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Resumo 

A coagulação do leite é a etapa essencial na produção de queijo. Os coagulantes 

desempenham um papel importante na definição das características da coalhada influen-

ciando a agregação micelar e interferindo na velocidade de endurecimento do gel e na 

firmeza final do gel. O objetivo deste trabalho é a avaliação da cinética de coagulação do 

leite de ovelha com a utilização de cardo e de coalho, dum método adaptado a partir do 

método de referência, a norma ISO 23058|IDF 199:2006, bem como estudar a coagulação 

enzimática utilizando o Optigraph., Foi simultaneamente determinada a qualidade físico-

química do leite (proteína, gordura) como uma ferramenta adicional para a monitorização 

do fabrico tradicional de queijos, dada a influência que tem sobretudo na fase de formação 

da coalhada. Os resultados do presente trabalho apresentaram uma variação no pH do 

leite de ovelha entre 6,58-6,73, enquanto a acidez variou entre 16,7 e 24,0 ml NaOH N/L. 

De um modo geral, verificou-se que a composição do leite de ovelha apresentou reduzida 

variabilidade entre explorações e ao longo do tempo. Avaliando o tempo de coagulação 

de cardo e coalho verifica que o leite coagulado com o extrato de cardo teve o início da 

floculação mais tardio em relação ao coalho. Na generalidade existe pouca variabilidade 

dentro das explorações, resultante num baixo desvio padrão e coeficiente de variação. A 

firmeza final no coalho é superior (19,37 Volts) ao do cardo (17,42 Volts), ou seja, o 

coalho tem uma coalhada mais firme e nota-se melhor porque não há atividade não espe-

cifica das enzimas no coalho. A relação entre a composição e a firmeza no leite VG, é 

que esse leite tem composições mais fraca em relação aos outros leites, pois, promove 

uma coalhada mais fraca e menos firme. Concluiu-se que o tempo de coagulação e as 

propriedades da coalhada estão relacionados com o tipo de coagulante utilizado e com a 

composição do leite.  

 

 

Palavras-chave: Cynara cardunculus, coalho, coagulação, leite de ovelha, imagem digi-

tal.  
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ABSTRACT 

 Milk coagulation is the essential step in cheese production. Coagulants play an important 

role in defining the characteristics of the curd, influencing micellar aggregation and in-

terfering with the speed of gel hardening and the final firmness of the gel. The aim of this 

research is to evaluate the coagulation kinetics of sheep's milk using cardoon flower ex-

tracts and rennet (chymosin), using a method adapted from the reference method, the ISO 

23058/IDF 199:2006 standard, as well as monitoring the enzymatic coagulation proper-

ties using an Optigraph. The physicochemical quality of the milk (protein, fat) was sim-

ultaneously determined as an additional tool for monitoring traditional cheesemaking, 

given the influence it has on the curd formation phase. The results of the present work 

showed a variation in the pH of sheep's milk between 6.58-6.73, while the acidity varied 

between 16.7 and 24.0 ml NaOH N/L. In general, it was found that the composition of 

sheep milk showed little variability between producers along the time. Evaluating the 

coagulation time of the cardonn flower extract and rennet, it was verified that the milk 

coagulated with the cardoon extract had the beginning of flocculation later than the ren-

net. In general, there is little variability within the sheep milk producers, resulting in a 

low standard deviation and coefficient of variation. The curd firmness produced with ren-

net is higher (19.37 Volts) than the curd firmness produced with cardoon flower extract 

(17.42 Volts), so, the rennet has a firmer curd and is better noticed because there is no 

non-specific activity of the enzymes in the rennet. The relationship between composition 

and firmness in VG milk is that this milk has weaker compositions compared to other 

milks, as it produces curds with lower firmness. This concludes that the coagulation time 

and the properties of the curd are related to the type of coagulant used and the composition 

of the milk. 

 

 

Keywords: Cynara cardunculus, rennet, coagulation, sheep milk, digital image. 

  



11 
 

1. INTRODUÇÃO 

A arte de transformar o leite em queijo é ancestral, o processo de produção de 

queijo tornou uma forma natural e sustentável de preservar o leite, em que são transfor-

mados e conservados a maioria dos seus componentes, como proteínas e gorduras, num 

produto altamente nutritivo e saboroso. A coagulação do leite é um processo essencial em 

queijaria, a utilização de enzimas coagulantes é fundamental na definição das caracterís-

ticas da coalhada e podem influenciar na agregação micelar, interferir na velocidade do 

endurecimento e na firmeza final do gel, nas propriedades de drenagem da coalhada e a 

textura e sabor do queijo (Gomes, et al., 2019). 
Portugal é um país produtor de queijo de grande especificidade, obtidos a partir 

de leite de ovelha, vaca, cabra ou de mistura destes tipos de leite. Tradicionalmente, existe 

uma grande variedade de queijos de ovelha, com características físico-químicas e orga-

noléticas muito especificas, resultando dos diversos processos de fabrico e de vários fa-

tores diretos ou indiretos que afetam e determinam a cadeia de produção de queijos. O 

uso das enzimas coagulantes extraídas da flor da planta Cynara cardunculus L. é obriga-

tório na grande maioria dos queijos de ovelha protegidos por DOP (Garrido, 2017), como 

o Serra da Estrela, o Serpa e o Azeitão, sendo este o principal aproveitamento económico 

do cardo Cynara cardunculus L. em Portugal (Pais, Veríssimo, & Gomes, 2015). Para a 

indústria de laticínios é fundamental conhecer as propriedades de coagulação do leite, 

uma vez que definem os aspetos tecnológicos da produção. Leites com características 

favoráveis à produção de queijos devem apresentar curto tempo de coagulação e firmeza 

da coalhada, fácil de trabalhar, resultando em produtos com composição desejável e esses 

fatores são importantes para o processamento (Beux, Pereira, Cassandro, & 

Waszczynskyj, 2017). 

O objetivo deste estudo foi a avaliação da cinética de coagulação de leite de ovelha 

através dum método adaptado a partir do método de referência, a norma ISO 23058|IDF 

199:2006, bem como estudar a coagulação a partir do Optigraph. Foi ainda feita a avali-

ação de alguns parâmetros físico-químicos do leite como proteína, gordura, lactose, sóli-

dos não gordos e sólidos totais. 
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1.1  PRODUÇÃO DE QUEIJO EM PORTUGAL 

A produção de queijos com leite cru faz parte da herança cultural de países como 

Portugal. A União Europeia desenvolveu uma política de qualidade, com a finalidade de 

proteger os produtos tradicionais e de promover as características únicas ligadas à sua 

origem geográfica, bem como ao saber-fazer tradicional. Foram instituído os regimes de 

Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), nos 

queijos produzidos de forma tradicional, com base no Regulamento (UE) n.º 1151/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012. Foram estabelecidos 

os regimes DOP e IGP a fim de ajudar os produtores ligados a uma área geográfica com 

o intuito de garantir uma proteção uniforme das denominações como direito de proprie-

dade intelectual no território da União, cuja qualidade ou características se devam essen-

cial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os seus fatores natu-

rais e humanos (DGADR, 2022). 

Com base nos estudos feitos dos produtos de denominações portuguesas regista-

das como DOP e IGP, atualmente são produzidos 15 queijos com Denominação de Ori-

gem Protegida e um queijo com Indicação Geográfica Protegida, registados na UE. São 

os seguintes: Queijo de Azeitão DOP, Queijo de Cabra Transmontano DOP, Queijo de 

Nisa DOP, Queijo São Jorge DOP, Queijo Serra da Estrela DOP, Queijo Terrincho DOP, 

Queijo Rabaçal DOP, Queijo Serpa DOP, Queijo de Évora DOP, Queijo do Pico DOP, 

Queijos da Beira Baixa DOP (Castelo Branco, Amarelo da Beira Baixa e Picante da Beira 

Baixa) e Queijo Mestiço de Tolosa IGP (DGADR, 2022a). 

Em Portugal os queijos com DOP/IGP, correspondem cerca de 2% da produção 

total. No ano de 2017, relataram que a produção de queijo com DOP/IGP portuguesa tinha 

correspondido a 0,2% da produção de queijos qualificados na União Europeia. Os queijos 

produzidos a partir de leite de vaca são os mais significativos com 49% da quantidade 

total produzida, os queijos de ovelha qualificados correspondem a 42% da produção total, 

seguidos dos queijos de mistura (8%).  

A produção de queijo no país aumentou 5,4% e a produção atual corresponde a 81 

mil toneladas. A União Europeia é o maior produtor mundial de queijo, tendo produzido 

9.960 mil toneladas, em 2017 (Nutrição, 2018).  A Figura 1 apresenta o mapa da produção 

anual de queijos no ano 2021, onde a Alemanha é o maior produtor de queijos (2360.90 

toneladas) na União Europeia, em seguida a França (1865,96 toneladas), a Itália ocupa a 

terceira posição (1374.23 toneladas) e o Portugal ocupa a posição 20º, onde produziu 
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cerca de 83,64 toneladas de queijo (Eurostat, 2022). Também tinha sido o 5º maior pro-

dutor de queijo de ovelha, ficando atrás da Itália, Espanha, França e Bulgária (Dias, 2021). 

               

Figura 1: Produção de queijos, em milhares de toneladas, em 2021 (Eurostat, 2022). 

 

1.2 LEITE DE OVELHA 

A qualidade do leite é um dos fatores mais importantes na transformação de leite, 

afeta diretamente as fases de fabrico como a coagulação, a sinérese, dessoramento e, prin-

cipalmente, a maturação, pois são fases em que as reações bioquímicas são quase irrever-

síveis e decisivas para a qualidade do queijo (Regalo, 2019) 

A composição do leite depende de fatores como a espécie e raça do animal, a 

alimentação e o meio ambiente, com impacto nos teores em gordura e proteína do leite 

(Rodrigues, 2014). A variação na composição do leite, especialmente o teor de gordura e 

caseína, tem grande influência no rendimento do queijo e em outros aspetos, incluindo a 

composição do queijo, microestrutura, textura, propriedades reológicas, bioquímica da 

maturação e propriedades funcionais. A variabilidade no teor de caseína resulta em dife-

renças na velocidade de coagulação e na firmeza do coágulo (Arango, Trujillo, & Castillo, 

2018). A concentração e dimensão das micelas de caseína e o teor de cálcio coloidal e 

solúvel são características que variam entre espécies e, dentro da mesma espécie, variam 
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com a raça. Estas variações são responsáveis pelo comportamento do leite durante a coa-

gulação e pelas características do gel (Bandeira, 2010). Durante o período da lactação o 

teor em gordura do leite varia, no início é menor devido à maior quantidade de leite pro-

duzido, e à maior proporção de alimentos concentrados na dieta e no final da lactação 

quando os níveis de produção de leite diminuem e a dieta se torna mais fibrosa, o teor em 

gordura aumenta (Rodrigues, 2014). 

As diferenças entre as raças são explicáveis não apenas pela composição diferente 

do leite, mas também pela fisiologia do animal, fatores genéticos, o tempo de lactação, a 

idade, a estação do ano e a alimentação, a quantidade de leite produzido e ainda com o 

regime de exploração do animal (Rodrigues, 2014). O leite de cabra apresenta o teor da 

matéria gorda semelhante ao do leite de vaca, os seus glóbulos de gordura têm menores 

dimensões, cerca de 65% apresentam um diâmetro inferior a 3 µm. Ao inverso de leite de 

vaca, o de cabra não apresenta aglutinina (agrupamento dos glóbulos de gordura), difi-

cultando a separação da gordura. Em relação á fração proteica, apesar de um teor seme-

lhante, o teor de αs1-caseína, é inferior no leite de cabra, podendo ser muito baixo ou 

praticamente nulo. São estas diferenças nos teores de caseína que vão originar diferenças 

significativas nas características físicas das coalhadas quando se adiciona o coagulante. 

O leite de cabra apresenta tempos de coagulação menores, velocidade elevada de aumento 

da consistência do gel, mas uma firmeza do gel fraca. No caso do leite de ovelha, este é 

rico em caseína e cálcio micelar, e apresenta um início de floculação semelhante ao de 

cabra, mas uma velocidade de agregação micelar e firmeza máxima do gel muito elevada 

(Reigoto, 2009).  

