placas, dotado de painel de controle com termo-registrador e termo-regulador 

automáticos, seguindo-se de resfriamento imediato em aparelhagem a placas a temperatura 
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igual ou inferior a 4ºC. Imediatamente após a pasteurização, o produto deve apresentar teste 

para fosfatase alcalina, peroxidase e coliformes. 

A textura dos queijos são resultados de uma série de complexas interações entre os 

componentes do leite (lipídios, proteínas, açúcares), das enzimas coagulantes, das atividades 

dos micro-organismos iniciadores e da flora secundária (acidificação, proteólise e lipólise), 

dos fatores ambientais do local de produção (temperatura, umidade). Durante a fabricação, a 

acidez intensifica a retração do coágulo acelerando a expulsão do soro e obtendo-se uma 

coalhada menos úmida, aumentando mais a eliminação do soro com o cozimento e com a 

prensagem. O valor do pH final da coalhada é bastante determinante para a textura final do 

queijo, pH considerados elevados (entre 5,2 a 5,5) o produto apresenta uma textura mais 

elástica devido a forma globular dos agregados protéicos (Early, 1998). 

 Em queijos, o aroma e o sabor, que juntos dão origem ao flavor, são consequência de 

uma série de complexas reações interconectadas que ainda não estão totalmente elucidadas. A 

glicólise, a utilização do citrato, proteólises e lipólises estão envolvidas na formação do flavor 

do queijo (Irlinger e Mounier, 2009). Entre os fatores que afetam a formação do flavor pode-

se citar a composição do leite, os tratamentos térmicos os quais o leite é submetido, as 

bactérias láticas, a microbiota secundária, o pH, a relação sal/umidade, as enzimas naturais do 

leite, as enzimas coagulantes, o processo de fabricação do queijo e as condições de maturação 

(Early, 1998). 

 

 

3.3 Características do Queijo de Coalho 

 

3.3.1 Características Físico-Químicas do Queijo de Coalho  

 

 Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo de Coalho, este 

produto se classifica quanto à umidade, o cozimento e ao teor de gordura (Brasil, 2001) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação de Queijos de Coalho  

Análise Mínimo Máximo 

Umidade (%) 36 54,9 

Gordura (%) 25 59,9 
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Os queijos de coalho podem ser classificados de médio teor de umidade, com valores 

variando de 36 a 45,9%, a alto teor de umidade, com mínimo de 46 e máximo de 54,9% de 

umidade. Quanto ao cozimento, pode ser denominado cozido ou semicozido, dependendo do 

processo de cozimento da massa. O queijo com teor de 25 a 44,9% de gordura é denominado 

semigordo, enquanto que o produto com teores de 45 a 59,9% de gordura são classificados 

como gordos, ou seja, com valores alto de gordura (Brasil, 2001). 

 Ramos (1999) avaliando queijos de coalho produzidos artesanalmente verificou que os 

índices de umidade variaram de 36 a 45,9%, classificando-os assim, como queijos de média 

umidade. Enquanto que Costa (2002) identificou umidade de 50% nas amostras de queijos de 

coalho produzidos também de maneira artesanal no Rio Grande do Norte – Brasil. 

 Pesquisas demonstram essa variabilidade entre os parâmetros físico-químicos do 

produto. Nassu et al. (2001) analisando 43 amostras de queijos de coalho produzidos no 

Estado do Ceará – Brasil, verificaram que 81,4% das amostras foram classificadas como de 

média umidade, enquanto que apenas 18,6% de alta umidade. Quanto ao teor de gordura, 

74,4% dos queijos foram denominados gordos (elevados teores de gorduras) e 25,6% 

semigordos. 

 Um estudo com 70 amostras de queijos de coalho no Recife – PE – Brasil demonstrou 

que a média de gordura nos produtos foi de 31%, classificando 81% dos queijos como 

semigordo. Quanto ao teor de umidade, 40% das amostras foram classificadas como de média 

umidade, 54% de alta umidade e 4% como de muito alta umidade (Sena et al., 2000). 

Em 2006, Andrade trabalhando com queijos de coalho elaborados de maneira artesanal 

e amostras produzidas industrialmente, classificou 71,4% do total de amostras como de média 

umidade e 28,6% como de alta umidade. Em relação à gordura, 42,9% foram denominados 

semigordos e 57,1%, gordos. 

 Alguns aditivos não tem sua adição obrigatoriamente necessária para a produção de 

queijos, no entanto, podem ser utilizados, como o cloreto de sódio, cloreto de cálcio, 

condimentos e especiarias (Brasil, 2001), e estudos relatam concentrações bastante variáveis 

desses ingredientes. Segundo Cavalcante et al. (2007), adiciona-se 50 mL de solução de 

cloreto de cálcio a 50% para cada 100 L de leite processado, para uma boa qualidade e 

homogeneização do produto, devido à desagregação dos grãos de coalhada.  

 Usualmente é empregado de 0,8 a 1% de sal no queijo de coalho, calculado em relação 

ao volume de leite processado. A quantidade de sal adicionada influencia diretamente na 

qualidade do queijo e seus valores, apesar de não estabelecido pela legislação, deve ter seu 

limite ideal respeitado para que não iniba o desenvolvimento do fermento lático (Cavalcante 
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et al., 2007). Carvalho (2007) caracterizou amostras de queijos de coalho produzidos no 

Estado do Ceará – Brasil, e constatou que os produtos apresentavam teor de cloreto de sódio 

de 2,88%. 

 Em uma pesquisa para estabelecer novas propostas de processamento de queijo de 

coalho, observou-se que a umidade das amostras estava em torno dos 42% após 10 dias de 

maturação, e de 34% após 30 dias. Quanto ao teor de gordura, os valores variaram de 28 a 

34,5%, no período de 10 e 30 dias de maturação, respectivamente (Cavalcante et al., 2007).  

 Atividade de água é outro parâmetro que desempenha papel central e de influência nas 

atividades biológicas do queijo. Fox (1993) afirma que as moléculas de água interagem com 

os componentes do alimento determinando as propriedades físico-químicas, bioquímicas e 

microbiológicas, estando assim, em íntima associação com a qualidade, estabilidade e 

segurança do produto (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Atividade de água (aw) e interações com o queijo. 

(Fox, 1993) 

 

 A atividade de água está diretamente proporcional a composição do queijo e 

inversamente a concentração de NaCl e outros componentes de baixo peso molecular. A 

diminuição da atividade de água ocorre principalmente por evaporação, acréscimo do sal, 

hidrólises de proteínas e lipídios (Beresford et al., 2001). 

 Franco e Landgraf (1996) descrevem valores para atividade de água de queijos 

variando entre 0,91 a 1. Durante a fase inicial de produção do queijo a atividade de água é 

aproximadamente 0,99 e suporta o crescimento da microbiota lática iniciante. Após o período 

de prensagem e salga, essa atividade é reduzida para níveis entre 0,91 a 0,98, dependendo do 

aw 
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queijo, mas que, no entanto, é considerada baixa para que as bactérias láticas continuem o 

processo. 

 Em 2002, Costa realizou outras análises para a caracterização do queijo de coalho, 

como avaliação da composição protéica, verificação de pH, acidez, total de cinzas, os 

micronutrientes, como fósforo e cálcio.  Enquanto que a análise físico-química de 10 amostras 

de queijos de coalho produzidos no Rio Grande do Norte apresentam valores de 24,86% de 

proteínas, concentrações de cloretos variando de 0,92 a 2,45% e pH de 5,3 a 5,9 (Costa, 

2002). Na pesquisa, destacou a importância das análises físico-químicas para o conhecimento 

da constituição do queijo e das atividades bioquímicas e microbiológicas que possam alterar 

as características do produto, visando à uniformidade da elaboração do queijo de coalho.  

 Xavier (2003) analisou as características físico-químicas de 30 amostras de queijos 

comercializados em João Pessoa –Paraíba - Brasil e demonstrou o alto valor nutritivo do 

queijo de coalho, determinou também 0,96 de atividade de água, pH de 5,86, e considerou que 

tais propriedades podem favorecer ao desenvolvimento de leveduras. 

 A caracterização físico-química de queijos de coalho artesanais produzidos no Ceará 

apresentou nas amostras elevada atividade de água (0,959) além de boa tolerância ao sal (3 a 

4%) e o teor de acidez foi de 0,24% (Carvalho, 2007). 

 Os resultados das análises físico-químicas de 43 queijos de coalho da pesquisa com 

produtos derivados do leite de Nassu et al. (2001) no Estado do Ceará – Brasil, estão 

apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas de queijos de coalho produzidos no 

Estado do Ceará – Brasil. 

 

Análise Mínimo Máximo Média 

Umidade (%) 36,37 49,53 43,01 

Gordura (%) 17,77 34,27 27,32 

Proteína (%) 20,17 29,91 24,26 

Cloretos (%) 0,72 3,29 1,91 

pH  5,3 6,64 5,92 

 

 

Nassu et al. (2001) classificaram os queijos analisados como gordos e semigordos, 

prevalência de média umidade. Os autores relatam que as diferenças encontradas se devem as 

variações na matéria-prima utilizada e no processamento empregado, como a formação e 
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manuseio da coalhada, que afetam a habilidade da massa de reter gordura e umidade, 

influenciando diretamente na composição centesimal do produto final. O tempo de prensagem 

é outro fator que difere entre os produtores e também influencia nos teores de gorduras e 

umidade. 

Segundo Fox (1993), a composição do leite pode também variar em função da fase de 

lactação e alimentação do animal, em consequência, podem-se observar variações de 

proporções dos principais componentes do leite. Na fabricação do queijo tem-se uma grande 

importância as variações de gordura e proteína, especificamente a caseína do leite.  

