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ROQUE, Aline Menezes Tiburcio. Efeito da substituição do cloreto de sódio por 
cloreto de potássio nas características do queijo Prato. 2013. 34 p. Dissertação 
(Mestrado Acadêmico em Ciência e Tecnologia do Leite) – Centro de Ciências Agrárias, 
Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2013. 
 
 
 

RESUMO 
 
O cloreto de sódio é tradicionalmente usado para preservar as características do 
queijo além de proporcionar o sabor. Porém, seu consumo em excesso está 
fortemente associado à elevação da pressão arterial, além do desenvolvimento de 
osteoporose. A substituição do cloreto de sódio (NaCl) por outros sais tem sido 
considerado uma técnica alternativa para diminuir o sódio dos queijos. As 
propriedades físicas do cloreto de potássio (KCl) são semelhantes às propriedades 
do NaCl. O objetivo desse estudo foi verificar o efeito da substituição NaCl por KCl 
na composição físico química, na proteólise e aceitação sensorial do queijo Prato. 
Os queijos foram fabricados segundo a tecnologia tradicional. Após a fabricação os 
mesmos foram divididos e colocados em diferentes tipos de salmoura: 100% NaCl;  
3NaCl:1KCl e 1NaCl:1KCl e em seguida  armazenados a 12º C durante 45 dias. 
Após 5 dias de fabricação a composição química dos queijos foi avaliada. Nos dias 
5, 25 e 45 de armazenamento refrigerado, a proteólise foi analisada (através de 
índices de extensão e profundidade). A análise sensorial foi realizada após 35 dias 
de armazenamento refrigerado. Os resultados obtidos na composição química e 
aceitação sensorial foram analisados através de Análise de Variância (ANOVA), 
utilizando-se o teste de Tukey (5% de probabilidade) para verificar diferenças entre 
as medias das amostras. Para a avaliação das mudanças ocorridas ao longo do 
armazenamento foi adotado um delineamento do tipo split-plot, sendo que a sub-
parcela foi obtida pela incorporação do fator tempo de armazenamento refrigerado 
(t). Os resultados foram avaliados utilizando-se o programa Statistic. A substituição 

do NaCl pelo KCl em diferentes tratamentos na salga dos queijos não afetou a  

composição físico-química do queijo Prato. Com relação  
às alterações ocorridas durante o armazenamento refrigerado, apenas o tempo de 
armazenamento afetou o Índice de Extensão de Maturação. O Índice de 
Profundidade da Proteólise foi afetado pela substituição do NaCl por KCl pelo tempo 
e pela interação tratamento vs tempo. Na avaliação sensorial, o queijo com a salga 
3NaCl:1KCl foi o mais aceito pelos provadores quando comparado ao queijo 
1NaCl:1KC. Além disso, as diferenças foram imperceptíveis quando comparado ao 
controle.  
 

Palavras-chave: Análise sensorial. Cloreto de potássio. Proteólise. Salga. 
 

 

 



ROQUE, Aline Menezes Tiburcio. Effect of substitution of sodium chloride by 
potassium chloride, the characteristics of the cheese Prato. In 2013. 34 p. 
Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciência em Tecnologia do Leite) - Centro de 
Ciências Agrárias, Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2013. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Sodium chloride is traditionally used to preserve the characteristics of the cheese as 
well as providing the flavor. However, excess consumption is strongly associated with 
elevated blood pressure, and the development of osteoporosis. The replacement of 
sodium chloride (NaCl) with other salts have been considered an alternative 
technique to reduce the sodium cheeses. The physical properties of potassium 
chloride (KCl) are similar to the properties of NaCl. The aim of this study was to 
investigate the effect of replacing sodium chloride by KCl on physico chemical, 
proteolysis and sensory acceptance of Prato cheese. The cheeses were 
manufactured according to traditional technology. After fabrication they were divided 
and placed in various types of brine 100% NaCl; 3NaCl:1NaCl and 1KCl:1KCl and 
then stored at 12°C for 45 days. After 5 days of manufacturing the chemical 
composition of the cheeses was evaluated. On days 5, 25 and 45 of refrigerated 
storage, proteolysis was analyzed (using indices of width and depth). Sensory 
analysis was performed after 35 days of refrigerated storage. The results obtained in 
the chemical composition and sensory acceptance were analyzed using Analysis of 
Variance (ANOVA) using the Tukey test (5% probability) to determine differences 
between the averages of the samples. For the evaluation of changes during storage 
was adopted from a randomized split-plot, and the sub-plot was achieved by 
incorporating the factor of storage time (t). The results were evaluated using the 
program Statistic. The replacement of NaCl by KCl in different treatments in brining 
the cheese did not affect the physico-chemical composition of Prato cheese. 
Regarding to changes during storage, only the storage time significantly affected the 
Index Maturity Extension. The Index Depth proteolysis was affected by the 
replacement of NaCl by KCl by time and treatment versus time interaction. In the 
sensory evaluation, the cheese with salting 3NaCl:1KCl was the most accepted by 
the panelists when compared to cheese 1NaCl:1KC. Moreover, the differences were 
noticeable when compared to the control. 
 