A viscosidade do leite de ovelha é maior devido à sua riqueza em sólidos, e as 

suas qualidades queijeiras promovem um rendimento queijeiro duas vezes superior ao 

leite de vaca. Sendo o seu leite duas vezes mais mineralizado do que de vaca, apresenta 

um maior poder tampão, o que pode ser uma vantagem para a sua conservação, visto ser 

mais resistente à fermentação láctica. A coalhada formada a partir do leite de ovelha é 

muito mais firme que a obtida de leite de vaca. Os queijos derivados do leite de ovelha 

não têm, geralmente, sabores amargos, característica que está relacionada com baixa con-

centração de caseína αs em relação às caseínas totais (Ramos, 2009).  

A variação natural na composição do leite tem grande influência no rendimento 

do queijo e em outros aspetos, como a composição do queijo, microestrutura, textura e 

propriedades reológicas, bioquímica da maturação e propriedades funcionais. A 
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variabilidade no teor de caseína resulta em diferenças na velocidade de coagulação e na 

firmeza do gel formado. Também é geralmente aceite que a firmeza do gel aumenta com 

o nível de proteína (Arango, Trujillo, & Castillo, 2018). 

Como o leite apresentam composição e características físico-químicas diferentes, 

o de ovelha têm comportamento particulares, quando é adicionado o coalho. Pela atuação 

de mesma enzima coagulante em diferentes tipos de leite, é possível verificar diferenças 

relativamente à afinidade para a degradação da κ-caseína e posteriormente à capacidade 

ou velocidade de agregação micelar, para além da ação proteolítica posterior sobre as 

diferentes caseínas do leite em fases mais avançadas do fabrico do queijo (Reigoto, 2009). 

As diferentes características físico-químicas e o diferente comportamento tecno-

lógico dos vários tipos de leite são devidos à composição do mesmo e, dentro da espécie, 

ao polimorfismo genético verificado ao nível das caseínas κ, β, αs1 e β-lactoglobulina de 

vaca e da caseína αs1 de cabra e de ovelha, principalmente ao nível da concentração em 

caseínas e em cálcio bem como na dimensão das micelas (Reigoto, 2009). 

As ovelhas são animais de reprodução sazonal, o seu leite possui coloração branca, 

com alguma viscosidade, com cheiro e sabor intensos. A Tabela 1 apresenta a composição 

química do leite de ovelha, onde se verifica que apresenta 5,7% de proteína, 7,1 % de 

gordura, 12,0% de sólidos não gordos e 4,6% de lactose. A gordura é o componente do 

leite que mais varia com a manipulação da alimentação dos animais. 

Em Portugal, o leite de ovelha é exclusivamente reservado para a produção de 

queijo em grande maioria, devido ao seu teor em proteína (Beato, 2021). De facto, este 

leite é rico em caseína e em cálcio micelar, apresenta um início de floculação muito pró-

ximo da do leite de cabra, mas possui uma velocidade de agregação micelar muito elevada 

e uma consistência máxima do gel cerca de duas vezes superior a outros tipos de leite 

(Ramos, 2009). As características sensoriais específicas dos queijos de ovelha estão rela-

cionadas com a composição química do leite cru, as enzimas coagulantes, a microbiota 

do leite ou a inoculação do leite com estirpes autóctones e algumas práticas distintas de 

fabrico do queijo (Conceição, et al., 2018). 
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Tabela 1: Composição química do leite de ovelha (Beato, 2021). 

Componentes Leite de ovelha  

Água (%) 82,0 

Energia (kcal) 107,0 

Gordura (%) 7,1 

Sólidos totais (%) 18,4 

Sólidos não gordos (%) 12,0 

Lactose (%) 4,1 

Proteína (%) 5,7 

Cinza (%) 0,9 

 

Os glóbulos de gordura de leite de ovelha têm influência direta nas propriedades reológi-

cas do queijo, com impacto na textura, na formação do sabor, perfil de ácidos gordos e na 

solubilização de compostos associados ao flavour. O teor de proteínas pode variar muito 

consoante o tipo de dieta do animal e representa cerca de 95% dos componentes azotados. 

A fração azotada não proteica encontra-se em menor porção comparativamente ao leite 

das outras espécies. Assim, o teor de proteínas coaguláveis enzimaticamente é superior, 

potenciando um maior rendimento queijeiro (Regalo, 2019). 

 

1.3 PROPRIEDADES DE COAGULAÇÃO DO LEITE E ESTRU-

TURA MICELAR 

O leite é um sistema coloidal constituído por uma solução aquosa de lactose, sais 

e outros elementos, as proteínas do soro estão em solução coloidal, as micelas de caseína 

estão em dispersão coloidal e os glóbulos de gordura estão em emulsão. O principal fator 

que determina as propriedades tecnológicas da produção de leite e queijo é a concentração 

de proteínas coaguláveis, ou seja, caseínas, que é altamente variável no leite (Zambudio, 

2001). A fração proteica do leite é composta pelas caseínas ou proteínas insolúveis e pelas 

proteínas do soro ou proteínas solúveis. As proteínas insolúveis são as caseínas -α (onde 

se inclui αs1, αs2), -β, -K e Y, que se apresentam sob a forma de micelas de fosfocaseinato 

de cálcio, são facilmente degradadas por enzimas proteolíticas (Rodrigues, 2014). As 
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caseínas α e β, apresentam um carácter hidrofóbico (Bandeira, 2010) e localizam-se no 

interior, enquanto a K-caseína localiza-se na superfície (Gomes, et al., 2019). 

A propriedade de coagulação é definida como a capacidade do leite em reagir com 

um coagulante e formar uma coalhada com consistência adequada e em tempo ótimo para 

processamento, além de apresentar boa capacidade de sinérese ou perda de soro. O coa-

gulante reage diretamente com a caseína que constitui o principal componente para a pro-

dução do queijo e da qual depende grande parte das características reológicas da coalhada, 

da capacidade de redução de massa e eficiência de transformação do leite (Beux, Pereira, 

Cassandro, & Waszczynskyj, 2017). 

A caseína é a fração dominante da proteica do leite, que são fosfoproteínas e que 

representam 80%. As moléculas de proteína formam complexos que são denominados de 

micelas de caseína, a sua estrutura é coloidal, a sua forma pode ser esférica e são com-

postas por várias moléculas agrupadas em submicelas, tal como se representa na Figura 

2 (Machado M. H., 2013). 

 

Figura 2: Esquema da micela da caseína do leite (cienciadoleite.com.br). 

 

As caseínas diferenciam-se entre si pelo número de agrupamentos fosfoseril, pela 

presença ou ausência de cisteína e de glúcidos, pelo seu carácter mais ou menos hidrofó-

bico e pelos seus teores em certos aminoácidos como prolina, treonina e tirosina 
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(Bandeira, 2010) e (Penas, 2018). A presença dos grupos fosfoseril confere às caseínas 

uma elevada afinidade ao cálcio (Bandeira, 2010), sendo maior, quanto maior for o grau 

de fosforilação. As caseínas α e β são sensíveis ao cálcio, a κ-caseína tem função estabi-

lizante da micela de caseína, pois não é sensível a este ião. Quando se adiciona uma pro-

tease coagulante, ocorre a rutura das cadeias de k-caseína, possibilitando o acesso dos 

iões de cálcio às caseínas -α e -β que tendem a agregar e precipitar enquanto parte da k-

caseína permanece na fase aquosa, isto é, no soro (Penas, 2018). A κ-caseína diferencia 

das restantes caseínas pela presença de glúcidos e sua grande sensibilidade à ação de en-

zimas coagulantes, fraca afinidade para o cálcio e possui uma cadeia peptídica cuja estru-

tura primária apresenta duas regiões com características diferentes. O péptido NH2 termi-

nal (resíduos 1-105) apresenta um carácter básico e hidrofóbico, enquanto o péptido 

COOH terminal (resíduos106-169) é ácida e hidrófila. É de realçar o fato da ligação Fe-

nilalanina 105-Metionina 106 (Fen 105-Met 106) apresentar uma sensibilidade elevada à 

ação da quimosina. Esta ação dá origem a uma agregação micelar por aprisionamento da 

fase aquosa, traduzindo no início da coagulação do leite, como se referiu (Penas, 2018). 

As micelas de caseína encontram-se em suspensão coloidal na fase aquosa do 

leite, onde se encontram dissolvidos a lactose e os sais minerais. O cálcio solúvel encon-

tra-se em equilíbrio com o da micela. Diversos fatores como a temperatura, o pH, a força 

iónica, atividade da água e os teores de fosfato e citrato solúveis, podem afetar esse equi-

líbrio, levando a mudanças na distribuição de tamanho e proporção de micelas livres. 

Quando há um aumento da temperatura, do pH e aumenta o teor de cálcio iónico, dá-se 

um aumento dos teores de cálcio e de fosfato na micela e, consequentemente, um aumento 

das suas dimensões (Penas, 2018).  

 

1.4 ENZIMAS COAGULANTES 

Os coagulantes são essenciais na definição das características da coalhada, a uti-

lização dos extratos da flor de cardo e do coalho de bezerro como agente na coagulação 

do leite é possível devido à presença de enzimas proteolíticas denominadas proteases as-

párticas, cardosinas e quimosina, as quais são responsáveis pela hidrólise da principal 

proteína do leite (Folgado & Abranches, 2019). Essas enzimas atuam especificamente 

sobre a κ-caseína, causando desestabilização no sistema coloidal, seguindo-se uma etapa 
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de agregação das micelas de caseína, que ao longo do tempo formam gel (coalhada) 

(Cabrera, Budelli, & Lema, 2022). 

As enzimas coagulantes são uma das componentes mais essenciais no fabrico de 

queijos, impactando e regulando as propriedades de coagulação do leite. É essencial co-

nhecer a atividade de coagulação do leite de um determinado tipo de coagulante, o que 

permite ao queijeiro selecionar a enzima adequada para cada tipo de queijo e ajustar a 

proporção de enzima para controle da coagulação, assim, otimizar o rendimento e a qua-

lidade do queijo (Tabayehnejad & Payne, 2012). 

Os diferentes fatores como o elevado preço do coalho de origem animal, questões 

religiosas (islamismo e judeus), dieta (vegetariano ou consumidores que são contra pro-

dutos geneticamente modificados), proibição de quimosina recombinante em alguns paí-

ses, bem como a procura de queijos com sabor e textura novos e especiais, contribui para 

a pesquisa de novos coagulantes (Alavi & Momen, 2020). Várias preparações de plantas 

demonstraram coagular o leite, mas a maioria mostrou-se inadequada para a produção de 

queijo devido ao seu caráter excessivamente proteolítico, o que diminui o rendimento do 

queijo e produz sabores amargos no produto final (Silva & Malcata, 2004). 

Para além da quimosina recombinante, pepsina bovina, pepsina de frango e pep-

sina suína, bem como proteases de origem microbiana produzidas por Rhizomucor 

miehei, Rhizomucor pusillus e Cryphonectria parasitica, já estão disponíveis no mercado, 

porém, é difícil encontrar uma alternativa para a quimosina, pois apresentam atividade 

proteolítica fraca em comparação com muitas outras proteases. Uma alta taxa de coagu-

lação do leite para atividade proteolítica é considerada um parâmetro crítico na seleção 

de proteases como substitutos da quimosina (Alavi & Momen, 2020). 

 

1.4.1 ORIGEM ANIMAL 

O extrato enzimático de origem animal foi o primeiro coalho utilizado no fabrico 

do queijo, sendo a preparação enzimática mais utilizada em queijaria a nível mundial 

durante seculos. A formação da coalhada é induzida por substâncias presentes no quarto 

compartimento do estômago dos ruminantes (abomaso), duas enzimas ácidas proteolíti-

cas, a quimosina e a pepsina. A proporção de cada enzima depende da idade do animal, o 

coalho derivado de bezerros jovens é composto por 80% de quimosina e 20% de pepsina 
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(Júnior, Tribst, Yada, & Cristianini, 2018). O coalho é uma mistura de diferentes espécies 

moleculares e variantes genéticas da quimosina, uma protease aspártica (Jaros & Rohm, 

2017). Quanto mais novo for o animal mais elevado é o teor de quimosina no coalho 

(Rodrigues, 2014).  

A quimosina é a principal enzima utilizada na indústria dos lacticínios, é conside-

rado a melhor enzima de coagulação de leite, tem uma atividade muito específica sobre a 

k-caseína devido à sua alta especificidade de substrato. Em contraste, a pepsina é alta-

mente inespecífica, levando à libertação de peptídeos de cadeia média com sabor amargo 

(Liburdi, Spinelli, Benucci, & Esti, 2018). Tem sua atividade coagulante máxima a pH 

5,5, considerada termicamente estável até 55ºC e com maior atividade proteolítica a 30°C 

(Jaros & Rohm, 2017). 