 

  

3.3.2 Características Sensoriais do Queijo de Coalho  

 

 O queijo de coalho é um dos mais populares produtos da região Nordeste do Brasil e, a 

cada ano, vem se popularizando em outras regiões do país (Costa, 2007). No entanto, ocorre a 

falta de padronização e de legislação que trate da produção até a comercialização do produto, 

proporcionando uma melhor qualidade. O leite cru é um veículo para diversas doenças e sua 

utilização para a elaboração de produtos, como por exemplo, os queijos, têm sua qualidade e 

estabilidade diretamente afetada e consequentemente, seu tempo de validade diminuído.  

 Peláez e Requena (2005) defendem que as diferenças sensoriais que podem existir em 

diferentes queijos produzidos com leite pasteurizado ou cru dependem, principalmente, da 

diversidade e complexidade da microbiota presente na matéria-prima. 

 Uma comparação sensorial de queijos de coalho elaborados a partir de leite cru e 

pasteurizados, com adição de fermento lático, após 4, 30 e 60 dias de maturação, teve como 

melhor aceitação o queijo produzido com leite cru após o 4º dia de elaboração. No entanto, a 

textura e o sabor tiveram a preferência ao serem avaliados para este mesmo queijo após 30 e 

60 dias de maturação (Benevides et al., 2000). 

 Andrade (2006) estudou o perfil das características sensoriais, físico-químicas e a 

aceitação sensorial de 7 amostras queijo de coalho produzido no estado do Ceará, sendo 3 de 

fabricação industrial e 4 de fabricação artesanal. O autor constatou que todas as amostras 

encontravam-se de acordo com os padrões estabelecidos no Regulamento de Identidade e 

Qualidade de Queijos com relação à umidade, ao percentual de gordura. As amostras 

artesanais apresentaram os maiores percentuais de acidez e teor de sal.  

Mamede (2009) trabalhando com queijos de coalho elaborados a partir de três 

diferentes temperaturas de cozimento da massa (40, 45 e 50°C) verificou que quanto maior a 
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temperatura de cozimento, menor foi o teor de umidade e maior a porcentagem de proteína 

nos queijos, e que o queijo elaborado com temperatura de cozimento de 50°C se destacou 

quando avaliados por 101 provadores, por apresentar maiores médias em todas as 

características sensoriais avaliadas (aparência, aroma, sabor, textura e intenção de compra). 

 

 

3.3.3 Características Microbiológicas do Queijo de Coalho  

 

Queijos é um alimento bastante rico em nutrientes e apresenta características físico-

químicas que possibilitam a presença simultânea de múltiplos nichos de espécies 

especializadas, que podem se desenvolver utilizando diferentes fontes de carbono (Irlinger e 

Mounier, 2009). 

Para que o queijo de coalho tenha qualidade, estabilidade e que seja um alimento de 

segurança uma das principais metas é a garantia da total inocuidade durante toda a sua vida 

útil. Esse estado de inocuidade tem seu princípio no controle de organismos deteriorantes e/ou 

patogênicos, através da definição e elaboração de condições inóspitas à sobrevivência destes 

(Jay, 2000). 

A qualidade higiênica desde a matéria prima até o armazenamento é necessário para a 

segurança do produto final (Viljoen, 2001). Early (1998) afirma que a qualidade do leite 

depende do estado sanitário e limpeza dos animais, do sistema de ordenha e das condições 

higiênicas dos equipamentos. A carga microbiana do leite procedente de vacas sadias pode 

conter inicialmente milhões de micro-organismos por cm
3
, sendo necessária a desinfecção 

cuidadosa de todos os equipamentos empregados na ordenha para que evite possíveis 

contaminações do leite. 

As práticas de higiene para elaboração do queijo de coalho devem obedecer ao 

Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 

Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos (Brasil, 

1997). No entanto, uma questão que influência na produção é o processo de pasteurização, 

que apesar de exigido por lei (Brasil, 1996), não é atendida e empregada pelos produtores 

rurais. Na produção de queijos de coalho artesanais o leite cru, sem pasteurização, ainda é o 

principal veículo de patógenos (Queiroz, 2008). 

A Portaria 146/96 do Ministério da Agricultura estabelece que o leite a ser utilizado 

deva ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetidos à pasteurização ou 

tratamento térmico equivalente, combinados ou não com outros processos físicos ou 
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biológicos que garantam a inocuidade do produto. Segundo ainda esta Portaria, o queijo de 

coalho, quanto aos critérios microbiológicos, deverá obedecer às normas estabelecidas para 

queijo de médio a alto teor de umidade no Regulamento Técnico Geral para Fixação dos 

Requisitos Microbiológicos de Queijos. 

A presença de patógenos pode ocorrer também nos queijos produzidos com leite 

pasteurizado, é denominada contaminação pós-pasteurização (Grappin e Beuvier, 1997). 

Segundo Nassu et al. (2001) em algumas unidades produtoras de queijo de coalho 

artesanal, observa-se, além de práticas de higiene inadequadas, que muitos equipamentos e 

utensílios não atendem as normas que dizem respeito aos padrões higiênico-sanitários.   

 A microbiota pode desenvolver-se na superfície e também no interior de queijos, e a 

relação entre esses organismos, a produção de enzimas e a formação da textura e flavor é 

muito difícil de distinguir. Nos últimos 20 anos, as pesquisas visam à separação das espécies 

industrialmente importantes, caracterizando-as e conhecendo o papel que desempenham no 

produto (Leite et al., 2002; Carvalho, 2007; Borges et al., 2008).   

 No Brasil, bactérias do grupo coliformes e Escherichia coli são com freqüências 

identificadas em diversos tipos de queijos (Queiroz, 2008), e vários estudos com queijo de 

coalho tem se observado a presença em níveis muito elevados em relação ao permitido pela 

legislação brasileira (ANVISA, 2001). Borges  et al. (2003) avaliaram a qualidade higiênico-

sanitária de 43 amostras de queijo de coalho produzidas em diferentes microrregiões do 

Estado Ceará – Brasil e confirmaram a presença de 93,1% de E. coli nas análises.  

 Em Salvador - Bahia - Brasil, 32 amostras de queijos de coalho foram analisadas e em 

28 destas (95,5%) foi detectada a presença de E. coli, confirmando a ocorrência de condições 

inadequadas de higiene possibilitando perigo ao consumidor e indicando a necessidade da 

implantação de um programa de Boas Práticas de Fabricação nas empresas produtoras desses queijos (Leite et al., 

2002).  

Nassu et al. (2001) avaliando amostras de queijos de coalho observou que os 

resultados das análises microbiológicas apresentavam problemas de segurança alimentar 

devido à presença de micro-organismos patogênicos e associou as condições higiênicas 

inadequadas durante a ordenha e o processamento.  

 A presença de Salmonella sp. em queijo de coalho, principalmente artesanal, vem 

sendo relatada por muitas pesquisas. Colônias típicas de Salmonella sp. foram observadas em 

15% das amostras de queijo de coalho produzidos artesanalmente no Rio Grande do Norte – 

Brasil (Costa, 2002). Santana et al. (2008) determinaram a ocorrência de Salmonella sp. em 

16 amostras (26,7%) de queijo de coalho comercializados em Aracajú – Brasil. 
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A contaminação do queijo de coalho por Staphylococcus representa um problema de 

saúde pública pelo risco de causar intoxicação alimentar, devido à produção de enterotoxinas 

estafilocócicas. A intoxicação atribuída ao consumo de produtos lácteos, principalmente 

queijos, têm sido relatados em vários países (Carmo et al., 2002). A incidência de S. aureus 

em queijo de coalho é alta e tem sido relatada em vários estudos (Feitosa et al., 2003; Borges 

et al., 2008).  

De 10 amostras de queijo tipo coalho comercializadas em praias nordestinas, 45 cepas 

de Staphylococcus sp foram isoladas e verificou-se elevada resistência a antimicrobianos por 

esses isolados (Rapini et al., 2004). Na maioria dessas pesquisas, os produtos analisados 

foram classificados como impróprios para o consumo humano, devido aos altos níveis de 

contaminação, superiores aos permitidos pela legislação, 10
3
 UFC/g (ANVISA, 2001; 

BRASIL, 2001). 

Em Recife – Brasil, 105 amostras de queijos de coalho tiveram sua qualidade 

bacteriológica avaliada e as análises demonstraram que os queijos comercializados 

encontravam-se inadequados para o consumo humano devido a elevada incidência de 

bactérias patogênicas, como Staphylococcus aureus (90% das amostras), Salmonella sp. e 

coliformes. Micro-organismos presentes com índices superiores ao máximo permitido 

(Mendes et al., 1999). 

Das espécies de Listeria, a Listeria monocytogenes é considerada patogênica, 

causando a listeriose. A legislação brasileira estabelece ausência de L. monocytogenes em 25g 

de amostras devido à importância desses patógeno em alimentos (ANVISA, 2001). Surtos têm 

sido associados à ingestão de produtos lácteos (Catão e Ceballos, 2001; Lisita, 2005; 

Vasconcelos & Marin, 2008). A freqüência dos casos de listeriose veiculados por queijos 

evidencia a importância desse alimento e outros derivados do leite na cadeia epidemiológica 

de transmissão de Listeria. 

Avaliando a incidência de espécies de Listeria em queijos de coalho produzidos 

industrialmente em Fortaleza, Ceará - Brasil, Branco et al. (2003) observaram que das 84 

amostras, 22 foram positivas para a presença dessas bactérias, representando 

aproximadamente 26% de contaminação dos queijos trabalhados. 

