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RESUMO 

 
A lactose, carboidrato presente no leite e seus derivados, pode causar problemas à saúde dos 
consumidores que apresentam intolerância a ela, portanto, há necessidade de utilização de alternativas 
para obter produtor com baixo teor deste carboidrato. O objetivo do trabalho foi avaliar as melhores 
condições de utilização da enzima lactase, a qual catalisa a hidrólise da lactose, em relação à concentração 
e o tempo de ação em leite pasteurizado. Além disso, utilizar os melhores parâmetros encontrados para 
elaboração de queijo frescal reduzido de lactose. Não houve diferença significativa entre a quantidade de 
enzima testada (200 µL/L e 300 µL/L) à 37° C, em 240 e 420 min, sendo escolhido assim a menor 
concentração e tempo para aplicação da enzima. O queijo elaborado com o leite tratado com 200µL/L de 
enzima e agitado durante 4h, foi enquadrado como produto “baixo teor de lactose”, pois continha um total 
máximo de 5% de lactose. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Intolerância; Lactose; Legislação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Evidências científicas sobre a relação dieta e saúde relatam o surgimento de um 
nicho de alimentos diferenciados (LONGO, 2006), principalmente se levado em conta o 
número de pessoas intolerantes e alérgicas que vêm aumentando consideravelmente. 
Entre as últimas tendências do mercado de lácteos, está a busca por uma diferenciação 
que inclui o desenvolvimento de produtos com teor zero, ou reduzido de lactose, produtos 
com benefícios comprovados na atuação intestinal, na saúde cardíaca com relação à 
redução do colesterol, controle de peso e prevenção de carcinomas (GONZÁLEZ-
GARCÍA, 2002). 

No mercado dos produtos lácteos, o queijo é caracterizado como um alimento 
complexo, formado pela coagulação de partículas em suspensão no leite, originando um 
produto com altas concentrações de proteína, glicídios e carboidratos. O queijo frescal é 
um dos produtos lácteos mais consumidos no Brasil, seu processamento apresenta-se 
como um segmento com grande importância econômica para o país (MARTINS, et al., 
2012). No entanto, a população de consumidores restritivos a determinados compostos 
nos queijos e em seus derivados tem aumentado (BEYER, 2002), e com ela a 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de 

outubro de 2019 

necessidade de adaptação dos produtos lácteos a todo tipo de consumidor, elaborando 
produtos reduzidos ou sem teor de lactose.  

Mais de 70% dos adultos não pode consumir este carboidrato, por ser incapaz de 
digerir a lactose naturalmente (BEYER, 2002), o que afeta também outras faixas etárias 
(MATTHEWS, et al.,  2005). A intolerância é descrita como um distúrbio da mucosa 
intestinal, que incapacita a digestão da lactose devido à deficiência da enzima lactase 
(QIAO, et al., 2011). 

No intestino, a lactose se transforma em ácido lático e diminui o pH, favorecendo o 
desenvolvimento da microflora desejável e a inibição das bactérias patogênicas e 
putrefativas (TRONCO, 2003). Mas a lactose ingerida por humanos com intolerância gera 
uma reação adversa no organismo para repelir o carboidrato, gerando ácidos graxos, 
dióxido de carbono e gás hidrogênio, o que pode causar flatulência, inchaço, cólicas e 
diarreia (BEYER, 2002), além de outros distúrbios metabólicos.  

A legislação enquadra como produto “baixo teor de lactose” o alimento que 
contenha no máximo 5% de lactose e, para um produto ser considerado “zero lactose”, 
pode conter no máximo 0,1% do carboidrato (EFSA, 2010). O objetivo do trabalho foi 
avaliar a ação da enzima lactase em diferentes concentrações e tempo de reação no leite, 
para elaborar queijo frescal com máxima degradação da lactose. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi utilizado leite pasteurizado, ao qual foram adicionadas duas concentrações de 
enzima lactase (Kluyromices marxianus var. lactis), 200 µL/L e 300 µL/L. O tempo e 
temperatura foram definidos com base nos parâmetros de elaboração do queijo frescal. 

O ponto de congelamento do leite, avaliado por crioscopia eletrônica, foi analisado 
em intervalos de 60 minutos. O leite foi aquecido em banho termostático a 37º C e o ponto 
de congelamento do leite foi avaliado por crioscopia eletrônica (Marca MicroLak, Entelbra) 
em intervalos de 60 min. Foi utilizada para cálculo a fórmula da porcentagem de hidrólise 
da lactose (LONGO, 2006): 

% GH = 350,877 x (crioscopia final) – (crioscopia inicial / 0,00285)  

Após a definição da concentração da enzima e tempo de ação mais eficientes, 
foram elaborados queijos com adição de lactase nessas condições, para investigar a 
eliminação da lactose no produto final. A redução da lactose foi verificada através da 
análise no soro da coalhada por crioscopia eletrônica. 

Para a elaboração dos queijos foi utilizado leite pasteurizado, aquecido a 37º C 
para introdução da enzima lactase. Após 3 h em agitação com a lactase, foi adicionado 
0,1% de coalho (quimosina microbiana – Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda) no leite a 35º C. 
Seguido de agitação de dois minutos e repouso de 60 min, foi realizado o corte com lira 
de 1 cm x 1 cm, fazendo uniformemente cubos no gel da massa. Após repouso de mais 
30 min, foi feita a dessoragem e enformagem dos queijos. Para o queijo controle foi 
utilizado o mesmo processo a partir da adição de coalho, sem adição da enzima lactase. 