A disponibilidade de coalho tornou-se limitada, devido ao aumento da procura 

mundial para a produção de queijos, com uma taxa de crescimento de 4% ao ano. E tam-

bém com a redução no abate de bezerros devido à baixa produção de sua carne contribui 

no aumento da procura por potenciais substitutos deste tipo de coalho (Júnior, Tribst, 

Yada, & Cristianini, 2018). Vários fatores como a constância e facilidade de disponibili-

dade, preço baixo, qualidade estável e demandas de segmentos específicos de consumi-

dores (lactovegetarianos), desencadearam a busca por alternativas ao coalho animal a par-

tir da década de 1960. Atualmente existem três tipos de substitutos ao coagulante de ori-

gem animal, nomeadamente, o de origem microbiana, de origem vegetal, e a quimosina 

produzida por fermentação (Jaros & Rohm, 2017). Dentro dos extratos vegetais, o cardo 

(Cynara cardunculus) que tem uma maior predominância (Liburdi, Spinelli, Benucci, & 

Esti, 2018). 

 

1.4.2 ORIGEM MICROBIANA 

São enzimas proteolíticas produzidas a partir de microrganismos, geralmente não 

modificados geneticamente, que são capazes de induzir a coagulação e gelificação do leite 

a partir de uma ação semelhante ao efeito da quimosina. As proteases são menos especí-

ficas que a quimosina, mas a razão entre a atividade de coagulação e a atividade proteo-

lítica geral é menor. A fração de enzima ativa que permanece no queijo pode contribuir 

para a proteólise durante a maturação e para a formação de quantidades excessivas de 

pequenos peptídeos hidrofóbicos que causam um sabor amargo (Jaros & Rohm, 2017).  
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Os coagulantes microbianos mais importantes são obtidos a partir de três espécies 

de fungos, nomeadamente de R. miehei, Rhizomucor pusillus (anteriormente Mucor pu-

sillus) e Cryphonectria parasitica (anteriormente Endothia parasitica). O coagulante me-

nos importante e menos caracterizado é produzido por C. parasítica, isso se deve à sua 

alta atividade proteolítica, pois hidrolisa especialmente a β-caseína em grande medida. A 

sensibilidade à temperatura, pH ótimo e sua resposta ao cálcio variam até certo ponto, é 

indiscutível que a estabilidade térmica destes coagulantes é superior à do coalho de vitela, 

o que resulta numa maior quantidade de coagulante ativo durante a maturação do queijo 

especialmente para a coalhada escaldada (Jaros & Rohm, 2017). 

Os coagulantes microbianos têm várias vantagens que são baixo custo de produ-

ção e conformidade com os princípios alimentares kosher, halal e vegetariano. Suas prin-

cipais desvantagens são baixa especificidade, alta estabilidade térmica, menor relação a 

atividade de coagulação do leite / atividade proteolítica do que o coalho de bezerro e mais 

chances de amargor no queijo (Nicosia, Puglisi, Pino, & Caggia, 2022). 

1.4.3 CARDO 

Atualmente mais atenção tem se voltado para coagulantes de origem vegetal, 

como proteases presentes em vários tecidos vegetais, como flor de cardo (C. carduncu-

lus), alcachofra (Cynara scolymus) e flores de Citrus aurantium. Essas proteases são en-

zimas encontradas nos tecidos vegetais e podem hidrolisar as caseínas do leite em dife-

rentes pH e temperatura (Nicosia, Puglisi, Pino, & Caggia, 2022). 

Os extratos aquosos de pistilos de flores de cardo têm sido utilizados desde a an-

tiguidade como coagulante na queijaria tradicional em Portugal. Além de sua utilização 

em algumas queijarias tradicionais portuguesas (Ordiales, Martín, Benito, Hernández, & 

Córdoba, 2012), o cardo é também utilizado em alguns queijos de Espanha, França e 

Itália, a partir de leite de ovelha. O cardo (Cynara) é uma planta herbácea perene diploide, 

que cresce até 2 metros de altura (cardo cultivado), enquanto o cardo silvestre normal-

mente não ultrapassa os 110 cm de altura, tem raiz aprumada e caule tomentoso com 

espessura cerca de 17 milímetros. As suas folhas são penatifendidas, com margem espi-

nhosa, verde-acinzentadas na parte superior e mais claras na parte inferior, as flores têm 

corolas tubulosas, azul-violeta. O cardo cultivado é germinado a partir da semente e usado 

como uma planta anual, enquanto a alcachofra é geralmente propagada vegetativamente 

(Folgado & Abranches, 2019).  
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Pertence à família Asteraceae, faz parte da flora mediterrânica, distribuída por 

toda a bacia mediterrânica, Macaronésia (Madeira e Canárias), Norte de África, Chipre e 

Turquia é também colonizador no México, Califórnia, Argentina, Chile, Peru, Austrália, 

China e África Ocidental. A produção de cardo cultivado parece estar mais restrita ao sul 

da Europa, nomeadamente em Espanha, Itália, França, Grécia e Portugal (Conceição, et 

al., 2018).  

A utilização de cardo tem apresentado um bom desempenho no fabrico de queijos, 

onde as proteases aspárticas extraídas de flores de cardo estão entre as poucas enzimas de 

origem vegetal que têm sido utilizadas na produção de queijo em Portugal e Espanha 

(Gala, Prados, Pino, Tejada, & Fernández, 2008), em especial da espécie Cynara cardu-

nculus (Figura 3). De entre as outras espécies de cardo, a C. humilis L. é a espécie mais 

abundante e também utilizada no fabrico de vários queijos tradicionais em substituição 

ou misturado com C. cardunculus quando este é escasso (Salguero & Sanjuán, 1999). 

 

Figura 3: Planta silvestre do cardo A e B e as respetivas flores, fonte (https://flora-

on.pt/, 2022). 

 

As flores da Cynara são fontes de enzimas coagulantes de leite, contêm proteases 

aspárticas denominadas cardosinas ou cinarases (Ordiales, Martín, Benito, Hernández, & 

Córdoba, 2012). As proteases aspárticas estão amplamente distribuídas na natureza, e têm 
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sido extensivamente detetadas e isoladas em sementes, folhas e flores de diferentes plan-

tas. Foram identificadas vários proteases em extratos de flores de C. cardunculus que 

receberam nomes diferentes, cardosinas, ciprosinas e cinarase. A atividade de coagulação 

dos extratos de flores de C. cardunculus é devida a várias proteases aspárticas que são 

cardosinas A, B, E, F, G e H, bem como ciprosinas 1, 2 e 3 (ZIKIOU & ZIDOUNE, 

2018). O complexo enzimático concentra-se principalmente nos estigmas, podendo cons-

tituir mais de 60% da proteína total dos estigmas maduros (Conceição, et al., 2018).   

As proteases apresentam diferentes atividades sobre as caseínas do leite sendo 

estas diferenças bem evidentes entre as cardosinas A e B (Folgado & Abranches, 2019), 

sendo que as cardosinas A e cardosinas B são as mais importantes em quantidade e em 

termos de especificidade pois os parâmetros cinéticos são semelhantes ao coagulante ani-

mal (Regalo, 2019). Têm sido utilizadas em queijarias, pois essas enzimas são semelhan-

tes em termos de especificidade e atividade à quimosina e à pepsina, embora a atividade 

proteolítica das cinarases pareça ser menos específica que a quimosina. As cardosinas 

possuem uma ação proteolítica secundária mais intensa nas αs- e β-caseína do queijo do 

que outros coagulantes, com impacto nas propriedades bioquímicas e sensoriais do queijo 

(Ordiales, Martín, Benito, Hernández, & Córdoba, 2012).  

A quantidade de cada protease presente na flor do cardo varia entre ecótipos, ha-

vendo genótipos determinando quantidades de cada enzima e outros em que estão ausen-

tes algumas enzimas, como a C. humilis contém apenas cardosina A (Folgado & 

Abranches, 2019). O cardo contém três proteases, cujas atividades proteolíticas são má-

ximas em pH 5.1, 5.7 e 6.0, em temperaturas variáveis sob forças iônicas equivalentes a 

0,1±0,6 M em NaCl (Salguero & Sanjuán, 1999).  

Os pistilos de cardos selvagens e cultivados são utilizados para produzir vários 

queijos tradicionais de ovelha e cabra, nomeadamente Serra da Estrela, Serpa, Nisa, 

Azeitão, Castelo Branco e Évora em Portugal, La Serena, Los Pedroches, Torta del Casar, 

Los Ibores e Flor de Guía na Espanha e os queijos Caciofiore, Fiore sardo, Cacio Fiore e 

Cacioricotta na Itália. Alguns destes queijos beneficiam do estatuto de Denominação de 

Origem Protegida (DOP) em que os extratos aquosos de flores de C. cardunculus têm 

sido adicionados com sucesso e exigidos legalmente (Conceição, et al., 2018). 
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Extrato de cardo 

O extrato de cardo utilizado na queijaria tradicional, é um extrato aquoso dos es-

tiletes e estigmas, contendo uma mistura de proteases ácidas ou aspárticas (endopeptida-

ses), que são enzimas usadas no fabrico de queijo com uma função semelhante à quimo-

sina, pepsina e proteases de origem microbiana. O extrato das flores de cardo contém 

aproximadamente 75% de cardosina A e 25% de cardosina B (Alavi & Momen, 2020). 

Apresenta baixa qualidade microbiológica, tem boa qualidade higiênica, é solúvel em 

água e leite, tem estabilidade de armazenamento em recipiente hermético sem a necessi-

dade de conservantes e é fácil manusear e de tipificar em relação à sua atividade coagu-

lante (Galán & Salguero, 2012). É caracterizado como um bom coagulante vegetal 

quando possui uma elevada atividade de coagulação do leite na k-caseína e uma baixa 

atividade proteolítica não específica (Amira, et al., 2018).  

Alves et al. (2004) concluíram que o tempo de floculação do leite, após a adição 

do extrato de flor de cardo, parece ser mais influenciado pela temperatura do que o coalho, 

principalmente próximo aos limites da faixa de temperatura utilizada na coagulação do 

leite para fabrico de queijos (30-36°C) feita a partir da coagulação enzimática, embora 

estas diferenças foram menores no leite de ovelha em comparação com a coagulação do 

leite de vaca. A taxa de agregação micelar aumentou mais com o aumento da temperatura 

com o extrato de cardo do que com o coalho; de 26 a 34°C, embora o impacto no tempo 

de floculação seja menor. Isto significa que a utilização de temperaturas de coagulação 

inferiores a 30°C não beneficia a tecnologia de fabrico, podendo mesmo criar dificuldades 

de dessoramento e problemas subsequentes durante a maturação pela instabilidade criada 

nas condições internas de maturação do queijo (Conceição, et al., 2018). 

 A modificação do pH do leite é usada frequentemente como processo de padro-

nização na indústria de queijos, mas a sua variabilidade pode explicar o comportamento 

do leite dentro da coagulação, o que geralmente leva a problemas na sinérese e drenagem. 

A diminuição do pH tende a diminuir o tempo de coagulação, aproximando-se do pH 

ótimo para a atividade proteolítica de agentes coagulantes, como proteases aspárticas de 

coalho ou extratos de flores de cardo, enquanto pH acima de 7 não há coagulação devido 

à rápida inativação das enzimas do coalho. Da mesma forma, o gel fica mais firme em pH 

mais baixo, favorecendo a reação de agregação micelar pela diminuição da estabilidade 

micelar, aliada à neutralização da carga negativa e à liberação de iões de cálcio dos com-

plexos dissolvidos e da fase coloidal (Conceição, et al., 2018). 
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Amira et al. (2017a) relataram que numa solução de caseína a 2,0% utilizada como 

substrato, a atividade proteolítica máxima dos coagulantes de cardo ocorreu a pH 5.5, o 

pH ótimo, e a atividade aumentou em uma faixa de temperatura de 37-65 ºC, mas a ativi-

dade diminuiu quando a temperatura é acima de 65ºC devido à desnaturação da enzima. 

Também Zikiou e Zidoune (2019), observaram que os extratos apresentavam atividade 

máxima de coagulação em pH 5, mas um aumento no pH foi acompanhado por uma perda 

gradual da atividade de coagulação do leite e a atividade foi completamente perdida em 

pH 7 (Alavi & Momen, 2020). Vieira de Sá e Barbosa (1972) relataram que a pH 6,6, há 

um aumento significativo da atividade coagulante para temperatura cerca de 50°C, au-

mentando-a mais lentamente até 70°C, onde a atividade é máxima, seguida de uma queda 

acentuada acima desta temperatura e desaparecendo a 75 °C. Campos et al. (1990) obser-

varam dificuldades de coagulação a 20°C e um rápido aumento da atividade coagulante 

até um máximo na faixa de 40-60°C, da qual a atividade é perdida devido à desnaturação 

da proteína. Para C. humilis, Martinez e Esteban (1980) encontraram resultados seme-

lhantes, com a atividade coagulante permanecendo em torno de 75°C, diminuindo rapi-

damente a partir de então; para as diferentes enzimas estudadas (Conceição, et al., 2018). 