 Como o queijo de coalho é classificado como queijo de médio a alto teor de umidade, 

com valores variando de 36 a 54,9%, não tem estabelecido por lei valores para contagem de 

fungos filamentosos e leveduras (Brasil, 1996). No entanto, algumas pesquisas determinam a 

presença desses microrganismos no produto.  



Almeida, Aliny Costa - Leveduras Isoladas de Queijos de Coalho  

 

31 

Foram analisadas 20 amostras de queijo tipo coalho fabricados com leite de cabra, 

elaborados de forma artesanal e observou-se que a contagem de fungos filamentosos e 

leveduras variaram de 3,0x10
8
 a 5,5x10

8
 UFC/g, constatando-se a necessidade de reavaliar as 

técnicas utilizadas na manipulação e processamento artesanal do queijo elaborado (Euthier et 

al., 1998). A contagem de fungos filamentosos e leveduras, ao analisar 43 amostras de queijo 

de coalho no Estado do Ceará – Brasil revelou a presença de 1,7x10
4
 a 1,6x10

9
 UFC/g 

(Borges et al., 2003). 

Uma pesquisa para verificar indicadores higiênico-sanitário em queijos de coalho e 

manteiga, constatou que a contagem de fungos filamentosos e leveduras variaram de 1,9x10
4
 

a 4,8x10
8
 UFC/g nas amostras queijo de coalho e de 1,5x10

4
 a 2,8x10

8
 UFC/g nas amostras 

de queijo de manteiga (Feitosa et al., 2003). 

 

 

3.4 Leveduras 

 

As leveduras são microrganismos unicelulares, eucariontes, aclorofilados, 

quimiossintetizantes, sapróbias ou parasitas, dependentes de carbono orgânico como fonte de 

energia (Barnett, 2000). Suas células são delimitadas e pequenas, as quais formam colônias 

quando ocorrem em conjuntos (Esposito e Azevedo, 2004). São cosmopolitas, podendo se 

desenvolver em uma variedade de habitats, como associadas a vegetais, insetos, húmus ou 

qualquer substrato fornecedor de açúcar (Jacques e Casaregola, 2008). As colônias de 

leveduras apresentam cores variadas e com aspectos mucóide ou cremoso-brilhante (Barnett, 

2000).  

Apresentam células geralmente de formas redonda, oval ou alongado e capazes de se 

reproduzir assexuadamente e sexuada. As formas mais comuns de divisão celular são por 

brotamento, exceto Geotrichum candidum, onde ocorre a formação de um broto que se separa 

da célula-mãe após a mitose (Jakobsen e Narvhus, 1996; Alberts et al., 1997) e fissão, a partir 

da formação de um septo central durante o crescimento. Podem se multiplicar por produção 

de blastoconídeos (brotos). A reprodução sexuada ocorre pela formação de esporos no interior 

de estruturas especializadas (Liberal, 2006). 

Algumas leveduras quando em divisão ou em determinadas condições de crescimento, 

podem manter suas células agrupadas, unidas, formando uma cadeia de células brotantes 

originando uma estrutura denominada pseudomicélio (Barnett, 2000). 
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Originalmente, o termo levedura restringia-se a Ordem Saccharomycetales 

(Ascomycetes), no entanto, esse termo não se aplica nos dias atuais pois em alguns gêneros de 

Basidiomycota podem ser classificadas leveduras na fase anamórfica (Esposito e Azevedo, 

2004). Hoje, o termo levedura é utilizado para referir-se à forma unicelular de fungos 

(Alexopoulos et al., 1996). 

Em condições ideais, as bactérias apresentam maior velocidade de crescimento, 

podendo ter um tempo de geração médio de 20 minutos, enquanto que as leveduras, por sua 

vez, possuem um tempo de geração de 2 a 3 horas, e os fungos filamentosos multiplicando-se 

mais lentamente que as leveduras. Desta maneira, em um alimento que apresente condições 

para o desenvolvimento dos três grupos de micro-orrganismos, as bactérias serão dominantes, 

por outro lado, leveduras e fungos filamentosos serão importantes na deterioração daqueles 

alimentos que não ofereçam condições ao rápido crescimento das bactérias. O crescimento de 

leveduras e dos fungos filamentosos é mais lento que o das bactérias em alimentos, no 

entanto, se o pH e a atividade de água estiverem baixos, o crescimento é mais rápido e pode 

provocar deterioração dos produtos envolvidos (Franco e Landgraf, 1996).  

Leveduras é um importante para a indústria de fermentação (pão, bebidas como vinhos 

e cervejas, bioetanol); a indústria farmacêutica (vacinas, probióticos, hormônios e fatores 

sanguíneos); indústria química (enzimas, ácidos orgânicos, compostos como pigmentos, 

acidulantes utilizados nos alimentos, redutores químicos); tecnologias ambientais 

(biorremediação, utilização de subprodutos industriais, controle biológico); pesquisas 

científicas (metabolismos de drogas, doenças genéticas, câncer, SIDA); pesquisas 

fundamentais (biologia celular, bioquímica, biologia molecular e genética) (Teixeira, 1999; 

Mayoral et al., 2005; Liberal, 2006), pois estão envolvidas em processos de deterioração de 

vários tipos de alimentos, dentre estes, produtos de laticínios (Loureiro, 2000). Essa 

deterioração está relacionada com a atividade metabólica das leveduras, sendo necessário o 

contato com os ingredientes ou produtos utilizados no processamento. Fatores ambientais e a 

composição do alimento, bem como a forma de estocagem são fatores importantes (Jay, 

2000). 

São responsáveis pela fermentação de pães, cervejas, vinhos, outras bebidas 

fermentadas, queijos, dentre outros produtos (Jakobsen e Narvhus, 1996). No entanto, 

algumas espécies podem causar deterioração em alimentos, particularmente em produtos 

processados, preservados e refrigerados (Rohm et al., 1992). A alteração mais frequente é que 

quando se desenvolvem em grande número podem causar problemas (Early, 1998). 
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Alguns produtos láticos como cremes, manteiga, queijos e iogurtes podem deteriorar 

devido ao crescimento de leveduras (Devoyod, 1990; Fleet, 1990; Addis et al., 2001; Viljoen, 

2001; Cocolin et al., 2002), contribuindo significantemente na qualidade do produto final, 

como produção de gás, alterações no flavor, descoloração e mudanças de textura (Jakobsen e 

Narvhus, 1996; Viljoen 2001; Jacques e Casaregola, 2008). 

Devido às suas características fisiológicas, as leveduras desenvolvem-se em produtos 

com baixa acidez e elevados teores de sal, conseguem se multiplicar em baixas temperaturas, 

além de terem um metabolismo que suporta estresses físico-químicos importantes, como os 

métodos para preservação de alimentos (Jakobsen e Narvhus, 1996; Loureiro, 2000; Beresford 

et al., 2001).  

Vários autores defendem que um grande número de leveduras é capaz de se 

desenvolverem em produtos láticos, pois possuem habilidade de fermentar/assimilar lactose, 

assimilação de ácidos orgânicos (succinato, lactato, ácido cítrico), apresentam também a 

capacidade de síntese de enzimas proteolíticas e lipolítica, não necessita de elevada atividade 

de água, tem resistência frente à limpeza com sanitizantes (Fleet, 1990, Viljoen 2001). 

As leveduras são utilizadas também como fonte de lipídios, vitaminas, pigmentos, 

probióticos, substâncias específicas para alimentos, invertase, lactose, lisina e outros 

compostos relevantes para as indústrias farmacêuticas (Jakobsen e Narvhus, 1996). Algumas 

espécies são patógenas ao homem, e se tem relato sobre algumas espécies em leite e derivados 

(Spanamberg et al., 2009). 

As leveduras estão amplamente distribuídas no leite e em produtos láticos e 

constituem parte importante da flora secundária de muitos queijos. A flora secundária é 

composta por micro-organismos que modificam a textura e o flavor como resultado do seu 

crescimento, da sua atividade metabólica e da produção de enzimas proteolíticas e lipolíticas. 

Devido à complexidade da microbiota secundária dos queijos, as funções específicas e as 

espécies que a compõem é de difícil determinação. Essa microflora é muito dependente do 

tipo de queijo e das técnicas de elaboração, e em muitos casos, uma mistura dessas distintas 

espécies (Early, 1998). 

Muitas leveduras são adicionadas no início da produção de alguns alimentos, além de 

estarem envolvidos no processo de maturação de queijos (Welthagen e Viljoen, 1999; 

Viljoen, 2001) contribuindo substancialmente no produto final, como conferindo 

componentes nutricionais e características organolépticas (Irlinger e Mounier, 2009). As 

leveduras tem um papel importante em muitos queijos de maturação superficial (Early, 1998). 
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Nos queijos, a microflora é dividida em dois grupos: a flora inicial, a qual é 

constituída basicamente pelas bactérias láticas, e as leveduras.  Com o crescimento das 

bactérias láticas ocorre a produção de ácido lático, o que resulta na diminuição do pH do leite, 

e em aproximadamente com três dias de produção, ocorre o desenvolvimento das leveduras 

(Beresford et al., 2001). Tanto os fungos filamentosos como as leveduras são capazes de 

metabolizar o lactato, reduzindo assim o pH do meio e favorecendo o crescimento da 

microbiota secundária menos ácido-tolerantes (Early, 1998; Irlinger & Mounier, 2009). As 

várias contribuições estão atribuídas às interações entre as leveduras com as culturas iniciais 

de bactéria ácido láticas e a microbiota secundária de bactérias e fungos filamentosos 

(Welthagen e Viljoen, 1998). Essas comunidades microbianas combinadas com as interações 

das atividades enzimáticas são responsáveis pela maioria das mudanças bioquímicas e 

nutricionais que ocorrem durante a produção dos produtos láticos (Devoyod, 1990; Welthagen 

e Viljoen, 1999; Viljoen 2001; Jacques e Casaregola, 2008).  

