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1. RESUMO 

O trabalho teve por objetivo a produção de um queijo Minas Frescal simbiótico com 

baixo teor de lactose e adição de Passiflora (Passiflora edulis f. flavicarpa), obtido 

pelo processo de ultrafiltração. Será avaliada a viabilidade das populações de 

Lactobacillus Acidophilus (LA-5) e Bifidobacterium Bifidum (Bb-12) adicionadas ao 

queijo. 

2. INTRODUÇÃO 

A intolerância à lactose é causada pelo mau funcionamento do intestino delgado, 

que deixa de produzir a quantidade necessária da enzima lactase, responsável por 

quebrar a lactose e convertê-la em glucose e galactose. Portanto, a intolerância à 

lactose está diretamente ligada à deficiência da lactase, que faz com que o corpo 

tenha dificuldade ou incapacidade de digerir a lactose presente no leite e em seus 

derivados.  

O número de indivíduos intolerantes à lactose tem aumentado nos últimos anos. 

Para atender a essa demanda crescente, torna-se necessária, por parte da indústria, 

a produção de alimentos com baixo teor ou totalmente sem a lactose. 

A ultrafiltração é um processo de separação de fluídos que possibilita a separação e 

a concentração seletiva de componentes de um alimento sem provocar mudanças 

indesejáveis nas suas características sensoriais e nutricionais. Por meio de sua 

utilização é possível aumentar o teor de proteínas e reduzir o teor de lactose em 

produtos lácteos. 

3. OBJETIVOS 

Estudo da influência da redução do teor de lactose e do aumento da concentração 

de proteínas, por ultrafiltração, no processo de fabricação e nas características 

físico-químicas e sensoriais do queijo Minas Frescal simbiótico.  

Avaliação do efeito da adição de Passiflora edulis subsp flavicarpa sobre a 

viabilidade das bactérias Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum, nas 

características físico-químicas e na vida de prateleira do queijo. 



4. METODOLOGIA 

4.1. PROCESSO DE ULTRAFILTRAÇÃO DE LEITE 

Leite semidesnatado, pasteurizado e resfriado da marca Leite da Fazenda, foi 

aquecido a 55º C em um pasteurizador Tetra Hoyer, modelo Mix Complet 100, com 

capacidade para 100 litros, dotado de agitador e sistemas de aquecimento e 

resfriamento.  A seguir, o leite foi transferido para o tanque de alimentação da 

unidade de ultrafiltração Tetra Alcross MF 1, contendo uma membrana mineral 

tubular de óxido de zircônio, com suporte de carbono grafite, com área de 0,2 m2 e 

tamanho de poros de 0,1 m, previamente limpa e sanificada.  O leite foi 

concentrado até o fator de concentração 3:1, determinado por meio da redução de 

volume obtida durante o processo e controlado por meio de medidas de vazão de 

permeado durante o mesmo. A seguir, foi adicionada água pasteurizada  a 55 ºC, 

em quantidade necessária para reduzir em 50% o teor de lactose do leite. Em 

seguida, o retentado diafiltrado foi concentrado até o fator de 5:1.  

4.2. FABRICAÇÃO DO QUEIJO DO RETENTADO  

Foram produzidos dois lotes de queijos: o controle (sem adição de Passiflora) e o 

experimental, contendo 0,005% de Passiflora edulis (Passiflora edulis f. flavicarpa). 

4.3. ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS 

Foram realizadas determinações de pH, acidez titulável, gordura, proteína, lactose, 

cinzas e sólidos totais, conforme descrito por SILVA et. al. (1997). As análises foram 

realizadas em quadruplicatas. 

A avaliação de atividade de água foi realizada no medidor Aqualab Model Series 3 

ET, fabricante Decagon Devices Inc. 

Para enumeração das cepas probióticas de Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium, foi utilizado o meio de cultura MRS (DE MAN, ROGOSA, SHARPE) 

ÁGAR), conforme descrito por Tonon et. al.,(1998). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a conclusão do trabalho precisará ser realizado mais um processamento e a 

finalização das análises físico químicas e microbiológicas. 

 

 



Figura 1 – Gráfico Vazão x Tempo                            Figura 2 – Gráfico Vazão x FCv 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas Figura 1 e 2 são apresentadas as variações da vazão em função do tempo e do 

fator de concentração volumétrico, respectivamente. Esses dados mostram que 

houve uma redução na vazão com o aumento do fator. Em seguida houve elevação, 

quando se realizou a diafiltração e, posteriormente, redução. O comportamento 

observado era esperado e pode ser atribuído à variação de viscosidade ao longo do 

processamento.  

(Fonte: autor.)                                                 (Fonte: autor.) 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados preliminares obtidos nas análises 

físico-químicas. Os valores obtidos de cada análise resultam das médias e desvios 

padrão resultantes de 4 determinações. 

Tabela 1 – Valores Mais Prováveis obtidos nas determinações físico-químicas realizadas nos 

retentados e permeados. 

Amostra Gordura(%) Proteína (%) Lactose (%) Sólidos Totais (%) Cinzas (%) Acidez Titulável (%) pH

Permeado 1 (5,25 ± 0,07) (0,40 ± 0,01) Em andamento (3,1 ± 0,5) (0,316 ± 0,009) (0,350 ± 0,006) 6,51

Permeado 2 Em andamento (0,3 ± 0,2) Em andamento (2,1 ± 0,2) (0,30 ± 0,03) (0,023 ± 0,003) 6,49

Retentado Em andamento (11,93 ± 0,08) Em andamento (21 ± 2) (1,34 ± 0,04) Em andamento 6,63  

(Fonte: Elaborado pelo autor.) 
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