A colheita das flores é realizada geralmente entre o final de junho e o início de 

julho. O processo tradicional de preservação da flor de cardo é feito à temperatura ambi-

ente (25-30°C) com desidratação ao ar por cerca de 30 a 60 dias. As partes roxas da flor 

do cardo (estilos e estigmas) são recolhidas ao longo da época de floração e colocadas a 

secar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e com viragens regulares do material 

para evitar fermentações indesejadas e o crescimento de fungos. O processo de secagem 

pode diminuir a atividade coagulante (Conceição, et al., 2018).  

Apesar da média da atividade de coagulação do leite (MCA)/g de flores secas e 

não secas ter sido semelhante, Martins et. al (1999) relataram perdas de atividade de co-

agulação do leite variando de 20 a 50% quando expressas em base seca ou nitrogênio (N) 

base total. O processo de secagem tradicional, utilizado para conservar a flor durante toda 

a temporada de produção do queijo, tende a uniformizar a composição floral e a atividade 

coagulante e, embora realizado em baixa temperatura, leva a grandes perdas de atividade 

enzimática da flor medida pela atividade coagulante. A avaliação da quantidade dessas 

perdas, juntamente com o declínio da atividade coagulante durante a conservação, foi 

estimada em cerca de 75% do potencial coagulante enzimático disponível na flor expresso 

por unidade de matéria seca (Martins A. P., 1999) (Conceição, et al., 2018). 
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Impacto do cardo nas características dos queijos 

O queijo de ovelha produzido com o coagulante de cardo tornou-se altamente va-

lorizado devido às suas propriedades físicas e organolépticas. O extrato possui uma ação 

proteolítica forte capaz de conduzir à degradação extensa das caseínas, ou seja, a sua ação 

proteolítica é mais intensa que a da quimosina, ocorrendo cortes noutras posições das 

cadeias caseínicas. Através dessa atividade mais alargada podem originar o aparecimento 

de sabores amargos e picantes e provocar modificações na textura do queijo produzido 

com estas enzimas (Folgado & Abranches, 2019). 

As ciprosinas apresentam hidrólise proteica mais específica no leite de ovelha e 

alguns queijos fabricados em Espanha e Portugal a partir de leite de ovelha com coagu-

lante à base de cardo não têm um sabor amargo forte, enquanto os queijos produzidos a 

partir de leite de vaca com extratos de flores de cardo tendem a ter um sabor amargo. A 

utilização dessas proteases vegetais como coagulantes do leite é muito importante, pois 

são enzimas naturais e também podem ser utilizadas na produção de queijos destinados a 

consumidores lacto-vegetarianos e mercados biológicos (Gala, Prados, Pino, Tejada, & 

Fernández, 2008). 

O tipo de protease (cisteína, serina e aspártica) e sua especificidade são de grande 

relevância para o fabrico de queijos; uma protease com maior relação entre atividade es-

pecífica para coagulação do leite e atividade proteolítica enzimática não específica é mais 

capaz de formar coalhada, obtendo maior rendimento e menor desenvolvimento de sabor 

amargo durante o processamento do queijo, enquanto uma proporção baixa pode resultar 

em menor recuperação da coalhada, fraca firmeza da coalhada e libertação de peptídeos 

amargos que afetam as propriedades sensoriais dos queijos (Gomes, et al., 2019). 

Embora a maioria das enzimas de coagulação sejam perdidas durante a drenagem 

do soro, os resíduos das proteases de extrato de cardo, como acontece com outras prote-

ases aspárticas, permanecem no queijo. Nos queijos La Serena o coagulante residual de 

cardo no queijo e soro são, respetivamente, 27 e 78%, da quantidade adicionada ao leite. 

Esta fração residual desempenha papel importante na definição das propriedades e carac-

terísticas típicas do queijo como na textura (amolecimento) em queijos de ovelha 

(Conceição, et al., 2018). Durante o fabrico de queijo revelam-se diferenças quantitativas 

e qualitativas na proteólise das αs- e β caseínas, quando comparadas com o uso de outros 
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coagulantes, com impacto nas propriedades bioquímicas, texturais e sensoriais dos quei-

jos (Gomes, et al., 2019). Os queijos produzidos com este extrato apresentaram uma pro-

teólise secundária mais intensa do que com o coalho ou coagulantes microbianos. A uti-

lização de leite de ovelha cru e coagulante vegetal confere aos queijos uma textura para 

barrar e um sabor ligeiramente amargo peculiar. O leve sabor amargo do queijo Torta del 

Casar pode ser devido a certas sequências das caseínas libertadas pelas proteases, as quais 

são particularmente hidrofóbicas e podem levar ao sabor amargo (Conceição, et al., 

2018). 

Uma percentagem entre 15% e 30% do coagulante do leite permanece ativo na 

coalhada e influencia as características e sabores do queijo. É o caso do extrato de C. 

cardunculus utilizado para o queijo La Serena, que confere uma consistência macia e um 

retrogosto levemente amargo, às vezes picante (Nicosia, Puglisi, Pino, & Caggia, 2022). 

Para o queijo Los Pedroches fabricado com agentes coagulantes animais e vege-

tais, Férnandez-Salguero e Sanjuán demonstraram uma diminuição na proporção relativa 

de αs-caseínas durante a maturação nos queijos. A proporção inicial de αs-caseínas foi 

maior para o coagulante vegetal (42,3%), e sua diminuição também foi mais rápida du-

rante o período de maturação. As β-caseínas apresentaram uma ligeira diminuição na sua 

proporção durante a maturação dos queijos com maior teor de proteína residual nos quei-

jos produzidos com coalho animal. O teor de compostos localizados na região de migra-

ção electroforética da γ-caseína foi semelhante para os dois tipos de coagulantes, aumen-

tando de 14,6% (no início da maturação) para 24/25% no final. Esses compostos são o 

resultado da ação proteolítica de agentes coagulantes de origem animal ou vegetal sobre 

as β-caseínas (Conceição, et al., 2018).  

O extrato de cardo utilizado na coagulação do leite é frequentemente contaminado 

com outros componentes florais não relevantes para a fabricação de queijos, tais como 

compostos fenólicos, que podem afetar a atividade enzimática e até mesmo dificultar 

qualquer processo de purificação e concentração (Conceição, et al., 2018).  

Outro impacto ligado ao coagulante é o rendimento do queijo, a razão para as 

diferenças potenciais é a atividade proteolítica além do necessário durante a formação do 

gel, e a clivagem de αs- e β-caseínas resulta na separação de subunidades e peptídeos de 

proteínas menores e sua perda para o soro. Ustunol e Hicks (1990a) compararam diferen-

tes coagulantes derivados de micróbios com coalho natural de bezerro em ensaios de 
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fabrico de queijo em escala laboratorial, e relataram um rendimento de matéria seca por 

100 kg de leite, e os resultados foram 6,43 kg (coalho de bezerro), 6,40 kg (coagulante de 

R. pusillus), 6,37 kg (R. miehei) e 6,34 kg (coagulante de C. parasitica). O rendimento de 

sólidos do queijo foi 6,92 kg100 kg de leite (coalho de bezerro) e 6,88 kg/100 kg de leite 

(coagulante R. miehei) nos ensaios em escala industrial. Como o FPC (Quimosina produ-

zida por fermentação) é idêntico à quimosina de bezerro (principalmente quimosina A), 

não é surpreendente que na maioria dos estudos que compararam o FPC com o coalho 

natural, não tenham sido observadas diferenças no rendimento de fabrico de queijo. Os 

resultados sobre o rendimento do queijo usando pasta de coalho ou coagulantes vegetais 

são escassos, mas apontam para um rendimento reduzido devido ao aumento da proteólise 

geral (Jaros & Rohm, 2017). 

 

1.5 COAGULAÇÃO  

A coagulação é o primeiro estágio por que o leite passa para a maioria dos produ-

tos que é transformado (queijo, iogurte ou outros leites fermentados), e o tipo ou a quali-

dade do queijo dependem desta fase de coagulação. É definida como modificações físico-

químico na estrutura das micelas de caseína que podem ocorrer por ação enzimática (en-

zimas proteolíticas) ou ácida (através da diminuição do pH do leite), após os quais é pos-

sível isolar a componente proteica e outros sólidos do leite. É a base do processo de pro-

dução dos queijos, está associada à destabilização do sistema coloidal da micela da case-

ína, este processo, por via enzimática, dá-se por meio de ligações de cálcio e fosfato. 

Durante a coagulação o leite passa do estado líquido para o estado semi-sólido, designado 

por coágulo (formação do gel) (Penas, 2018).  Pode ser dividida em duas etapas e é efe-

tuada por meio de enzimas de origem animal, microbiana ou vegetal, a fase da desestabi-

lização do sistema coloidal das micelas, conhecida como a fase enzimática ou primária, 

e a fase da formação do gel ou da agregação micelar e das reações de consolidação e 

endurecimento do gel (Zambudio, 2001). A desestabilização micelar inicia-se após a adi-

ção de enzimas coagulante, em que a ação destas enzimas é provocar a desestabilização 

do sistema micelar da caseína. Ocorre a hidrólise da ligação Phe105-Met106 da κ-caseína, 

que leva à formação de para-κ-caseína e do glicomacropeptídeo, causando desestabiliza-

ção micelar. O resíduo glicomacropeptido, é solúvel e hidrofilico, constituído pelos ami-

noácidos 106-169, e fica no soro, enquanto o outro resíduo libertado é a para-κ-caseína, 

insolúvel e hidrofóbico, composto pelos aminoácidos 1-105, o qual permanece ligado às 
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α- e β-caseína, (Machado M. H., 2013)A maior parte do glicomacropeptídeo é, assim, 

eliminada no soro, mas a para-κ-caseína permanece nas micelas de caseína e é incorpo-

rada ao queijo (Conceição, et al., 2018). . 

 Quando ocorre a proteólise primária, a estabilidade micelar deixa de existir, uma 

vez que o segmento que permanece integrado na micela (para-κ-caseína) tem composição 

e estrutura diferentes da κ-caseína original. Com a libertação do caseinomacropeptídeo e 

sua passagem para o soro, ocorre uma diminuição da eletronegatividade da micela, con-

sequentemente, uma diminuição das forças de repulsão eletrostática e do grau de hidrata-

ção, que são responsáveis pela estabilidade micelar (Bandeira, 2010). A desestabilização 

das micelas pode ser impulsionada por fatores como a atividade enzimática, a concentra-

ção e o tipo de enzima, a temperatura e o pH (Machado M. H., 2013). A Figura 4, ilustra 

o processo inicial da coagulação enzimática do leite, em que ocorre a rutura da ligação 

Phe 105-Met 106 da K-caseínas. 

 

 

Figura 4: A figura representa a fase da coagulação enzimática do leite, fonte (Coagulante 

Líquido Ultra – Lactolab). 

A clivagem da κ-caseína, catalisada por quimosina ou outras enzimas com o 

mesmo tipo de especificidade, induz um dos processos de conversão de fase mais impor-

tantes na tecnologia de laticínios. A separação do caseinomacropeptídeo (CMP) da su-

perfície da micela de caseína e sua liberação para o soro, são responsáveis pela floculação 

e agregação da caseína (Jacob, Schmidt, & Rohm, 2011). 
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Designada" fase da agregação micelar" ou "coagulação", ocorre quando o pH 

ainda é o da matéria-prima, leite, aproximadamente 6,6. A agregação inicia quando 80 a 

90% da κ-caseína está hidrolisada. As micelas começam a estabelecer ligações intrami-

celares, começando então o processo de coagulação. A formação de uma rede inicial-

mente débil vai aprisionando os glóbulos de gordura e os materiais solúveis em água. Em 

seguida, as partículas começam a agregar-se em cadeias cada vez maiores, verificando-

se uma reorganização das micelas agregadas e formando uma rede proteica, designada 

coalhada. Esta fase caracteriza-se por ser muito sensível à concentração de Ca2+ presente, 

à temperatura e ao pH. Na fase final da coagulação ocorre um fenómeno conhecido por 

sinérese, uma expulsão espontânea do soro na sequência do aumento da rigidez do gel 

(Machado M. H., 2013), a qual pode ser acelerada por diversos meios utilizados durante 

o trabalho da coalhada, como o corte, a agitação e a cocção. 