Os gêneros de leveduras mais frequentes isolados em produtos láticos são 

Kluveromyces, Candida, Debaromyces, Rhodotorula, Pichia e Saccharomyces. Ainda 

espécies de Yarrowia que são bastante encontradas em leite, iogurte e queijos, possivelmente 

esse desenvolvimento é atribuído as atividades enzimáticas (Jakobsen e Narvhus, 1996; Early, 

1998; Viljoen 2001; Fleet, 2007). (Tabela 5). 

População de 10
3
 UFC/mL é geralmente relatada, no entanto, contagens como 10

8
 

foram descritas em leite com tratamento Ultra Hight Temperature - UHT (Roostita e Fleet, 

1996). Em queijos, essa população frequentemente varia entre 10
4
 a 10

9
 UFC/mL (Fleet e 

Mian, 1987; Welthagen e Viljoen, 1999; Cocolin et al., 2002; Jacques e Casaregola, 2008). 

Colonizam a superfície do queijo até a maturação, podem se desenvolver em concentrações de 

4% de sal e tem uma intensa atividade neutralizante, devido a sua capacidade de sintetizar o 

lactato. Possuem também capacidade de produzir enzimas proteolíticas e lipolíticas, 

originando a formação de numerosos compostos voláteis, assim como peptídios e 

aminoácidos aromatizantes. São também encontrados em queijos duros e semiduros sendo 

geralmente considerados contaminantes, apesar de poderem potencializar a formação do 

flavor (Early, 1998, Viljoen 2001).  
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Tabela 3. Espécies de leveduras isoladas de queijos. 

 

Frequentes Espécies Isoladas Raras Espécies Isoladas   

 

Kluyveromyces marxianus 
 

Saccharomyces unisporus 
  

 

K. lactis 
 

S. exiguus 
  

 

Debaryomyces hansenii 
 

Dipodascus capitatus 

 

  

Saccharomyces cerevisiae Pichia fermentans   

 

Candida zeylanoides 
 

P.  kluyverii 
  

 

C. catenulata 

 

P. membranifaciens 
  

 

C. intermedia 
 

P. pseudocactophila 
  

 

Geotrichum candidum 

 

P. jardinii 
  

 

Torulaspora delbrueckii 

 

Candida sake 
  

 

Yarrowia lipolytica 

 

C. tenuis 
  

 Dipodocus capitatus 

 
  

 Issatchenkia occidentalis 

 
  

 Clavispora lusitaniae 

 
  

 Zygosaccharomyces rouxii   

 Williopsis californica   

Fonte: Adaptada de Jacques & Casaregola (2008) 

 

 

Em João Pessoa, Paraíba – Brasil, 30 amostras de queijos de coalho foram analisadas 

quanto à presença de leveduras e a contagem total mostrou níveis elevados, com média de 

4,6x10
5
 UFC/g. As espécies isoladas com maior frequência foram Candida tropicalis, C. 

parapsilosis e C. krusei, enquanto que C. guilliermondii, C. lipolytica, Saccharomyces spp., 

Geotrichum spp., Rhodotorula spp., Trichosporon spp., Candida (Torulopsis) glabrata e 

Pichia spp. foram as menos freqüente (Xavier, 2003). O autor associou a elevada incidência 

de leveduras ao alto valor nutritivo do queijo, as características propícias do produto e as 

condições de processamento e produção. 

A presença de micro-organismos e a relação entre a produção de enzimas, a formação 

da textura e flavor do queijo é difícil de estabelecer devido às interações. Nos últimos 20 anos 



Almeida, Aliny Costa - Leveduras Isoladas de Queijos de Coalho  

 

36 

muitas pesquisas tentam estudar de maneira mais complexa essas relações entre os 

organismos, principalmente as espécies de importância industrial, para conhecer o papel que 

desempenham no queijo. Esses estudos possibilitam o controle e a regulação da formação de 

textura e do flavor, muitas vezes tentando reproduzir o aroma e sabor que tem o leite cru nos 

queijos produzidos com leite pasteurizado (Early, 1998). 

 Fermentação por leveduras pode ser essencial para a qualidade, segurança e valor 

nutricional de produtos, entretanto, aspectos relacionados à ecologia destes em alimentos 

estão apenas começando a emergir (Fleet, 2007, Silva, 2009). Diferentes e raros nutrientes, 

como alguns aminoácidos e proteínas, são sintetizados por diferentes espécies de leveduras 

(Fleet, 2003). A ingestão de quantidades adequadas de algumas espécies de leveduras é 

benéfico, sendo comumente denominados de probióticos (Jakobsen e Narvhus, 1996; Fleet, 

2007). Ocorre também síntese de ácido fólico por algumas espécies, além de outras 

substâncias bioativas e com funcionalidade, como moléculas que podem estimular o sitema 

imune, outras que são capazes de interagir com o colesterol causando assim, sua diminuição, 

podem apresentar também compostos com atividades antitumorais, ou até mesmo capazes de 

adsorver micotoxinas (Hjortmo et al., 2005).  Algumas espécies utilizam ácidos orgânicos, 

como ocorrem em queijos, causando aumento do pH e possibilitando o desenvolvimento de 

bactérias (Fleet, 2007). 

 Os métodos analíticos utilizados para detectar e quantificar leveduras em  alimentos e 

bebidas consiste principalmente na contagem padrão em placas com meios seletivos e 

diferenciais ou meios cromogênicos (Welthagen e Viljoen, 1997; Deak et al., 1998; Schuller, 

et al., 2000; Cooke et al., 2002). Estes métodos são simples embora, alguns casos necessitem 

de muito tempo para completar todo o processo. São cinco dias para determinação geral das 

populações de leveduras, e até 10 dias para determinação das espécies xerotolerantes 

(Beuchat, 1993).  

São necessárias técnicas mais rápidas, sensíveis e confiáveis para detecção de 

leveduras em alimentos, para impedir a deterioração e reduzir prejuizos econômicos. Avanços 

na biologia molecular têm permitido a criação de novas metodologias de identificação das 

leveduras,  técnicas estas baseadas na análise de DNA (Loureiro, 2000; Mayoral et al., 2005; 

Liberal, 2006), cariotipagem eletroforética, análises de microsatélites, análise de 

polimorfismo do DNA mitocondrial (White et al., 1990; Liberal et al., 2005, Silva Filho et 

al., 2005; Kurtzman, 2006; Liberal, 2006; Santos et al., 2007). Esses métodos não permitem 

apenas a identificação molecular a partir de uso de iniciadores espécie-específicos, mas 
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também discriminar diferenças genômicas que correspondem a separação das diferentes 

linhagens genéticas. 

Algumas das vantagens desses métodos é que a estrutura do DNA permanece estável 

nas diferentes fases fisiológicas, não dependendo da composição nem das condições de 

cultura; possuem regiões com diferentes graus de variabilidade que permitem a detecção de 

espécies específicas ou a detecção de grupos taxonômicos (Mayoral et al., 2005). Vários 

métodos têm sido desenvolvidos usando DNA para a detecção de leveduras específicas em 

alimentos (Baleiras Couto et al., 1996; Manavathu et al., 1996; Caggia et al., 2001; López et 

al., 2001; Cocolin et al., 2002; Fleet, 2007). Dentre esses métodos, ensaios baseados na 

reação em cadeia da polimerase (PCR), os quais são extremamente específicos, sensível e 

possibilita resultados em poucas horas (Liberal, 2006). Essa técnica tem sido utilizada em 

áreas de segurança biológica como microbiologia médica, controle higiênico, controle de 

qualidade microbiológica em indústrias produtoras de alimentos. 

A técnica de PCR pode ser utilizada para identificação do polimorfismo de 

comprimento das regiões conservadas dos agrupamentos dos genes de RNA ribossomal 

(rDNA) para tipagem de leveduras. (Liberal, 2006; Santos, 2006). A detecção de genes rRNA 

frequentemente tem sido utilizadas em estudos com leveduras (Cappa e Cocconcelli, 2001; 

Basílio et al., 2008; Jacques e Casaregola, 2008). Uma nova ferramenta para a identificação e 

classificação das leveduras de origem alimentar são as amplificações por PCR e comparação 

das sequências de genes que codificam rRNAs.  

O interesse em trabalhar com o rRNA é devido ao fato que ribossomos 

além de estarem presentes em todos os organismos celulares é que os genes 

codificam regiões com repetições, de 100 a 200 cópias. Apesar de algumas sequências serem 

comum a todos os organismos, o alinhamento de determinadas regiões são específicas para 

grupos de micro-organismos (Kurtzman, 1992;. Cappa & Cocconcelli, 2001). Outro método 

rápido é a identificação por PCR transcriptase reversa (RTPCR) (Vaitilingom et al., 1998; 

Bleve et al., 2003). Muitos métodos de análise de DNA podem ser realizados com células 

viáveis ou mortas (Mayoral et al., 2005).  

 

 

3.5 Influência do Cloreto de Sódio (NaCl) 

 

A utilização do sal, na forma de cloreto de sódio (NaCl), como método clássico de 

preservação de alimentos é evidenciado desde os tempos pré-histórico, junto com a 
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fermentação e a desidratação. São empregados associados a técnicas com baixas ou altas 

temperaturas. Níveis superiores a 4.9% de NaCl são capazes de modificar o sabor do queijo, 

como evitar a sabor desagradável (Early, 1998).  