Todas as análises foram feitas em triplicata, os resultados foram expressos como 
média ± desvio padrão (DP). A análise de variância (ANOVA) foi realizada e a 
comparação das médias foi realizada através do teste de Tukey com nível de significância 
de 5% (p ≤ 0,05). O software SAS foi utilizado para realizar a análise estatística. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A lactose possui baixa solubilidade (LONGO, 2006) e quando retirada do leite pode 
provocar redução de até 50% no ponto de congelamento deste (SCHLIMME, BUCHHEIM, 
2002), por isso, é de extrema importância a hidrólise do carboidrato no leite, tanto em 
aspecto nutricional como comercialmente (SILVA, CARDOSO, 2007), aproveitando os 
produtos resultantes desta hidrólise na produção da massa, no caso da elaboração de 
queijos. A dosagem de lactase adicionada no leite e o sistema de processamento vão 
influenciar no grau de hidrólise da lactose (VINHAL, 2001). 

A análise estatística expressa a maior eficiência de ação da enzima em 240 
minutos (4 horas) a 200µl/L e para 300µl/L em 420 minutos (7 horas), conforme a Tabela 
1. No momento de máxima hidrólise da lactose não houve diferença significativa entre as 
concentrações testadas. Para o preparo do queijo foi utilizado a concentração de 200µL/L 
de lactase e 4 horas de reação, tempo onde se verificou maior hidrólise da lactose. 

 

Tabela 1: Redução da crioscopia do leite adicionado de duas concentrações diferentes de lactase. 

  Concentração (µL/L) 

Tempo (min) 200 300 

0 -0,539 ± 0,007Aa -0,554 ± 0,003Aª 
60 -0,619 ± 0,018ABª -0,666 ± 0,001Bª 

120 -0,653 ± 0,040BCª -0,725 ± 0,001Cb 
240 -0,725 ± 0,022CDª -0,776 ± 0,011Dª 
300 -0,747 ± 0,016CDª -0,796 ± 0,009DEª 
420 -0,776 ± 0,017CDª -0,832 ± 0,020Ea 

* Resultados expressos como média ± desvio padrão. 
Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05). Letras 
minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05).  

 

Com a adição da enzima lactase no leite nestas condições, a concentração final de 
lactose no queijo foi de 3,46%, enquanto que para o queijo controle sem a lactase foi de 
16,95%, o que nos permitiu obter um produto com “teor reduzido de lactose” (EFESA, 
2010). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A quantidade de enzima utilizada nos testes não mostrou diferença entre 200 µL/L 
e 300 µL/L, o que nos permite utilizar a menor quantidade para minimizar os custos. O 
queijo elaborado com 4 horas de ação da enzima lactase foi definido como produto “baixo 
teor de lactose”, pois apresentou valores de lactose abaixo de 5%. Devido ao crescente 
número de intolerantes e produtos novos no mercado, observa-se a necessidade de mais 
estudos relacionados, visando a otimização do processo.  

 

REFERÊNCIAS 
 
 

BEYER, P. L. Terapia clínica nutricional para distúrbios do trato gastrointestinal 
baixo. In: MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. (Ed.). Krause alimentos, nutrição & 
dietoterapia. 10. ed. São Paulo: Ed. Roca, p. 643-670, 2002. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de 

outubro de 2019 

 
EFSA. Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on 

lactose thresholds in lactose intolerance and galactosemia. EFSA J. 8 (9), 1777, 
2010. Disponível em: https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/ 1777. Acessado em: 
25/03/2019. 

 
GONZÁLEZ-GARCÍA, S. Estudio de la importancia del desarrollo de nuevos 

productos alimenticios funcionales en Europa. Tesis de Master de Diseño Gestión y 
Desarrollo de Nuevos Productos - Universidad Politécnica de Valencia España, Valencia. 
2002. 

 
LONGO, G. Influência da adição de lactase na produção de iogurtes. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Programa de Pós-graduação em 
Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 89p. 2006. 

 
MARTINS, S. C. S. G.; JÚNIOR, V. R. R.; CALDEIRA, L. A.; TAVARES DOS REIS, 

S.; BARROS, I. C.; APARECIDO DE OLIVEIRA, J.; FERREIRA DOS SANTOS, J.; SILVA, 
G. W. V. Rendimento, composição e análise sensorial do queijo minas frescal fabricado 
com leite de vacas mestiças alimentadas com diferentes volumosos. Revista Brasileira 
de Zootecnia, v. 41, n. 4, p. 993 - 1003. 2012. 

 
MATTHEWS, S. B.; WAUD, J. P.; ROBERTS, A. G.; CAMPBELL, A. K. Systemic 

lactose intolerance: a new perspective on an old problem. Postgraduate Medical 
Journal, 81(953), 167-173. 2005. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1136/pgmj.2004.025551. Acessado em: 09/04/2019.  

 
QIAO, R.; HUANG, C.; DU, H.; ZENG, G.; LI, L.; YE, S. Milk consumption and 

lactose intolerance in adults. Biomedical and Environmental Sciences, 24(5), 512-517. 
2011. 

 
SCHLIMME, E.; BUCHHEIM, W. La Lechey sus componentes : Propriedades 

químicas y físicas. Zaragoza: Acribia S. A., 121p, 2002. 
 
SILVA, D. O.; CARDOSO, V. L.  Hidrólise da lactose do soro de queijo 

utilizando a enzima ß-galactosidase. 2007. Disponível em: 
<htpp://www.prop.ufu.br/revistaeletronica/edição2004/exatas/hidrólise_dalactose.PDF>. 
Acessado em 20 /12/2019. 

 
TRONCO, V. M. Manual para Inspeção da qualidade do leite. 2 ed. Santa Maria: 

Ed. da UFSM, 2003. 
 
VINHAL, E. F. Hidrólise da lactose no leite por β-galactosidase de 

Kluyveromyces fragilis. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, 100p, 2001. 