A coalhada formada tem aparência de um gel que ocupa o mesmo volume de leite 

utilizado no processo. O coagulante é adicionado ao leite normalmente a 32-35ºC em 

quantidade suficiente para haver a coagulação em 30 a 40 minutos. A dose de coagulante 

varia de acordo com o fabricante, podendo ser usado na forma líquida ou em pó, desde 

que diluído em água não-clorada e adicionado lentamente ao leite sob agitação (Paula & 

Furtado, 2009). 

Nas fases da coagulação enzimática o tempo de coagulação ou de floculação cor-

responde ao início do aparecimento dos primeiros flocos no leite depois da adição do 

coagulante e representa o começo da agregação das micelas de caseína destabilizadas pela 

ação enzimática (Bandeira, 2010) ou seja, é considerado para marcar o ponto final da fase 

enzimática e o início da fase físico-química, ou seja, agregação. Além disso, este tempo 

de coagulação é frequentemente utilizado como referência para determinar o momento 

em que a coalhada é cortada e o soro é drenado (o tempo de corte) (Jiménez, Rufo, 

Paniagua, Crespo, & Riballo, 2017). 

 

1.5.1 FATORES QUE INFLUENCIAM A COAGULAÇÃO 

Compreender os fatores que afetam o processo de coagulação e sua relação com 

o rendimento da coalhada para obter as condições ideais de coagulação (maior firmeza da 

coalhada e ter maior rendimento da coalhada) é essencial para alcançar a qualidade dese-

jada do produto final (Sánchez, et al., 2021). Vários fatores influenciam as propriedades 
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de coagulação do leite, tais como, a composição química, a natureza e a concentração da 

enzima coagulante, a temperatura do leite, a acidez, os teores em proteína, cálcio iónico 

e fósforo, bem como a contagem de células somáticas, a qual têm efeito direto sobre as 

propriedades tecnológicas do leite pelo efeito sobre a composição do leite (Sánchez, et 

al., 2021).  

O teor de caseína total e suas variantes genéticas exerce também influência im-

portante no processo de coagulação. As variantes genéticas das caseínas estão associadas 

a efeitos positivos na estabilidade das micelas e na reatividade da coalhada pela proporção 

relativa entre as mesmas, e algumas combinações resultam num menor tempo de coagu-

lação e em coalhadas mais consistentes, beneficiando a qualidade da coalhada e o fabrico 

de queijo (Beux, Pereira, Cassandro, & Waszczynskyj, 2017). 

 

Temperatura  

A coagulação é fortemente dependente da temperatura, a sua influência é mais 

marcante na velocidade de agregação micelar na fase enzimática. O aumento da tempe-

ratura torna mais rápida a formação da coalhada, com maior interação da parte hidrofó-

bica nas fases de agregação, gelificação e sinérese da coagulação do leite (Rodrigues, 

2014). A temperatura abaixo dos 10ºC não ocorre coagulação do leite, enquanto entre os 

10 ºC e os 20 ºC a velocidade de coagulação é lenta. Quando a temperatura é superior aos 

20 ºC, a velocidade de coagulação aumenta progressivamente até 40-42ºC, diminuindo 

de seguida, deixando de ocorrer novamente coagulação para temperaturas superiores a 

65ºC, visto que a enzima, na maior parte dos casos, é inativada. A temperatura ótima para 

a atividade enzimática varia entre 28 e 36ºC. A temperatura influencia a velocidade de 

consolidação do gel, a velocidade de agregação das micelas e a atividade proteolítica 

(Reigoto, 2009). 

 

pH 

É um dos fatores fundamentais na coagulação enzimática do leite, sentindo-se a 

sua influência principalmente no tempo de coagulação e na consistência do gel. A se-

gunda fase da coagulação é mais sensível ao pH que primeira, sendo favorecida por um 

pH mais baixo que o do leite. Com a diminuição do pH, há uma tendência para a 
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diminuição do tempo de coagulação, pela aproximação ao pH ótimo para a atividade pro-

teolítica do coalho ou das proteases de Cynara. A pH próximo de 7 não ocorre a coagu-

lação, pois, verifica-se a inativação das enzimas coagulantes (Bandeira, 2010). O aumento 

da velocidade de coagulação do leite ocorre devido à diminuição do pH, é acompanhado 

por um aumento significativo da velocidade de consolidação do gel e pela firmeza má-

xima, exceto para valores de pH inferiores a 6,0, valores a partir dos quais se fazem sentir 

os efeitos da desmineralização e da desagregação das micelas. É possível verificar que a 

influência do pH sobre o tempo de coagulação e firmeza do gel é muito acentuada. O 

tempo de coagulação diminui e o gel fica mais firme quando o pH se encontra abaixo dos 

valores normais do pH do leite (Tabayehnejad & Payne, 2012). 

A influência da acidificação sobre o tempo de coagulação resulta de um efeito 

sobre a atividade da enzima, o valor ótimo de pH de ação sobre a κ-caseína é de 5,5, 

apresentando um valor máximo de estabilidade no intervalo de pH 5-6. A acidificação 

favorece ainda a reação secundária devido à diminuição da estabilidade das micelas, li-

gadas à neutralização das cargas e libertação dos iões de cálcio a partir de complexos 

dissolvidos e coloidais. A fase de coagulação é muito mais sensível ao abaixamento de 

pH (Tabayehnejad & Payne, 2012).  A acidez está envolvida na taxa de agregação das 

micelas de caseína, na reatividade da coalhada e na taxa de sinérese (Beux, Pereira, 

Cassandro, & Waszczynskyj, 2017). 
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2. MÉTODOS INSTRUMENTAIS PARA AVALIAÇÃO 

DA COAGULAÇÃO DO LEITE  

O alto conteúdo de água da coalhada pode provocar defeitos nos queijos, resul-

tando em perda de qualidade, preço e prazo de validade. Essas perdas destacam a impor-

tância de melhorar o controle do processo de fabricação, em particular durante a coagu-

lação e a sinérese, com impacto significativo na qualidade do queijo (Fagan, Leedy, 

Castillo, Payne, & O’Callaghan, 2007). Consequentemente, a monitorização do processo 

de coagulação é uma preocupação constante, tendo sido propostos alguns métodos para 

controlar a coagulação do leite. Alguns processos incluem a avaliação da cinética das 

enzimas na hidrolise da κ-caseína, através da quantificação da caseinomacropeptídeo 

(CMP) libertada, ou por métodos físicos, através da avaliação de mudanças induzidas 

pelas enzimas de coagulação do leite (Jacob, Schmidt, & Rohm, 2011). 

Um dos métodos mais antigos para medir a floculação do leite induzida por enzi-

mas coagulantes, remonta a Sommer & Matsen (1935), que é o método padrão para de-

terminar a atividade de coagulação do leite (ISO, 2002, 2006, 2007). Baseia-se na deter-

minação visual do início da floculação em garrafas rotativas, a medida é geralmente de-

signada como tempo de coagulação (TC). Scott-Blair & Burnett (1963) e mais tarde 

Lomholt & Qvist (1997) usaram viscometria capilar para acompanhar a libertação de 

CMP e a fase primária de desestabilização da caseína. Kopelman & Cogan (1975) moni-

torizaram o início da floculação por viscometria rotacional e estimaram o tempo de coa-

gulação como o tempo em que “um aumento linear acentuado na viscosidade intercepta 

uma linha de base horizontal” (Jacob, Schmidt, & Rohm, 2011). 

Em 1997, a International Dairy Federation (IDF) desenvolveu uma metodologia 

padrão conhecida como teste de atividade coagulante relativa do leite (IDF 157A: 1997) 

para a determinação de coalho bovino e quimosina produzida por fermentação. Esta 

norma foi revista para IDF 157: 2007/ISO 11815, levando em consideração as variações 

nas condições de teste que afetam a enzima. Métodos semelhantes foram desenvolvidos 

pela IDF para enzimas microbianas (IDF 176: 2002) e outros coagulantes como coalhos 

de origem ovina e caprina (IDF 199: 2006).  

O método de tempo de coagulação de Berridge é usado como indicador de flocu-

lação do leite em todos as normas IDF para determinação da atividade coagulante. É de-

terminado como o tempo de aparecimento visual de leite padrão coalhado na parede de 
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um tubo de ensaio rotativo. É um método um pouco subjetivo porque se baseia na “iden-

tificação do olho humano” da floculação, o que afeta muito a precisão dessa observação 

(Tabayehnejad & Payne, 2012), embora a variabilidade se reduza com a utilização de 

operadores bem treinados. 

A determinação das propriedades coagulantes do leite é de extrema importância, 

pois o leite cru de vaca, búfala, ovelha ou cabra (da mesma ou de raças diferentes) pos-

suem diferentes capacidades de coagulação. Essas características podem ser registadas 

pelo uso de sistemas alternativos baseados em métodos óticos, térmicos, mecânicos e vi-

bracionais, que foram minuciosamente revistos por O'Callaghan et al. (2002). Pode ser 

determinada através de dispositivos como Reometer, Coagulometer, Lactodynamograph 

e, mais recentemente, dispositivos óticos como o Optigraph (Beux, Pereira, Cassandro, 

& Waszczynskyj, 2017). 

 

2.1 NOVA TECNOLOGIA DE SENSOR ONLINE PARA MONITORI-

ZAÇÃO DA COAGULAÇÃO DO LEITE  

As tentativas de automatizar a coagulação do leite têm sido diversas, englobando 

várias opções tecnológicas. Os trabalhos de investigação e a conceção de novos métodos 

de estudos da coagulação do leite possui diversos objetivos. como o conhecimento dos 

fenómenos de coagulação, a avaliação de aptidão tecnológica da coagulação do leite ou 

o controlo em linha. Nas últimas décadas, várias técnicas foram propostas com base na 

determinação das propriedades reológicas do gel para monitorar a coagulação do leite ou 

determinar a firmeza ótima no ponto de corte. No entanto, a maioria destes equipamentos 

são baseados em métodos destrutivos, causando grandes deformação no gel (Arango & 

Castillo, 2018), (Cabrera, Budelli, & Lema, 2022). 

No entanto, foi também desenvolvida uma tecnologia de sensor de retroespalha-

mento de luz para monitorização online da coagulação do leite ao longo do fabrico e 

separação do soro. É um método não destrutivo, que foi proposto para determinar os tem-

pos de floculação visual e gelificação reométrica e observar simultaneamente mudanças 

estruturais durante a coagulação do leite induzida pelo coalho (Djaowé, Bitjoka, Boukar, 

& Waldogo, 2013). Sensor (Coagulite TM) online utilizada para monitorar a coagulação 

do leite. Foi construído um protótipo de sensor de retroespalhamento de grande campo de 

visão, em que o objetivo foi avaliar o potencial do sensor LFV como uma técnica 
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inovadora para o monitoramento online da coagulação e sinérese (Fagan, Leedy, Castillo, 

Payne, & O’Callaghan, 2007). 

As tecnologias de sensores óticos, baseadas em retrodispersão de luz ou transmis-

são, foram comprovadas como uma ferramenta bem-sucedida para monitorar online a 

coagulação do leite. O sensor de retrodifusão de luz de fibra ótica (CoAguLite TM) (Fi-

guras 5 e 6) é uma tecnologia de sensor on-line bem documentada para monitorar a coa-

gulação do leite e prever os tempos de coagulação e corte (Fagan, Leedy, Castillo, Payne, 

& O’Callaghan, 2007). 

 

Figura 5: Sensor para monitorização da coagulação.  

Características: CoAguLite - sensor, diâmetro do cabo de fibra ótica - 600 mm, luz inci-

dente - LED de 880 nm - leitura de dados a cada 6s (FAGAN, CASTILLO, PAYNE, 

O’DONNELL, & O’CALLAGHAN, 2007). 
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Figura 6: Técnica de determinação do Tempo de coagulação do leite, baseado no modelo 

de Castillo et al. (2000) com base nas imagens. 

 Carateristicas: CoAguLite sensor, temperatura: 32ºC, radiação incidente - LED de 

880nm, Model L2791, Hamamatsu Corp., Bridgewater, NJ, e detetor de radiação - Texas 

Instruments TSL 245. N. Tabayehnejad, M. Castillo, F.A. Payne (2012). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAGEM  

3.1.1. Leite 

Foram recolhidas 24 amostras de leite de ovelha provenientes de quatro queijarias 

do Baixo Alentejo (Tabela 2), recolhidas entre Março e Maio, totalizando 30 litros por 

produtor. O leite foi mantido, após a ordenha, à temperatura de – 80ºC, até ao momento 

das análises. Nos ensaios de coagulação, o leite foi aquecido até 32°C em banho-maria 

controlado.  