As contribuições diretas do sal para o queijo são: formação da característica do flavor; 

interações durante a maturação do produto, como o efeito da sinerese, ou perda de água do 

alimento, interferindo assim, na atividade de água do queijo; controle do crescimento e 

atividade microbiana; mudanças físicas nas proteínas do queijo, influenciando a textura, a 

solubilidade protéica e a conformação das estruturas dessas moléculas, além da ação sobre 

várias atividades enzimáticas no queijo (Fox, 1993). 

O sal pode ser adicionado ao queijo de diferentes maneiras, como acrescentado a 

coalhada ou sobre a superfície do produto. Na maioria das variedades de queijo, o NaCl é 

adicionado depois da formação da coalhada, visando a regulação e o controle do crescimento 

microbiano no queijo. Também é acrescentado para regulação do pH final do produto, pois 

tem efeitos sobre a lactose, a qual interfere diretamente no pH do queijo. Níveis elevados de 

sal podem inibir o crescimento e ação das bactérias láticas, as quais estão envolvidas na 

fermentação do leite (Nassu et al., 2001).  

Fox e Walley (1971) observaram que a atividade proteolítica da quimosina e da 

pepsina para α-caseína pelo Mucor miehei e Endothia parasitica no coalho são influenciadas 

pelo aumento da concentração do NaCl, constatando que a concentração de NaCl pode 

influenciar a hidrólise de enzimas, como a α-caseína. Enquanto que 6% é a concentração 

ótima de NaCl para a atividade dessas enzimas, o aumento para 20% inibe por completo a 

ação destas moléculas. Para a proteólise de β-caseína, estas enzimas são inibidas na 

concentração de 5% de NaCl. Este sal atua na α e β-caseína interferindo na configuração 

conformacional dessas moléculas, desta forma impedindo a ação pelas enzimas (Fox, 1993). 

O mecanismo de absorção e difusão do sal no queijo é devido ao movimento das 

moléculas de NaCl, acrescentadas no produto ou presente na salmoura, em consequência da 

diferença da pressão osmótica entre o produto e a solução formada. A restauração do 

equilíbrio osmótico é possível dada à difusão da água e das moléculas de NaCl do queijo. 

Essa difusão das moléculas/íons possibilita que o sal penetre no interior do queijo (Muzzey et 

al., 2009).  

Muitos micro-organismos desenvolvem-se em alimentos, como pão, queijos, bebidas, 

dentre outros, de modo que determinam causas de grandes perdas econômicas e que podem 

comprometer de forma perigosa a saúde (Praphailong e Fleet, 1997; Papouskova e Sychrova, 

2007). Desenvolvem-se também em alimentos com pH baixo, altas concentrações de sal, com 
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substâncias utilizadas para preservação, como sorbato e benzoato. Para combater o 

desenvolvimento e as contaminações em alimentos é necessário, primeiramente, conhecer os 

mecanismos de tolerância aos estresses e suas adaptações (Smits e Brul, 2005).  

Vários são os fatores que afetam o crescimento das leveduras. Alguns autores 

acreditam que essas leveduras são capazes de se desenvolver em ambientes com níveis altos 

de NaCl devido ao fato de acumular internamente na célula essas moléculas (Prista et al., 

1997; Lages et al., 1999). A tolerância ao sal é dependente da constituição genética da 

levedura e de sua história de crescimento antes da exposição ao estresse (Smits e Brul, 2005). 

O estresse fenotípico relativo à tolerância varia de célula para célula dentro de uma 

população, causando a heterogeneidade na resistência ao estresse celular. 

Leveduras xerofílicas e xerotolerantes são conhecidas por contaminar alimentos, pois 

conseguem se desenvolver em baixos teores de água disponível (Butinar et al., 2005). Alguns 

gêneros são conhecidos pela sua osmotolerância, como Candida, Debaromyces, Pichia e são 

hábeis em concentrações de 10 – 15% NaCl (Soares, et al., 1997; Lages et al., 1999). 

Muitas espécies estão associadas com a contaminação de alimentos industriais, no 

entanto, pouco se conhece a respeito da microbiota presente e suas características para 

sobreviver em ambientes com baixas concentrações de água. Diferentes leveduras foram 

isoladas de águas hipersalinas, sendo estas, amostras de Pichia guilliermondii, Debaryomyces 

hansenii, Yarrowia lipolytica e Candida parapsilosis (Butinar et al., 2005). 

Praphailong & Fleet (1997) analisando 30 amostras de leveduras observaram que 

espécies de Debaromyces hansenii, Zygosaccharomyces rouxii e Pichia anomala foram 

capazes de crescer em 15% de NaCl, enquanto que espécies de Yarrowia lipolytica  e 

Kluveromyces marxianus se desenvolveram na concentração de 12,5% e 7,5% de NaCl. 

O efeito do NaCl combinado com pH e condições atmosféricas foram analisadas com 

leveduras utilizadas na produção do queijo blue, e foi determinado que na concentração de 4% 

de NaCl amostras de Geotrichum candidum não foram capazes de se desenvolver (Van den 

Tempel e Nielsen, 2000). 

Lages et al. (1999) compararam 42 espécies de leveduras quanto a presença elevada de 

NaCl e observaram que espécies de Candida tropicalis, Issatchenkia orientalis e 

Kluyveromyces marxianus foram capazes de se desenvolver a 2 mol/Litro desse composto. 
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3.6 Enzimas Hidrolíticas 

 

 Enzimas são biocatalizadores, proteínas produzidas pelas células com a finalidade de 

acelerar as reações químicas do metabolismo, a partir da diminuição da energia de ativação 

desses processos. As enzimas, em razão da sua alta especificidade, catalisam as 

transformações moleculares sem ocorrência de reações paralelas indesejáveis que são comuns 

em síntese químicas (Colen, 2006). 

Essas moléculas são de alta especificidade quanto à sua função, e por esta razão 

podem ser encontradas diversos tipos de enzimas biossintetizadas para catalisar os diferentes 

tipos de reações químicas que ocorrem nas células (Alberts et al., 2002; Yoshikuni et al., 

2006). A produção de enzimas é de vital importância para as células, uma vez que estão 

associadas com reações catabólicas e podem ser encontradas em todos os organismos vivos.  

Transformações químicas em moléculas orgânicas, mediadas por microrganismos ou 

catalisadas por enzimas de origem microbiana, são alternativas de grande potencial de 

aplicação na indústria de alimentos, farmacêutica e produtos químicos (Kirk et al., 2002). As 

enzimas de origem microbiana produzidas comercialmente são obtidas de fungos 

(filamentosos e leveduras) e também das bactérias, sendo em sua maioria, enzimas 

extracelulares da classe das hidrolases (Colen, 2006). 

Uma variedade de enzimas pode ser produzida pelos fungos sendo algumas dessas 

moléculas sintetizadas por todas as espécies (Esposito e Azevedo, 2004), como é o caso das 

proteases e das endonucleases, enzimas fundamentais para o crescimento e manutenção dos 

organismos em quaisquer condições (Fox, 1993). Outros tipos de enzimas são sintetizadas 

preferencialmente por algumas espécies de fungos quando submetidas as condições 

específicas de substratos (Souza et al., 2007).  

A produção de enzimas hidrolíticas por fungos filamentosos e leveduras é muito 

explorada tecnologicamente, com aplicação em vários setores industriais (Fox, 1993). Os 

processos industriais que utilizam enzimas são, em geral, simples, de fácil controle, eficientes 

energeticamente (Patel, 2002).  

 As enzimas hidrolíticas constituem uma importante classe de enzimas responsáveis 

pela catálise de reações de hidrólise de diversos substratos, como proteínas, lipídios, 

polissacarídeos, aminoácidos, ácidos nucléicos, ésteres e fosfatos orgânicos, dentre outras 

moléculas (Esposito e Azevedo, 2004).  
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3.6.1 Proteases 

 

 Proteases, mais especificamente peptídeo-hidrolases ou peptidases, são enzimas 

responsáveis pela clivagem hidrolítica das ligações peptídicas das proteínas e formam a 

subclasse EC 3.4.-.-. das hidrolases (Chen et al., 2003). São necessárias para degradação de 

proteínas por meio de clivagem da ligação amida entre os grupos carboxila e amina dos 

aminoácidos formadores da ligação peptídica. São divididas em dois grandes grupos: as 

exopeptidases, que removem sequencialmente os aminoácidos das extremidades N-iniciais e 

C-terminais; e as endopeptidases, as quais são responsáveis pela clivagem das ligações 

peptídicas internas (Rao et al., 1998; Esposito e Azevedo, 2004). 

Essas enzimas executam uma variedade de funções fisiológicas complexas e de 

extrema importância na condução do metabolismo essencial e funções regulatórias (Rao et al., 

1998). O uso dessas enzimas corresponde a 40% do mercado mundial de biocatalisadores, 

avaliado em 1 bilhão de dólares (Silva Neves, et al., 2006). 

 As proteases constituem um dos mais importantes grupos de enzimas exploradas pelas 

indústrias, respondendo por 25% da produção de enzimas disponíveis comercialmente. São 

amplamente empregadas nas indústrias de laticínios, carnes, panificação, detergentes, couro e 

síntese de peptídeo (Rao et al., 1998; Silva Neves et al., 2006).  

Micro-organismos são excelentes produtores de proteases, além de sua ampla 

diversidade bioquímica e a susceptibilidade de manipulações genéticas (Rao et al., 1998). 

Nesse contexto, as proteases de origem microbiana são preferidas em relação às de origem 

animal e vegetal por expressar características desejadas para aplicação biotecnológica. Entre 

os microrganismos produtores de enzimas, as leveduras tem se destacado como fonte de 

biocompostos, entre os quais predominam as proteínas (Silva Neves et al., 2006). 