Keywords: Sensory analysis. Potassium chloride. Proteolysis. Salting. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à sua amplitude, riscos associados e dificuldades no 

tratamento, a hipertensão arterial tem se constituído como um dos grandes 

problemas de saúde pública. Lia et al. estimaram que  em 2010, existiam 972 

milhões de hipertensos no mundo, e há previsão de que em 2025, esse número 

aumente para 1,56 bilhões. 

De acordo com Bibbings-Domingo et al. (2010), o excesso do 

consumo do cloreto de sódio está fortemente associado à elevação da pressão 

arterial. Cerca de 75% do sal ingerido na dieta são provenientes dos alimentos 

processados, (o qual é adicionado para dar sabor ou atuar como conservante), 10% 

são intrínsecos ao alimento e 15%, são adicionados durante ou após o cozimento.  

O queijo Prato, por ser fonte de proteínas, fósforo, cálcio e alguns 

micronutrientes, está entre os alimentos nutricionalmente mais importantes. No 

entanto, algumas pessoas evitam seu consumo com o objetivo de reduzir a ingestão 

do cloreto de sódio e, consequentemente, diminuir os problemas relacionados à 

hipertensão. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos – 

TACO (2006), uma porção de 30 g de queijo tipo Prato contém 174 mg de sódio, 

correspondendo a 7% do valor diário deste mineral na alimentação. 

A substituição do cloreto de sódio (NaCl) por outros sais tem sido 

considerada uma alternativa para diminuir o sódio dos queijos. As propriedades 

físicas do cloreto de potássio (KCl) são semelhantes às propriedades do NaCl.  

A mistura de sais como NaCl e KCl tem sido utilizada sem quaisquer 

efeitos adversos sobre a qualidade de queijos do tipo Halloumi, Kefalograviera e 

Cheddar, porém, não há  informação sobre sua utilização em  queijo Prato  

Cruz et al. (2011) afirmam que a alternativa de substituição de NaCl 

por KCl em altas concentrações (> 1%), deve ser cuidadosamente estudada, pois o 

KCl tende a provocar uma considerável percepção da acidez, além de aumentar a 

proteólise, a atividade de água e a acidez e diminuir a firmeza. Assim,  não é  

recomendada a substituição completa do NaCl pelo KCl, devido a presença do sabor 

amargo conferido ao produto. 

Diante da importância da substituição do NaCl na alimentação e 

sendo o queijo Prato um produto bastante consumido, torna-se importante estudar o 

efeito da substituição desse sal na qualidade do produto final. Sendo assim, o 
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objetivo do trabalho foi verificar o efeito da substituição, durante a salga em 

salmoura, do cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl) na composição 

físico química, proteólise e aceitação sensorial de queijo Prato. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Queijo Prato 

O queijo é o principal produto em crescimento no setor leiteiro. Há 

muitas razões para o aumento do seu consumo, como flexibilidade no seu uso e a 

grande diversidade de sabores e texturas existentes. É um produto que pode ser 

usado como componente principal de uma refeição, como sobremesa, como 

componente de outros alimentos, podendo ser consumido sem preparo ou 

submetido a diferentes processos de cozimento (FOX et al., 2000).  

Os queijos podem variar na concentração de carboidratos, proteínas, 

lipídios e minerais como cálcio, fósforo e vitaminas A e B. Eles são muito nutritivos, 

apresentando, em média 48% de gordura e 23% a 25% de proteína (PERRY, 2004). 

O queijo Prato é o segundo tipo de queijo mais consumido no Brasil. 