 

Tabela 2: Plano de amostragem de leite 

 
Produtores de queijo de ovelha 

Data  

Herdade da Abóbada 

(HA) 

Almocreva 

(AL) 

Vale do Guadiana 

(VG) 

Cem Histórias 

(CH) 

23/03/2022 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 

10/04/2022 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 

21/04/2022 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 

11/05/2022 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 

17/05/2022 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 

31/05/2022 5 litros 5 litros 5 litros 5 litros 

TOTAL  30 litros 30 litros 30 litros 30 litros 

 

O presente estudo não irá incluir a avaliação do efeito da raça das ovelhas, no 

entanto, a discussão dos resultados irá ser feita com base nos dados existentes para as 

raças predominantes na região de estudo. 

3.1.2. Coagulantes 

Na coagulação foi utilizado um extrato aquoso da flor de Cynara cardunculus L. 

identificada como amostra 5MA 2021.  A preparação foi feita a partir de um lote único 
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de flor seca. Sendo que a atividade coagulante foi determinada previamente, resultando 

numa força (f) = 1:4600. 

O outro coagulante utilizado é um é uma preparação de quimosina líquida deri-

vada de uma estirpe selecionada da levedura láctea Kluyveromyces lactis, que é prepara-

ção de quimosina produzida por fermentação (um coagulante Maxiren DS, DSM Gist-

Brocades, 2600 MA Delft, Holanda).  

3.1.2.1. Preparação dos coagulantes  

As extrações da flor do cardo foram preparadas a partir da maceração em almo-

fariz, à temperatura ambiente, de 2g de pistilos de flor seca com tampão acetato de sódio 

com pH 5,5 para obtenção de 50mL de solução final, após filtração em papel de filtro 

Whatman nº 54. A formulação foi posteriormente armazenada a 4ºC até a avaliação das 

amostras. No início de cada semana foi feita uma nova solução de extrato de cardo, sem-

pre do mesmo lote inicial de flor.  O tampão acetato de sódio foi preparado com base na 

Norma ISO 23058|IDF 199: 2006. A Figura 7 A, representa a amostra da flor do cardo, 

enquanto a Figura 7B e 7C são referentes ao processo de extração para preparação do 

extrato aquoso. 

 

Figura 7: Processo de extração para preparação do extrato do cardo; A - amostra de flor 

seca, B - pesagem da flor, C - processo da extração. 

A preparação do coalho, incluiu a diluição de 1 mL da solução mãe, perfazendo o 

volume com água destilado num balão volumétrico de 50 mL (diluição 1:50). Para a 

A
B C 



39 
 

utilização no Optigraph, tanto o extrato aquoso de cardo como o coalho, as soluções ini-

ciais foram diluídas a 1:4. 

3.2 DETERMINAÇÃO DO PH E ACIDEZ DO LEITE DE 

OVELHA 

A acidez do leite foi determinada com base na norma NP-470:1983. Mede-se 20 

cm3 de leite para o copo de precipitação, introduz-se o elétrodo do potenciómetro no leite 

e titula-se com solução de hidróxido de sódio 0,1 N. Durante a titulação o leite deve ser 

agitado constantemente por um agitador magnético. A titulação termina quando o pH do 

leite chega ao valor de 8,3. Segundo a Norma Portuguesa, a acidez do leite, o volume de 

solução é expresso em ml NaOH N/L. A figura 8 demostra o procedimento da determi-

nação do pH e acidez.  

 

Figura 8: Equipamento da determinação de acidez de leite de ovelha. 

 

3.3 OPTIGRAPH 

Para caracterizar as propriedades tecnológicas na coagulação recorreu-se ao equi-

pamento Optigraph®. O objetivo foi monitorizar a coagulação do leite em laboratórios 

de indústrias, através de um método ótico, caracterizando as propriedades tecnológicas 

de variáveis em estudo. Esta técnica avalia o comportamento tecnológico do leite ao longo 

do processo de coagulação promovido pela adição de um coagulante. Baseia-se na medi-

ção da atenuação do sinal de infravermelho próximo causado pela agregação micelar.  
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O Optigraph faz o cálculo em tempo real de todos os parâmetros necessários para 

o processo de coagulação: tempo de coagulação, evolução da firmeza, tempo ideal de 

corte da coalhada e a velocidade de organização micelar. Neste método é medida a ate-

nuação do sinal ótico na gama do infravermelho próximo: à medida que a coagulação 

evolui, a luz emitida que atravessa o leite é progressivamente atenuada devido às altera-

ções que ocorrem na estrutura da micela de caseína. São obtidos gráficos, os “optigramas” 

que são construídos de acordo com a evolução do sinal. A figura 9 é um exemplo de um 

optigrama, que se forma durante o processo da determinação do comportamento tecnoló-

gico do leite.   

 

Figura 9: Optigramas-imagem do gráfico que se forma no Optigraph, e os componentes. 

Após ajustar o leite à temperatura de coagulação de 32ºC, foi utilizada a solução 

diluída do extrato de cardo e de coalho para avaliar o efeito do coagulante no comporta-

mento tecnológico do leite de ovelha. Antes de cada determinação, a intensidade do sinal 

emitido foi ajustada para 7 V. Todos os testes tiveram duração de 120 min e os parâmetros 

estudados foram (Figura 9):  

 R - o tempo de início da floculação (em segundos), 0K20 - velocidade de 

agregação micelar medida como o tempo necessário para atingir uma fir-

meza de coágulo padrão);  

 A20, A40, AR e A2R (em Volts) - medidas de firmeza, após 20 ou 40 min 

do início do teste ou após duas ou três vezes R, respetivamente).  
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O AR equivale à firmeza do gel quando decorreu um tempo igual ao dobro do 

tempo de coagulação e o A2R representa a firmeza do gel quando decorreu um tempo 

igual ao triplo do tempo de coagulação. Os parâmetros 0K20, A20 e A40 são, assim, 

medidos independentemente do tempo do início da coagulação. 

A cada cuvette foi adicionado o volume de 10 mL de leite de ovelha com a respe-

tiva adição de 1 mL de cada coagulante a testar. As amostras foram analisadas em dupli-

cado.  

 

3.4  ACTIVIDADE COAGULANTE 

A determinação da atividade coagulante foi efetuada de acordo com a Norma ISO 

23058|IDF 199:2006. Para determinação da atividade coagulante, adicionou-se 0,5 ml de 

solução coagulante a 25 ml de leite de ovelha. Durante 15 minutos o leite permanece em 

banho de água a 32º C de forma a atingir a temperatura de determinação e, em seguida, 

após adicionar o coagulante e mediu-se o tempo até ao início da floculação por observa-

ção direta da parede do recipiente do leite (Figura 10). 

 

Figura 10: Evaporador rotativo (A) e coagulantes (B) 

 

3.5 MILKOSCAN 

B A 
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 O Milkoscan™ é um equipamento automático que permite analisar elevado nú-

mero de amostras de leite num curto espaço de tempo, sendo possível determinar diversos 

parâmetros de composição do leite. Antes de proceder à análise da amostra é necessário 

limpar o equipamento e efetuar a calibração. Foram determinados os teores de proteína, 

gordura, sólidos totais (ST), sólidos não gordos e lactose, sendo os resultados expressos 

em % (m/m). Para determinar a composição do leite, as amostras e as soluções de limpeza 

do aparelho devem ser aquecidas em banho de água a 40º C. Deve homogeneizar-se sem-

pre as amostras antes da determinação. A medição em cada amostra foi feita em dupli-

cado. 

 

 

3.6 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 Todas as determinações foram realizadas em duplicado e os dados são a média 

das determinações. O tratamento estatístico foi feito utilizando a ferramenta do Excel. 
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4. - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICA DO LEITE DE 

OVELHA  

 

pH 

O pH é reconhecido como um indicador da qualidade sanitária e estabilidade tér-

mica do leite, por isso as variações são importantes. Os resultados do pH estão dependen-

tes das variações da composição físico-química do leite de ovelha e das condições de 

produção do mesmo, uma pequena variação no resultado pode alterar o equilíbrio salino-

proteico do leite e pode alterar o comportamento do leite na coagulação.  

Os valores obtidos no pH apresentaram variação entre 6,58 e 6,73, semelhantes 

ao observado em trabalhos anteriores na região de estudo, Alvarenga (1996) obteve a 

variação entre 6,4-6,8, Barros (2012) obteve o pH que variou 6,62-6,71. Também Park et 

al (2007) obteve o pH de leite de ovelha varia 6,51-6,85. Nos tempos mais quentes ob-

servou-se nos leites provenientes dos produtores HA, VG e no de AL na última data al-

guns valores de pH inferior a 6,6 (Figura 11). 

 

Figura 11: Evolução do pH de leite de ovelha proveniente das queijarias em estudo 
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Acidez total 

A acidez das amostras recolhidas variou entre 16 e 24 ml NaOH N/L (Figura 13). 

Pode observar que os leite de produtores HA, VG e AL que tiveram o pH mais baixo nos 

tempos quentes, tem o valor de acidez mais elevado, pode ser confirmado no gráfico a 

seguir. A acidez do leite encontrado nesta pesquisa foi inferior ao encontrado por Alva-

renga 1996 que foi 26 ml NaOH N/L. Park et al (2007) relatou que o leite de ovelha possui 

maior viscosidade, índice de refração e acidez titulável (22-25 ml NaOH N/LNaOH N/L). 

O gráfico abaixo demostra a evolução da acidez de leite ao longo do tempo (Figura 12). 

 

Figura 12: Evolução da acidez total de leite de ovelha proveniente das queijarias em 

estudo. 

 

Gordura 

A composição do leite é um fator importante na coagulação, e varia com a raça, 

alimentação e o ambiente. O fator raça influencia a composição do leite e a sua aptidão 

tecnológica. Avaliando o teor da gordura pode-se notar que há variabilidade no teor da 

gordura em cada um dos exploradores e com as datas da colheita. Com base no gráfico 

pode-se notar que o leite de produtor VG apresenta maior variação ao longo do tempo e 

possui a menor teor em relação aos outros exploradores, mas atingiu o seu maior pico 

8,02% do teor da gordura. Em termos médios, as amostras apresentaram teores crescentes 

de gordura pela seguinte ordem: VG (6,62%) < CH (7,17%) < HA (7,31%) < AL (7,32%). 
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Figura 13: Evolução da gordura de leite de ovelha proveniente das queijarias em estudo 

Os resultados obtidos neste estudo estão em conformidade com resultados anteri-

ores, onde foram registados valores entre 6,3% e 7,9% (Rodrigues, 2014; Zervas & Tsi-

plakou, 2011; Sá & Barbosa, 1990; Park, et al., 2007). Martins et al. (2009) analisaram 

leites de 3 raças de ovinos (Assaf, Merina e Saloia) criadas em Portugal, encontraram 

variações no teor em gordura do leite entre 9,20% na raça Saloia e 7,65% na raça Assaf. 

 

Proteína 

O efeito do teor da proteína relaciona não só com a raça, a genética, mas também 

com outros fatores da produção animal.  O gráfico demostra que houve variabilidade em 

cada um dos exploradores. Em termos médios, as amostras apresentaram teores crescen-

tes de proteína pela seguinte ordem: VG (5,46%) < CH (6,11%) < AL (6,14%) < HA 

(6,50%). 
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Figura 14: Evolução da proteína de leite de ovelha proveniente das queijarias em 

estudo. 

Os resultados de teor da proteína encontrado neste estudo estão em conformidade 

com os encontrados por Rodrigues (2014) que obteve o teor de proteica (5,3% e 5,7%) 

que não apresenta grande diferença entre os valores médios presentes na literatura que 

são de 5,5% (Zervas & Tsiplakou, 2011), 5,6% (Raynal-Ljutovac et al., 2008), de 6,2% 

(Park, et al., 2007) e de 6,8% (Sá & Barbosa, 1990), tendo Raynal-Ljutovac et al. (2008) 

verificado que os valores de proteína variam entre 4,75% e 7,20%. Em estudos anteriores, 

Alvarenga et el (1996) obtiveram o teor de proteína bruta da raça Merina (7,1%) mais 

elevado, sendo menor na raça Serra da Estrela (6,5%) e ainda menor na raça Lacaune 

(5,9%). 

 

Lactose 

A lactose é o carboidrato mais importante do leite. Os leites apresentam uma pe-

quena variabilidade no teor da lactose em relação aos exploradores e as datas da colheita. 