 Na indústria de laticínios, a manufatura de queijos baseia-se na coagulação da proteína 

do leite, a caseína, por meio da adição do coalho ou renina, enzimas com atividade 

proteolítica. A renina é a principal enzima envolvida no processo de coagulação do leite, 

podendo ser encontrada em tecidos animais, plantas e micro-organismos (Rao et al., 1998; 

Esposito e Azevedo, 2004).  

O papel da renina é a clivagem da ligação entre resíduos de aminoácidos fenilalanina-

metionina da caseína do leite. No decorrer do processo de maturação do queijo, a enzima 

residual atua na hidrólise parcial da α-caseína, fundamentais na formação de aromas e flavor 

decorrentes da liberação de aminoácidos livres. Estudos buscam alternativas de obtenção da 

renina a partir da síntese por micro-organismos, principalmente pelos fungos. Geotrichum 



Almeida, Aliny Costa - Leveduras Isoladas de Queijos de Coalho  

 

42 

candidum é bastante conhecido na maturação de queijos produzindo compostos com 

diferentes aminoácidos, contribuindo assim, para a variedade de queijos (Demarigny et al., 

2000). 

Proteólises durante a maturação de queijos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da textura, bem como o flavor do produto (Larsen et al., 1998; Corbo et al., 

2001; Chen et al., 2003). Durante o catabolismo das proteínas do leite, ocorre diminuição da 

atividade de água devido a liberação de moléculas do grupo carboxil e amino, além de 

mudanças no pH (Sousa et al., 2001). 

Muitos fungos possuem capacidade de sintetizar uma variedade de enzimas 

proteolíticas, como espécies de Candida, Kluveromyces, Endomycopsis, Cephalosporium, 

Aureobasidium, Penicillium, Yarrowia liplytica, cuja produção está possivelmente associada a 

diferenças fisiológicas, como o requerimento de vitaminas, e a tipos morfológicos (Ahearn et 

al., 1968; Larsen et al., 1998; Welthagen e Viljoen, 1999; Corbo et al., 2001; Silva Neves et 

al., 2006). A ocorrência de espécies produtoras de proteases no ambiente natural, sendo de 

maior destaque no processamento de alimentos. 

 

 

3.6.1 Lipases 

 

 As lipases são enzimas (triacilglicerol acilhidrolases) que catalisam reversivelmente a 

hidrólise de triacilgliceróis sob condições naturais. Atuam de forma única em substratos 

insolúveis em água na interface óleo-água de soluções emulsionadas (Chen et al., 2003; 

Saxena et al., 2003). 

 Essas enzimas são extremamente versáteis podendo catalisar a transesterificação e a 

síntese estereoespecífica de ésteres, em uma variedade de substratos (Colen, 2006). Atuam 

sempre de maneira muito específica e de acordo com o tipo de substrato dependendo do 

tamanho da cadeia do ácido graxo, posição do ácido graxo no glicerol (Saxena et al., 2003). 

 A obtenção dessas enzimas pode ser de variadas fontes e há um crescente interesse no 

estudo de lipases explorando o grande potencial de aplicações dessa classe de enzimas. 

Lipases de muitas espécies de bactérias e fungos filamentosos são produzidas em grandes 

quantidades e escala industrial (Burkert et al., 2004; Boutrou et al., 2006; Gonçalves, 2007).  

As enzimas de alguns fungos atuam preferencialmente em ácidos graxos de cadeia 

curta e outras em ácidos graxos de cadeia média poliinsaturados, como é o caso da lipase de 
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Geotrichum candidum e Candida cylidracea, que atua de preferência em óleo de oliva, rico 

em ácido oléico (Carvalho et al., 2003). 

Mycotorula lipolytica foi à primeira levedura registrada como produtora de lipase, 

segundo Peters e Nelson (1948), na metade do século passado. Isolados de Candida rugosa, 

primeiramente nominada C. cylidrica, tem tido papel de destaque quanto às suas aplicações 

industriais (Colen, 2006). 

Algumas espécies de fungos possuem capacidade de sintetizar uma variedade de 

enzimas lipolíticas, como os gêneros Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Penicillium, Geotrichum, 

Candida, Kluveromyces, Pichia, Issatchenkia orientalis e isolados de Yarrowia lipolytica 

(Welthagen e Viljoen, 1998, 1999; Cosentino et al., 2001; Saxena et al., 2003). 

Algumas lipases são utilizadas em processos de maturação de queijos. A ação das 

enzimas lipolíticas gera precursores fundamentais para formação do aroma e contribui 

significantemente para o flavor (Larsen et al., 1998; Corbo et al., 2001; Chen et al., 2003). 

Em alimentos ricos em gordura, a autoxidação dos ácidos graxos insaturados resulta em 

compostos voláteis de baixa massa molecular, responsáveis pelo aroma. Por exemplo, as 

cetonas são moléculas formadas no processo de oxidação de lipídios em queijos durante o 

período de maturação (Fox, 1993; Albuquerque, 2010). 
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Avaliação da tolerância ao Cloreto de Sódio e Produção de 

Enzimas Hidrolíticas de Leveduras Isoladas de Queijos de Coalho 
 

Almeida, A.C., Arruda, F.V.F., Souza, M.A., Malett, S., Jacques, N., Casaregola, S., Morais 

Júnior, M., Gusmão, N.B. 

 

Resumo 

 

Leveduras compõem a microflora de queijos de coalho e podem se desenvolver em condições 

consideradas desfavoráveis para outros micro-organismos, como pH baixo, baixa atividade de 

água e elevadas concentrações de cloreto de sódio (NaCl). Neste trabalho foram analisadas a 

ocorrência e frequência de espécies de leveduras presentes em queijos de coalho produzidos 

com leite cru e pasteurizado, a tolerância desses isolados ao NaCl e quantificação das enzimas 

lipolíticas e proteolíticas. Issatchenkia orientalis foi à espécie isolada em maior número entre 

os queijos estudados e elaborados com leite cru, seguido das espécies de Yarrowia lipolytica e 

Geotrichum candidum. Mais de 46% das leveduras isoladas apresentaram capacidade de se 

desenvolver na concentração de 1,5 mol/L de NaCl e 45% em 2 mol/L deste sal. Y. lipolytica 

apresentou-se como melhor produtora de enzimas lipolíticas (0.81 U/mL) e proteolítica (0.55 

U/mL). 

 

 

Palavras-chave: Queijo de coalho; Leveduras; Cloreto de sódio; Lipase e Protease  
 

 

 

1. Introdução 

 

O queijo de coalho é tradicionalmente produzido a mais de 150 anos, em vários 

Estados da Região Nordeste do Brasil. É também um dos produtos regional mais consumido 

pela população, em todas as faixas de renda (Lima et al., 1998; SEBRAE, 1998; Borges et al., 

2003; Xavier, 2003; Cavalcante et al., 2007; Queiroz, 2008; Trajano, 2008). Leveduras fazem 

parte da microbiota de queijos, além de produzirem metabólitos, como enzimas hidrolíticas 

que atuam sobre fontes de carbono, contribuindo na textura, sabor e aroma desses produtos. 

No entanto, podem também causar deterioração, principalmente durante o processo de 

maturação de queijos. Condições desfavoráveis para outros microrganismos como baixas 

temperaturas, pH ácido, baixa atividade de água e elevadas concentrações de sal, podem 

propiciar o desenvolvimento das leveduras. O objetivo deste trabalho foi identificar as 

espécies de leveduras presente em queijos de coalho comercializados em Pernambuco – 

Brasil, verificar a tolerância destes isolados ao cloreto de sódio e a produção de enzimas 

extracelulares lipolíticas e proteolíticas.  
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2. Material e Métodos 

 

2.1 Isolamento e Identificação 

 

O isolamento das leveduras foi realizado a partir de cinco amostras de queijos de 

coalho. As amostras 1 e 2 elaboradas com leite cru e as amostras 3, 4 e 5 com leite 

pasteurizados. Assepticamente foram retirados blocos de 3 mm de diâmetro do centro de cada 

queijo, o material foi macerado em 200 µL de água destilada esterilizada, dessa suspensão, 70 

µL foram semeados em meio de cultura YPD (1% de cada um dos constituintes: extrato de 

levedura, peptona, dextrose e 1,5% de ágar) adicionado de cloranfenicol (0,5 g/L), incubadas 

a 30ºC, por 24 horas. As unidades formadoras de colônia (UFC) de leveduras foram 

diferenciados com base em características macroscópicas e microscópicas. Representantes de 

cada tipo de colônia foram isolados, purificados e mantidos em tubos inclinados contendo 

meio YPD a temperatura de 4ºC. Os isolados foram identificados de acordo com os métodos 

convencionais de identificação bioquímica utilizando o kit de identificação AUXACOLOR2 

(Sanofi Diagnostics Pasteur, Paris, França), e análises microscópicas para estabelecer as 

características morfológicas adicionais.  

 

2.2 Identificação Molecular 

 

Para a identificação molecular do DNA genômico foi obtido a partir da cultura de 

leveduras (Kurtzman & Robnett, 1998). As células utilizadas para extração de DNA foram 

cultivadas por 24 horas a 30 °C em 50 ml de YPD e, em seguida, foram coletadas por 

centrifugação a 2500 rpm por minuto. As células foram ressuspensas em 750 µL de tampão de 

EDTA (0.2 mol.L
-1

 Tris-HCl; 25 mmol.L
-1

 EDTA; 1% SDS; 25 mmol.L
-1

 NaCl, pH 8) e 

centrifugadas novamente. Para a lise, a massa de células (0,5 mL), esferas de vidro (0,3g) e 

0,2 μL de fenol: clorofórmio (1:1) foram adicionados a tubos de microcentrífuga de 1,5 mL. 