Em termos médios, as amostras apresentaram teores crescentes de lactose pela seguinte 

ordem: VG (4,90%) < CH (5,32%) < HA (5,60%) < AL (5,61%). 
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Figura 15: Evolução da lactose de leite de ovelha proveniente das queijarias em estudo. 

Pode confirmar que os resultados encontrados neste estudo é superiores aos en-

contrados por Rodrigues (2014) que os resultados foram de 4,6% e 4,5%, um pouco su-

perior aos valores obtidos por Park et al. (2007), 4,9%, e Zervas & Tsiplakou (2011), 

4,8%. 

 

Sólidos totais 

Os sólidos totais de leite dos exploradores apresentaram uma pequena variabili-

dade. Em termos médios, as amostras apresentaram teores crescentes de sólidos totais 

pela seguinte ordem: VG (17,63%) < CH (19,00%) < AL (19,66%) < HA (19,85%). Estes 

resultados estão em concordância com o que foi referido por Martins et al. (2009), que os 

leites que apresentam um teor mais elevado de sólidos totais, têm uma maior potencial 

para a produção de queijo. 
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Figura 16: Evolução dos sólidos totais de leite de ovelha proveniente das queijarias em 

estudo. 

Alvarenga et el (1996) obtiveram nas suas pesquisas o seguinte resultado a raça 

de ovelha Lacaune apresenta o menor teor de sólidos totais (18,4%) a da Serra da Estrela 

e a Merina apresenta o mesmo teor de sólidos totais que é 20,2%. Martins et al (2009) 

concluir que as raças Merino e Saloia apresentaram leites com maior teor em sólidos to-

tais, o que se refletiu numa produção potencial de queijo superior em 75% e 27% em 

relação à raça Assaf, respetivamente. 

 

Resíduo seco isento de matéria gorda (RSIMG) 

Com base na figura 18 pode verificar que existe uma pequena variabilidade no 

RSIMG nas amostras analisadas. Em termos médios, as amostras apresentaram teores 

crescentes pela seguinte ordem: VG (11,35%) < CH (12,42%) < AL (12,75%) < HA 

(13,09%). Alvarenga el al (1996) o leite de ovelha da raça Lacaune apresenta um valor 

de RSIMG mais baixo (11,3%) em relação a raça de ovelha Serra da Estrela (11,8%) e a 

Merina (11,9%). Concluíram que os índices da matéria gorda, acidez, sólidos totais e 

sólidos não gordos são significativamente iguais entre si no leite Serra da Estrela e Me-

rina, mas são diferentes do leite da raça Lacaune.  
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Figura 17: Evolução dos sólidos não-gordos proveniente das queijarias em estudo. 

Beato (2021) analisou o efeito da época do ano sobre a composição química de 

leite destinadas ao fabrico do Queijo Serra da Estrela com DOP, verificou que no Inverno 

o leite apresentou teores mais elevados de proteína, gordura e sólidos não gordo. No en-

tanto, o teor de gordura e de sólidos totais do leite e o seu potencial rendimento queijeiro 

foi maior na Primavera. E o leite destinado ao fabrico do Queijo Beira Baixa com DOP 

apresentou no Outono teor mais elevados de proteína, gordura, sólidos não gordos e po-

tencial rendimento queijeiro. O leite destinado ao fabrico do Queijo Rabaçal apresentou 

teores mais elevados de proteína e sólidos não gordos no Outono e de gordura, sólidos 

totais, lactose e potencial rendimento queijeiro no Inverno. 

 

As composições químicas dos leites das ovelhas apresentam na generalidade uma 

pequena variabilidade em cada um dos exploradores e em cada de colheita dos leites, o 

motivo desta variação pode estar ligado a raça, produção animal, época da colheita, ali-

mentação e entre outros fatores. O leite de ovelha contém mais gordura, sólidos não gor-

durosos, proteínas, caseínas, proteínas do soro e cinzas totais. Estas diferenças tornam o 

tempo de coagulação do coalho para o leite de ovelha mais curto e a coalhada mais firme 

devido às diferenças nas caseínas. 

 

4.2 ATIVIDADE DE COAGULAÇÃO 

Foi avaliada a aptidão tecnológica das amostras de leite de ovelha, simulando o 

processo de coagulação através do Optigraph. A avaliação das atividades enzimáticas do 
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coagulante de cardo e sua comparação com a do coalho (quimosina) é um passo impor-

tante na seleção de um substituto adequado para o coalho. A atividade de coagulação do 

leite depende da concentração da enzima, o tempo de coagulação do leite diminui com o 

aumento da concentração da enzima. O tempo de coagulação e as propriedades da coa-

lhada possam estar relacionados à especificidade do coagulante, outros fatores como pro-

priedades, composição, pH e acidez do leite podem afetar a atividade de coagulação, o 

que pode ser confirmada nos resultados encontrado nesta pesquisa. 

 Nota-se que para cada data os resultados são diferentes dentro das explorações, 

pois, existe uma pequena variabilidade no monitoramento da evolução da coalhada. O 

comportamento dos leites pela composição é diferente, pois, em cada exploração a meto-

dologia dá-nos valores muito próximo das repetições, o que pode ser confirmada na Ta-

belas 3 e Tabela 4. 

  

Tabela 3: Média e desvio padrão do tempo de coagulação de leite de ovelha com utiliza-

ção de coalho 

Datas AL HA VG CH 

23/03/2022 580 (3) 476 (5) 561 (4) 463 (12) 

10/04/2022 616 (4) 681 (2) 655 (4) 655 (7) 

21/04/2022 709 (2) 637 (24) 598 (4) 598 (5) 

11/05/2022 621 (35) 568 (5) 654 (7) 608 (14) 

17/05/2022 798 (1) 612 (1) 570 (11) 738 (4) 

31/05/2022 438 (4) 551 (1) 473 (0) 554 (9) 

 

Tabela 4: Média e desvio padrão do tempo de coagulação de leite de ovelha com utiliza-

ção de cardo 

Datas AL HA VG CH 

23/03/2022 608 (26) 648 (6) 803 (4) 528 (34) 

10/04/2022 725 (7) 702 (14) 791 (7) 685 (19) 

21/04/2022 802 (13) 673 (2) 812 (11) 660 (5) 

11/05/2022 690 (23) 589 (7) 704 (6) 661 (19) 

17/05/2022 814 (10) 635 (4) 606 (6) 752 (11) 

31/05/2022 562 (6) 612 (18) 592 (4) 832 (3) 
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Avaliando o tempo de coagulação de cardo e coalho verifica que o leite coagulado 

com o extrato de cardo teve o início da floculação mais tardio em relação ao coalho. Na 

generalidade existe pouca variabilidade dentro das explorações, resultante em baixo des-

vio padrão e coeficiente de variação. Outros investigadores como Pais et al (2015) já 

tinham relatado que o extrato de C. cardunculus foi adequado para coagular o leite de 

ovelha. Nicosia et al (2022) relatam que em uma comparação entre quimosina e cardosina 

mostra que as últimas apresentam maior quantidade de proteases aspárticas. Uma propor-

ção quimosina (referência) corresponde a um coagulante de alta qualidade, refletindo um 

alto rendimento de coalhada e um excelente produto final com firmeza desejável. Zikiou 

e Zidoune (2018) observaram que o extrato bruto obtido de flores secas de cardo exibiu 

a maior atividade em pH 5 e temperatura de 60 °C, ou seja, o extrato bruto apresentou 

atividade de coagulação do leite de 0,7 (U/mg) e atividade proteolítica de 4,83 (U/mg), 

enquanto o coalho comercial apresentou atividade de coagulação do leite de 1,44 (U/mg) 

e atividade proteolítica de 2,4 (U/mg). As razões atividade de coagulação do leite/ativi-

dade proteolítica foram, portanto, 0,14 e 0,6 para extrato bruto e coalho comercial, respe-

tivamente. Da mesma forma, Campos et al. (1990) relataram uma maior atividade pro-

teolítica do extrato bruto de cardo e uma menor atividade de coagulação do leite do que 

o coalho de bezerro. Vários autores (Freitas & Malcata, 1996; Macedo et al., 1996; Prados 

et al., 2007) demonstraram que as enzimas proteolíticas presentes no coagulante vegetal 

exibiram atividades proteolíticas superiores às da quimosina. 

Bittante et al. (2012) relataram que a atividade de coagulação é comum caracteri-

zado por alta variabilidade e que as fontes de variação são de diversos tipos como confi-

guração do instrumento (temperatura operacional, quantidade e forma da adição das en-

zimas ao leite), pré-tratamento de amostras de leite (incluindo o intervalo de tempo desde 

a amostragem, condições de armazenamento, pré-aquecimento, ajuste de pH e adição de 

cálcio), a qualidade do leite (composição química, propriedades físicas e contaminantes), 

genético (espécie, raça, genes principais, poligenes) e as condições ambientais (clima, 

estação do ano, sistemas de criação, alimentação, higiene, saúde, condições de ordenha) 

são fatores importantes que afetam a coagulação de leite. 

 

4.3 CINÉTICA DE COAGULAÇÃO  
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Os gráficos seguintes apresentam os resultados da comparação da cinética de co-

agulação das amostras de leite de ovelha, através da medição da firmeza da coalhada pelo 

Optigraph utilizando cardo e coalho como agentes coagulantes. De acordo com os resul-

tados pode-se verificar uma variação entre os diferentes produtores, mas também relati-

vamente aos agentes coagulantes utilizados. A coagulação com cardo é mais especifica 

em função a cada tipo de leite, principalmente a partir de 10 Volt no valor da Firmeza 

(Figura 18). Nota-se melhor a firmeza no coalho (Figura 18a) porque não há atividade 

não especifica das enzimas. A firmeza final no coalho é superior (19,37) ao do cardo 

(17,42), ou seja, o coalho tem a coalhada mais firme. O cardo possui maior seletividade 

sobre os leites e também possui uma atuação um pouco diferenciável que o coalho, pois, 

parece que o leite identifica mais com o cardo do que coalho, a atividade não especifica 

começa a funcionar a partir do início da firmeza no cardo (é mais sensível a composição) 

e no coalho continua com o mesmo tipo de atuação. A relação entre a composição e a 

firmeza no leite VG, é que esse leite tem composições mais fraca em relação aos outros 

leites, pois, promove uma coalhada mais fraca e menos firme tanto na utilização de coalho 

(Figura 18a) como de cardo (Figura 18b). 
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Figura 18: Evolução da firmeza ao longo da coagulação em leite de ovelha de 4 produ-

tores utilizando o coagulante de coalho (a) e cardo (b). 

Comparando os resultados da cinética de coagulação do cardo e coalho em cada 

queijaria, nota-se que entre cardo e coalho há sempre uma diferença, o cardo coagulou 

ligeiramente mais tarde, mas depois a linha do cardo vai sempre afastando a do coalho e 

isto está relacionado com as características das enzimas coagulantes (atividade proteolí-

tica não especifica). No leite VG a firmeza é menor em relação aos outros leite, em que a 

firmeza no cardo (14,90 V) é menor do que no coalho (16,44 V), no CH a firmeza de 

cardo (16,61 V) é menor em relação a coalho (18,94 V), no leite de produtor AL a firmeza 

do coalho é superior (19,37 V) em relação ao cardo (15,78 V) e no HA a firmeza do 

coalho (18,79 V) é maior do no cardo (17,42 V), tal como se pode observar na Figura 19. 

Na generalidade a firmeza do coalho é sempre superior que a de cardo em relação aos 

produtores. O leite do produtor AL apresenta maior firmeza no coalho e o VG apresenta 

menor firmeza tanto no cardo como coalho, o HA e o CH tem maior firmeza no cardo em 

relação ao leite dos outros produtores. Quando os leites são mais fracos a diferença da 

firmeza nota-se menos, o que pode ser confirmada no leite VG, tal como apresentado na 

Figura 19 (a, b, c e d). A atividade proteolítica não específica do coagulante é um fator a 

considerar na evolução da firmeza da coalhada. 
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Figura 19: Comparação da firmeza da coalhada de leite de ovelha de quatro produtores 

(a, b, c e d) utilizando os agentes coagulantes coalho e cardo. 