Após a extração, o DNA foi precipitado da fase aquosa por adição de 500 μL de isopropanol 

por 2'30'' a 12.000 rpm, em seguida, o sedimento foi lavado suavemente com álcool a 70%, 

ressuspendido em 100 µl  de tampão TE (10 mM Tris-HCl; 1 mM EDTA [pH 8.0]), e 

dissolvida por incubação a 55 ºC por 2 horas. 

Para diluir as amostras de DNA para PCR, soluções estoque foram preparadas com 4 

µL de solução genômica acrescentado 1 ml de tampão TE. Em 2 μl de DNA (contendo entre 

25 e 50 ng) foi adicionado  48 μl mistura de reação de PCR contendo uma mistura de 0,5 mM 
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dNTP; 0.2μM de primers em tampão recomendado e as reações foram realizadas em um 

termociclador 2720 (Applied Biosystems) da seguinte forma: 5 minutos a 94 °C, seguido de 

30 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 40 segundos em temperaturas variando entre 48 e 55 °C e 

entre 30 e 60 segundos a 72 °C, com uma etapa de extensão final de 7 minutos a 72 °C. O 

domínio D1/D2 divergentes na extremidade 5 'do gene rRNA foi amplificado com primers 

simetricamente NL-1 (50-GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG) e NL-4 (50-

GGTCCGTGTT TCAAGACGG). Amplificação foi realizada por 36 ciclos de amplificação 

com desnaturação a 94 °C por 1 minuto, anelamento a 52 °C e extensão a 72 °C por 2 

minutos. O DNA amplificado foi purificado com Geneclean II (Bio 101, La Jolla, Califórnia), 

de acordo com as instruções do fabricante. Visualização do DNA amplificado foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose (1,5%), em 1,5% do tampão TAE (0,04 M Tris-acetato 

0,00 l M EDTA [pH = 8,0]) e coloração com brometo de etídio (8x 10
5 

µg/µL) . Os 

fragmentos de PCR foram sequenciados em ambas as vertentes pela Eurofins MWG Operon 

(Ebersberg, Alemanha). As seqüências foram montadas com o Phred/Phrap/ pacote CONSED. 

As sequências foram analisadas com vários programas, incluindo aplicação BLAST no NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). alinhamentos de sequências foram gerados usando ClustalX 

[Thompson, 1997 #58], MAFFT [Katoh, 2009 #59] ou Muscle [Edgar, 2004 #48] e foram 

ajustadas manualmente com Genedoc (http://www.psc.edu/biomed/genedoc). 

 

2.3 Análises da Composição dos Queijos de Coalho 

 

 A avaliação da composição de proteínas, lipídios e sódio das amostras de queijos de 

coalho foram baseadas na informação nutricional fornecida pelos fabricantes (Amostras de 

queijo 1, 3, 4 e 5) e o queijo de coalho (Amostra 2) foi realizada no Laboratório de 

Experimentação e Análises de Alimentos Nonete Barbosa Guerra – LEAAL, Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), segundo Lutz (1985). 

 

2.4 Avaliação de Tolerância ao NaCl 

 

 As amostras foram semeadas em placas de Petri contendo o meio YPD, pH 6.8 e 

incubadas a 30 ºC por 24 horas. Em seguida, foram semeadas estrias graduadas em placas de 

Petri contendo 15 mL do referido meio, acrescido de cloreto de sódio (NaCl) nas 

concentrações de 1,5 mol/L, 2 mol/L, 3 mol/L e 3,5 mol/L (Figura 1). De modo semelhante 

foram semeadas as estrias dos testes controle. Os experimentos foram realizados em triplicata, 

http://www.psc.edu/biomed/genedoc
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incubados a 30ºC e o crescimento das leveduras foi acompanhado a cada 24 horas, durante 3 

dias. A avaliação do crescimento foi determinada comparando as médias dos resultados dos 

testes quanto à osmotolerância com as médias dos testes controle do crescimento das amostras 

em meio YPD sem adição de NaCl.   

                                                        

Figura 1. Modelo do semeio dos testes de osmotolerância e controle 

para obtenção das médias e comparação dos resultados. 

 

2.5 Análise Estatística 

 

As diferenças estatísticas entre as quantidades de UFC das leveduras isoladas das 

amostras de queijos de coalho e da avaliação da tolerância ao NaCl foram determinados 

através de análise de variância utilizando o programa Statistic 6.0. A comparação entre as 

amostras foram realizadas a partir do teste T (Turkey-Kramer) com índice de confiabilidade 

de 95% (α = 0,05) (NCSS, 2001). 

 

2.6 Avaliação da Atividade Enzimática 

 

  As atividades qualitativas das enzimas foram realizadas com as amostras de leveduras 

isoladas crescidas por 48 horas em placa de Petri contendo o meio YPD (Extrato de levedura, 

peptona e dextrose - todos com 1g/L; agar 15g/L; para 1L de água destilada). Discos de gelose 

das amostras (Ø 6 mm) foram transferidos para placas contendo o meio específico para o teste 

enzimático. A verificação da atividade lipolítica foi realizada em placas de Petri contendo 

tween 80 como única fonte de carbono (Kouker & Jaeger, 1987), e para verificar a atividade 

proteolítica, o substrato utilizado foi leite em pó desnatado, pH 6 utilizando a metodologia 

adaptada de Pereira-Dias et al. (2000). Os ensaios para avaliação enzimática foram incubadas 

a 30 ºC por 5 dias. Após esse período, os halos de crescimento (r) e degradação (R) foram 

mensurados e os índices enzimáticos calculados (R/r). A partir da avaliação qualitativa e da 

análise estatística para tolerância ao NaCl, foram selecionados 3 amostras de Yarrowia 

lipolytica, uma de Geotrichum candidum e um Kluveromyces marxianus para o ensaio de 

mm 
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quantificação enzimática. A fermentação foi realizada em meio contendo 1% (v/v) do 

substrato específico para produção das enzimas (Azeite de oliva e Caseína) adicionado de 

0,5% (p/v) extrato de levedura, pH inicial de 6.5, inoculados com suspensão contendo 2x10
6
 

células/mL, a 25 ºC sob agitação de 150 rpm.  Após 96 horas de incubação, o líquido 

metabólico fermentado foi centrifugado a 10.000 rpm/5 minutos/5 ºC. Para atividade lipolítica 

(Burkert et al., 2004), 1 mL de uma solução substrato contendo goma arábica e o óleo 

específico foram adicionados a 5 mL do sobrenadante e incubadas em banho-maria a 37 ºC 

por 60 minutos. Após esse período, foi realizada uma titulação com NaCl e realizado o 

cálculo para definir a atividade total expresso em 1 µmol de ácido graxo livre titulável por 

minuto. Para a atividade proteolítica (Souza et al., 2007), 100 µL de azocaseína a 0,2 M em 

tampão Tris-HCl, pH 7.2, foram incubadas com 60 µL do extrato bruto por 60 minutos a 25 

ºC. A reação foi interrompida com 480 µL de ácido tricloroacético (TCA). O material foi 

centrifugado por 10 minutos a 8000 rpm. Em 320 µL do sobrenadante foi adicionado 560 µL 

de NaOH e realizado a leitura da absorbância em 440 nm. 

 

3. Resultados 

 

A população estimada de levedura nas amostras de queijo variou de 4x10
2
 a 8x10

4 

UFC/g (Tabela 1). Um total de 43 isolados foram analisados e identificados por 

sequenciamento de DNA e da distribuição de diferentes espécies de leveduras em amostras de 

queijo, são apresentados na Tabela 2. Issatchenkia orientalis foi a espécie de levedura mais 

frequentemente isolada em amostras de 1 e 2, onde os queijos de coalho foram produzidos 

com leite cru. Os resultados das amostras de queijos produzidos com leite pasteurizado 

demonstraram a predominância de espécies de Yarrowia lipolytica, ocorrendo em 40% das 

amostras (Figura 2), em seguida, as espécies de Geotrichum candidum. 

 

Tabela 1. Contagens de leveduras isoladas das amostras de queijos de coalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amostras 

de Queijos 

Contagem de 

Células (UFC/g) 

F1 1,5 x 10
4
 

F2 8 x 10
4
 

F3 2 x 10
3
 

F4 1,5 x 10
3
 

F5 4 x 10
2
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Tabela 2. Distribuição das espécies de leveduras nas amostras de queijos de coalho. 

 

*(-) sem crescimento  

 

Ocorrência das Leveduras

P. kudriavzevii

47%

Y. lipolytica

16%

G. candidum

12%

C. intermedia

9%

K. ohmeri

2%

C. tropicalis

7%

K. marxianus

7%

 
 

Figura 2. Ocorrência das espécies de leveduras isoladas das amostras de queijos de coalho 

 

 

As análises dos componentes do queijo demonstraram similaridade entre os teores de 

proteínas e lipídios das amostras, correspondendo cada componente a aproximadamente 

22,6% do produto. Quanto ao valor do sódio, as amostras apresentaram valores de 100 mg por 

30g do produto, ocorrendo variação apenas na amostra 2 e 4, onde esses valores foram de 156 

e 225 mg, respectivamente, variando de 56 a 125mg a mais em relação as outras amostras 

avaliadas. O percentual de sódio no produto representa 0,45% do produto. 

Quanto as avaliações de tolerância ao NaCl, foi observado que 45% das leveduras 

isoladas apresentaram capacidade de se desenvolver na concentração de 1,5 mol/L de NaCl e 

40% em 2 mol/L de NaCl (Figura 3).  Os isolados da amostra 3 de queijo de coalho 

demonstraram-se mais osmotolerantes. Três isolados de Y. lipolytica e um de G. candidum 

Amostras   Espécies     

Queijo Issatchenkia 

orientalis 

Yarrowia 

lipolytica 

Geotrichum 

candidum 

Kluveromyces 

marxianus 

Candida 

tropicalis 

Candida 

intermedia 

Kodamaea 

ohmeri 

F1 8 - - - - 4 1 

F2 12 - - - - - - 

F3 - 5 5 - - - - 

F4 - - - 2 1 - - 

F5 - 2 - 1 2 - - 

I. orientalis  

    47% 
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desenvolveram-se em até 3,5 mol/L de NaCl. A amostra 2 de queijo de coalho, apresentou 

crescimento de dois isolados de I. orientalis na concentração de 3,5 mol/L.  

Tolerância ao NaCl

1,5 mol/L

45%

2 mol/L

40%

3,5 mol/L

5%
3 mol/L

10%

 

Figura 3. Avaliações quanto a tolerância das leveduras ao NaCl após 72 horas de incubação. 

 

As análises de comparação para as amostras de queijos produzidos com leite não 

pasteurizados (1 e 2) não apresentaram diferenças estatísticas, o resultado de p foi 0,09. 

Enquanto que as análises para as amostras de queijos elaborados com leite pasteurizado (3, 4 

e 5) apresentou diferença estatística, uma vez que na amostra de queijo 3 foram isolados um 

número maior de leveduras que as demais amostras comparadas, ficando o valor de p igual a 

0,03. A análise estatística para os isolados quanto a tolerância ao NaCl demonstrou 

significância nas concentrações de 1,5 e 2 mol/L, com diferença estatística entre os isolados 

dos queijos, enquanto que nas concentrações de 3 e 3,5 mol/L não ocorreu variação 

significativa. 

Das 43 amostras de leveduras avaliadas quanto a produção de enzimas lipolíticas, 

62,8% das leveduras testadas foram capazes de produzir lipases e se desenvolverem no meio 

de crescimento, enquanto que 27,9% produziram proteases nos experimentos.  

As leveduras apresentaram diâmetros de crescimento (r) variando de 48,8 a 8,2mm 

para os testes lipolíticos, e de 22,8 a 8,3mm para os proteolíticos. Os halos de degradação 

enzimática (R), para testes lipolíticos e proteolíticos foram de 48,8 a 8,6mm, e 27,6 a 8,8 mm, 

respectivamente. A relação R/r ficou entre 1,0 e 2,04 para atividade lipolítica e 1,06 a 2,04 

para a proteolítica (Figura 4). Valores superiores a 1 são considerados promissores 
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(Gonçalves, 2007). As espécies de Y. lipolytica apresentaram maiores relação R/r para a 

atividade lipolítica e proteolítica 

 

                    

Figura 4. Avaliação da atividade qualitativa proteolítica do 

isolado 1 de Y. lipolytica amostra 3 de queijo coalho. 

 

 

Os resultados para as análises de quantificação das enzimas extracelulares lipolíticas, a 

amostra 1 de Y. lipolytica apresentou-se como melhor produtora de enzimas lipolíticas 

produzindo 0.81 U/mL, com pH final de 3.5, demonstrando também a maior produção de 

biomassa, seguida da amostra 4 (Y. lipolytica ) com 0.77 U/mL  e pH final de 4.6 (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

 Figura 5. Valores em U/mL da atividade lipolítica das leveduras selecionadas. 

 

 

A avaliação de enzimas proteolíticas também demonstrou a amostra 1 de Y.  lipolytica 

apresentando maior atividade total de proteases com 0.55 unidade de atividade por mL 

(U/mL), com pH final de 8.8, seguido da amostra de G. candidum, com 0.25 U/mL, com pH 

final de 8.6 (Figura 6). As biomassas desses isolados também se apresentaram em maior 

quantidade em relação às outras leveduras utilizadas nos ensaios.  
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  Figura 6. Valores em U/mL da atividade proteolítica das leveduras selecionadas. 

 

 

4. Discussão 

 

Quanto a população de leveduras, Borges et al. (2003) verificaram que a contagem de 

fungos filamentosos e leveduras isolados de queijos de coalho no Ceará - Brasil variaram de 

1,7 x 10
4
 a 1,6 x 10

9
 UFC/g, enquanto que Feitosa et al. (2003) analisando amostras de 

queijos de coalho do Estado do Rio Grande do Norte - Brasil encontraram população variando 

de 1,9 x 10
4
 a 4,8 x 10

8
 UFC/g. Os valores apresentados nos estudos demonstraram-se 

superiores as contagens obtidas pelo presente estudo. 

Xavier (2003) isolou leveduras de queijos de coalho na Paraíba - Brasil e caracterizou 

como níveis elevados, com média de 4,6x10
5 

UFC/g e isolou com mais freqüência isolados de 

Candida tropicalis e com menos freqüência espécies de Geotrichum sp. e Pichia sp., diferente 

do referido estudo onde ocorreu a predominância de isolados de Issatchenkia orientalis, 

seguido de espécies de  Yarrowia lipolytica e Geotrichum candidum. Outras pesquisas com 

diferentes tipos de queijos isolaram espécies de Yarrowia lipolytica e Kluveromyces 

marxianus (Welthagen e Viljoen, 1998, isolando leveduras de queijos Gouda; Welthagen e 

Viljoen, 1999, analisando queijos cheddar). Cosentino et al. (2001) isolaram espécies de G. 

candidum, K. marxianus. Y. lipolytica e espécies de Pichia de produtos láticos produzidos 

com leite de cabra.  

Diversas pesquisas demonstram variabilidade entre os parâmetros físico-químicos do 

produto. Nassu et al. (2001) analisando 43 amostras de queijos de coalho produzidos no 

Estado do Ceará – Brasil, verificaram que o teor de gordura de 74,4% dos queijos foram 

0
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denominados gordos (elevados teores de gorduras) e 25,6% semigordos. Em 2006, Andrade 

observou 42,9% das amostras de queijos coalho trabalhadas eram semigordas e 57,1%, 

gordas. De queijos de coalho produzidos no Ceará – Brasil, Carvalho (2007) verificou que as 

amostras apresentavam teores de 2,88% de sódio. As análises dos teores de lipídios das 

amostras de queijos de coalho do presente estudo estão de acordo com o exigido pela 

legislação brasileira vigente para elaboração de queijos de coalho, podendo ser classificados 

como queijo magro, uma vez que seu percentual de gordura é inferior ao da classificação para 

queijos semigordos. 

Viljoen e Welthagen (1998) descreveram atividade lipolítica e proteolítica por 12 

amostras de Y. lipolytica isoladas de queijos Gouda durante seu processamento e maturação, 

enquanto que outros autores relatam que espécies de Geotrichum contribuem no processo de 

maturação através das suas atividades bioquímicas (Boutrou, et al., 2006). O isolado de Geotrichum candidum 

apresentou produção de enzimas lipolíticas e proteolíticas, o que permite associar tais processos metabólicos 

com a formação de sabor e aroma pelo micro-organismo em estudo. Estudos para a análise da produção de 

proteases extracelulares com 39 isolados de Candida famata revelaram que aproximadamente 90% das amostras 

apresentaram atividade proteolítica extracelular inferior a 50 U/mL (Wojtatowicz et al., 2001).  

 

 

5. Conclusão  

 

Os queijos de coalho apresentaram números significantes de UFC de leveduras e estas 

amostras mostraram-se com potenciais de tolerância ao NaCl e também para produção de 

enzimas lipolíticas e proteolíticas, confirmando que esses microrganismos podem se 

desenvolver em queijos do tipo Coalho alterando as características organolépticas desse 

produto.  
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Diante dos resultados do presente trabalho pode ser concluído que: 

 

 As amostras de queijos de coalho apresentaram leveduras em contagens semelhantes à 

literatura, constatando possíveis problemas nas condições higiênico-sanitárias. No 

entanto, deve-se relevar que a contagem pode variar entre as amostras devido à 

variação na concentração de sal, temperatura de armazenamento, e de ocorrências de 

contaminação acidental por leveduras após a pasteurização. 

 

 As análises dos componentes do queijo demonstraram leveduras similaridade entre os 

teores de proteínas e lipídios das amostras, no entanto, com valores inferiores quando 

se refere ao Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo de Coalho, 

permitindo classificá-los como queijos magros. Essas variações são devidas a 

composição da matéria-prima utilizada e no processamento empregado, influenciando 

diretamente na composição centesimal do produto final. 

 

 As avaliações de tolerância ao NaCl demonstraram osmotolerantes em concentrações 

acima de 2,0 mol/L de NaCl, ressaltando isolados de Yarrowia lipolytica e um de 

Geotrichum candidum que se desenvolveram em até 3,5 mol/L de NaCl, sugerindo 

que tais condições permitem não limitam o crescimento desses microrganismos que 

podem se desenvolver em queijos coalho e alterar as características organolépticas do 

produto. 

 

 As leveduras utilizadas nos ensaios mostraram-se com potenciais para produção de 

enzimas lipolíticas e proteolíticas, tais metabólitos são capazes de interferir na 

qualidade de queijos alterando as características importantes como sabor, aroma e 

textura desses produtos. No entanto, quanto comparadas com outros microrganismos, 

apresentam-se com uma produção mais baixa dessas enzimas.  

 

 A importância da presença de leveduras depende em particular do tipo/características 

de cada queijo. Para algumas classes de queijo, esses microrganismos podem causar 

deterioração. Estudos que avaliem o efeito de fatores que possam interferir no 

desenvolvimento desses microrganismos são de importância para as indústrias 

alimentícias, para maximizar a elaboração desse produto. Novos estudos para avaliar 

essa resistência em conjunto a outros fatores, como pH e temperatura, deverão ser 

realizados visando o melhoramento de padrões de produção. 
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