Os resultados preliminares confirmam os resultados obtidos em trabalhos anteri-

ores, mostrando que a natureza do coagulante influencia as propriedades de coagulação 

do leite de ovelha, o que deve ser considerado na fabricação de queijos, o uso de extratos 

de flor de cardo demonstra maior variabilidade em relação ao coalho. Quando o extrato 

de cardo foi adicionado ao leite de ovelha, a coalhada tendeu a ser menos firme do que a 

coalhada obtida com solução de quimosina, o que pode estar relacionado à maior ativi-

dade proteolítica não específica das proteases aspárticas de cardo. A menor firmeza da 

coalhada produzida com cardo é evidente em todos os produtores de leite de ovelha. 

Martins et al. (2009) observou que as coalhadas obtidas com leite Assaf são menos 

firmes que as obtidas com leites de ovelhas de raça Saloia ou Merino Branco, e de evolu-

ção mais lenta. Galán et al (2012) observaram que a firmeza foi significativamente maior 

(P < 0,05) para queijos feitos com coalho de bezerro (CR), em comparação com queijos 

feitos com coagulante vegetal em pó (PPC) ou CR/PPC, conforme relatado por Hort, Le-

grys e Woodman (1997) em queijo Cheddar e Prados et al. (2007) em queijo Manchego.  
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O coagulante de C. cardunculus foi adequado para coagular o leite de ovelha, em 

que possui uma pequena variabilidade da firmeza da coalhada em relação ao coalho. Esta 

resistência mostra uma variação que, embora tenha começado um pouco mais tardio do 

que o uso do coalho animal. Trujillo et al. (2000) relataram que a atividade proteolítica 

(monitorada pela quantificação do nitrogênio solúvel em pH 4,6 pelo método de Lowry) 

das preparações da enzima de coagulação do leite na caseína ovina inteira demostram que 

o coalho de cordeiro e C. parasitica teve o menor e o maior grau de proteólise, respetiva-

mente em caseína ovina. A quimosina e a pepsina bovinas e a protease de R. miehei foram 

mais proteolíticas que o coalho de bezerro quando atuaram sobre a caseína ovina até 24 

h. A partir de 24 h, a quimosina e pepsina bovina e a protease de R. miehei elevaram um 

platô visível, enquanto o coalho de bezerro aumentou os produtos de degradação solúveis 

em pH 4,6 durante o tempo de incubação. Uma alta taxa de coagulação do leite para 

atividade proteolítica é um requisito essencial para substitutos de coalho de bezerro. Van-

derpoorten e Weckx (1972) compararam as atividades proteolíticas de coalho de bezerro 

e coagulantes derivados de micróbios (R. miehei e C. parasitica) em caseína inteira bo-

vina e frações de caseína em pH 6,7 e 30 ºC, monitorando a liberação de azoto não pro-

teico em um período de incubação de 120 min e por eletroforese em gel. Na caseína total 

e nos αs1- e β-CNs, a maior atividade proteolítica diminuiu na seguinte ordem: C. para-

sitica> R. miehei>coalho de bezerro. Os coalhos de bezerro e cordeiro e a quimosina 

bovina apresentaram capacidade similar em hidrolisar o β-CN ovino, no entanto, a pep-

sina bovina e a protease de R. miehei mostraram baixa atividade proteolítica em β -CN 

ovino com quantidades apreciáveis de β -CN intacto sendo visíveis após 72 h de hidrólise. 

A baixa atividade proteolítica da pepsina bovina e da protease de R. miehei em β-CNs 

bovinos e caprinos foi relatada por Ustunol e Zeckzer (1996). O coalho de cordeiro apre-

sentou a protease mais baixa e a protease de C. parasitica as mais altas atividades proteo-

líticas na hidrólise da caseína ovina. Martins et al. (2009) observaram diferenças nos pa-

râmetros de coagulação do leite: a firmeza da coalhada foi maior no leite da raça Merino 

e menor no de ovelhas Assaf. A taxa de endurecimento também foi menor no leite da raça 

Assaf, sendo superior para o leite das ovelhas da raça Saloia.  

 

4.3.1 Velocidade da agregação micelar 

 O 0K20 avalia a velocidade que a consistência do gel se desenvolve. É uma me-

dida importante, que proporciona indicações acerca da taxa de agregação micelar, 
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sobretudo dependendo da quantidade e qualidade da proteína, bem como da ação dos 

coagulantes sobre a fração da caseína. Dado que sofre influência de vários fatores, apre-

senta, os valores médios com desvios padrões elevado. A Tabela 5 mostra a média da 

evolução dos resultados de 0K20 de leite de ovelha em que foi usado coalho. Em que 

pode verificar que houve uma pequena variabilidade na velocidade da agregação micelar. 

Os leites dos exploradores HA (458 min), CH (463 min) e AL (490 min) obtiveram a 

velocidade de agregação micelar mais rápido em relação ao leite de produtor VG (601 

min). 

 

Tabela 5: Média e desvio padrão do parâmetro 0K20 com a utilização de coalho, em min 

Datas AL HA VG CH 

23/03/2022 327 607 417 471 

10/04/2022 469 469 441 364 

21/04/2022 549 405 597 479 

11/05/2022 473 393 549 418 

17/05/2022 646 421 991 403 

31/05/2022 479 457 611 644 

Média 490 458 601 463 

 

No cardo, os leites HA (522 min), CH (557 min) e AL (666 min) obtiveram as velocidades 

de agregação micelar mais elevadas, bastante superiores ao produtor VG (694 min), tal 

como apresentado na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Média e desvio padrão do parâmetro 0K20 com a utilização de cardo, em min 

Datas AL HA VG CH 

23/03/2022 428 772 529 588 

10/04/2022 665 370 597 411 

21/04/2022 642 495 886 655 

11/05/2022 720 527 758 504 

17/05/2022 890 522 864 555 

31/05/2022 655 446 529 632 

Média 666 522 694 557 
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A correlação entre os resultados da velocidade micelar utilizando o cardo e coa-

lho, pode verificar que no coalho a agregação micelar ocorre mais rápido que no coalho, 

e o leite VG possui uma velocidade mais lenta. Segundo Martins et al. (2012), o valor 

mais elevado de sólidos do leite das raças nacionais proporcionou consistências de coa-

lhada significativamente mais elevadas quando comparada com as obtidas para a raça 

Assaf, o que indica superior aptidão para a coagulação. Possui início de coagulação mais 

lentos que a raça Assaf, o leite das raças nacionais proporcionou velocidades de agregação 

micelar significativamente mais elevadas, recuperando até ao final da coagulação carac-

terísticas final de coalhada concordantes com as diferenças de composição obtidas. 

A consistência da coalhada obtida pelo leite refrigerado a 4 °C passa de 7,31 e 

10,78 para 7,44 e 10,98, respetivamente para os parâmetros AR e A2R, isto é, sobe ligei-

ramente ao fim dos três dias. O mesmo não acontece para o leite refrigerado a 8 °C, pois 

a consistência desce, em média, respetivamente 0,21 e 0,28 Volt. a consistência da coa-

lhada (A40) diminuiu para o leite refrigerado durante três dias a 4 °C, o que significa que, 

na situação em que o pH teve menor influência na coagulação (conservação a 4 °C), a 

agregação micelar foi mais lenta para maior tempo de refrigeração, facto também indi-

cado pelo parâmetro 0K20, o que pode indicar diminuição da aptidão do leite à coagula-

ção.  De la Fuente et al. (1997) não observaram mudanças na firmeza da coalhada obtida 

medida pelo Formagraph, mas uma diminuição na velocidade de agregação micelar de 25 

% para leite de ovelha refrigerado dois dias a 3 °C. 
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5.  CONCLUSÕES 

A natureza do coagulante influencia as propriedades de coagulação do leite de 

ovelha, que devem ser consideradas na fabricação de queijos, onde o uso de extratos de 

flor de cardo demonstra uma maior variabilidade quando comparado ao uso de coagulante 

de coalho. 

Quando o extrato de cardo foi adicionado ao leite de ovelha, a coalhada tendeu a 

ser menos firme do que a coalhada obtida com solução de quimosina o que pode estar 

relacionado com a maior atividade proteolítica não específica das proteases aspárticas do 

cardo, pois, pode substituir satisfatoriamente o coalho e parece ser mais adequado para 

leite de ovelha, pois, apresenta uma atividade proteolítica mais forte que o coalho. 

  Embora o tempo de coagulação e as propriedades da coalhada possam estar re-

lacionados com a especificidade do coagulante, outros fatores, como propriedades e com-

posição do leite, podem afetar essas medidas e isso pode ser observado quando conside-

ramos a variabilidade no monitoramento da evolução da coalhada. 
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6. ANEXO I 

Resultados do Optigraph (R, A20 e A40) do COALHO 

R 

Coalho     
AL HA VG CH 

 
Data 1 Média 1066 919 845,5 756 

  
Desvpad 32 0 4 16 

  
CV 3,00 0,00 0,41 2,12 

 
Data 2 Média 848,5 913,5 944,5 835,5 

  
Desvpad 45 7 7 7 

  
CV 5,24 0,71 0,69 0,78 

 
Data 3 Média 1018,5 1062 977 816,5 

  
Desvpad 4 19 13 7 

  
CV 0,34 1,79 1,33 0,80 

 
Data 4 Média 1050,5 958,5 862 957,5 

  
Desvpad 10 8 0 13 

  
CV 0,90 0,78 0,00 1,31 

 
Data 5 Média 823 839 708 800,5 

  
Desvpad 6 3 0 4 

  
CV 0,73 0,36 0,00 0,44 

 
Data 6 Média 726,5 807 720 817 

  
Desvpad 7 3 0 0 

 
  CV 0,89 0,37 0,00 0,00 

 

    AL HÁ VG CH 

Data 1 Média 2,82 3,68 5,90 6,38 

Data 2 Média 5,30 4,56 4,23 6,70 

Data 3 Média 2,70 2,75 3,10 5,71 

Data 4 Média 2,40 4,44 4,39 4,26 

Data 5 Média 4,43 5,67 4,25 6,50 

Data 6 Média 6,61 5,81 5,50 4,44 

    
A20 Média 4,04 4,48 4,56 5,66 
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DesvPad 1,54 1,07 0,92 0,98 

 

    AL HÁ VG CH 

Data 1 Média 16,89 12,30 14,78 14,56 

Data 2 Média 14,01 13,87 14,10 17,58 

Data 3 Média 12,27 14,84 11,36 13,35 

Data 4 Média 14,25 15,58 12,28 14,73 

Data 5 Média 11,61 14,53 8,58 15,59 

Data 6 Média 13,95 13,47 12,78 10,84 

    
A40 Média 13,83 14,09 12,31 14,44 

 
DesvPad 1,68 1,05 2,01 2,06 

 

Resultados do Optigraph (R, A20 e A40) do CARDO  

R 

Cardo     
AL HA VG CH 

 
Data 1 Média 1094 1044 919 782 

  
Desvpad 5 29 38 10 

  
CV 0,41 2,78 4,13 1,22 

 
Data 2 Média 1080 903 1044 916 

  
Desvpad 7 10 3 42 

  
CV 0,60 1,11 0,29 4,53 

 
Data 3 Média 1006 1174 1012 874 

  
Desvpad 4 16 10 19 

  
CV 0,35 1,36 0,99 2,17 

 
Data 4 Média 1054 1025 1099 984 

  
Desvpad 7 16 32 7 

  
CV 0,62 1,56 2,91 0,66 

 
Data 5 Média 1057 920 871 830 

  
Desvpad 42 13 3 13 

  
CV 3,93 1,41 0,34 1,51 

 
Data 6 Média 852 913 772 859 
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A20     AL HA VG CH 

 
Data 1 Média 1,88 1,60 3,76 4,97 

 
Data 2 Média 1,43 5,37 1,91 4,66 

 
Data 3 Média 2,30 0,39 1,63 3,49 

 
Data 4 Média 1,55 2,35 0,99 3,14 

 
Data 5 Média 1,28 3,85 3,05 4,63 

 
Data 6 Média 3,87 4,46 5,51 3,90 

    

 
A20 Média 2,05 3,00 2,81 4,13 

  
DesvPad 0,88 1,72 1,51 0,67 

 

A40     AL HA VG CH 

 
Data 1 Média 14,90 9,65 12,50 12,26 

 
Data 2 Média 10,66 17,04 11,69 16,50 

 
Data 3 Média 11,20 12,88 8,94 10,96 

 
Data 4 Média 10,75 12,90 9,60 13,27 

 
Data 5 Média 8,68 12,81 8,88 12,96 

 
Data 6 Média 11,11 14,91 13,50 11,35 

     

 
A40 Média 11,22 13,36 10,85 12,88 

  
DesvPad 1,85 2,25 1,81 1,81 

 

 

  
Desvpad 10 7 0 10 

 
  CV 1,12 0,71 0,00 1,11 