Possui ampla distribuição no país juntamente com os queijos mussarela, minas, 

requeijão e parmesão. Proveniente da região sul de Minas Gerais, foi introduzido no 

país na década de 20, por imigrantes dinarmaqueses. Originou-se dos queijos 

Dambo dinamarquês e Gouda holandês e apresenta as seguintes características: 

queijo semi duro, sabor suave, levemente adocicado, consistência macia, crosta lisa 

e fina e textura fechada ou aberta com pequenas olhaduras regulares lisas, 

brilhantes e cor amarelo ouro (SILVA, 1998; CICHOSCKI et al., 2002; PERRY, 2004) 

Na sua fabricação apresenta etapas distintas: obtenção de uma 

massa semi cozida com remoção parcial do soro, lavagem por adição de água 

quente, pré prensagem, moldagem sob o soro, prensagem, salga e maturação. A 

Portaria nº 358, de 04 de setembro de 1997, define o queijo Prato como um produto 

maturado que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho e/ou outras 

enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias 

láticas específicas. Possui variedades, como: 2 a 3 Kg (lanchão), de 1 Kg (lanche), 

de 0,5 Kg (lanchinho), além do Prato Bola e do Cobocó, que diferem quanto ao peso 

e ao formato (DUTRA, 1993; BRASIL, 1997). 

A produção do queijo tipo Prato consiste exclusivamente de leite de 

vaca pasteurizado. Este tipo de queijo é rico em gordura (aproximadamente 27%) e 

apresenta média umidade (em torno de 43%). Sua porcentagem de sal, em média, é 

de 1,6 a 1,9. Antes do consumo, deve ser maturado por um período de 45 a 60 dias 
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(FURTADO, LOURENÇO NETO, 1994; PERRY, 2004). 

 

2.2 Papel do NaCl nos queijos 

O sal desempenha dois importantes papéis nos queijos. Primeiro, 

age como um conservante, e segundo, contribui positivamente em seu  sabor e 

qualidade. O processo de salga inibe ou retarda o desenvolvimento de 

microrganismos indesejáveis como, por exemplo, os patogênicos e deteriorantes , 

afeta a solubilidade das proteínas, influenciando na textura do queijo. Tem  

influência na microbiologia, enzimologia, pH e no teor de umidade do queijo, além de 

conferir melhor qualidade no produto quando presente em altas concentrações. A 

ação conservante do NaCl deve-se ao seu efeito sobre a atividade de água (Aa) do 

queijo, além de favorecer o aumento da pressão osmótica, causando a desidratação 

das células bacterianas levando-as à morte ou impedindo sua multiplicação. A Aa de 

queijos pode variar de 0,99 no Quarg e 0,92 no Parmesão. Além disso, o sal, 

juntamente com o pH e o nível de cálcio, tem efeito sobre o grau de hidratação da 

paracaseína, afetando a capacidade de ligação de água da matriz da caseína, 

levando à tendência para a sinérese, além de características reológicas e de textura, 

e auxílio na vida de prateleira (FOX, GUINEE, COGAN, MCSWEENNEY, 2000).  

O teor de sal apresenta-se de forma variada em diferentes tipos de 

queijos, podendo apresentar desde 1,6-2,4% no Cheddar e 1,4 a 2,1% no Brie e 

1,6% a 1,9% no Prato (PERRY, 2004; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

Outra função que o sal exerce nos queijos é no processo de 

maturação. Os fenômenos da proteólise e lipólise são regulados por enzimas 

ativadas nos teores de NaCl normalmente utilizados  nos queijos (0,5 a 2,5%) e 

inibida em teores excessivamente elevados. O paracaseinato de cálcio dissolve-se 

melhor a uma concentração de sal de aproximadamente 5% na umidade do queijo, 

equivalente a cerca de 2% de sal em um queijo Prato. Assim, um queijo 

excessivamente salgado requer mais tempo de maturação (FURTADO, 1990). 

A salga de um queijo pode ser realizada de três formas: seca, na 

massa e úmida. A primeira consiste em adicionar sal na superfície do queijo, a salga; 

na salga na massa, adiciona-se sal aos grãos da coalhada e a salga úmida consiste 

em colocar os queijos em imersão em salmoura. Este último processo é o utilizado 

em queijos tipo Prato. Nele, ocorre a liberação de parte da umidade, associada às 
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proteínas do soro, ao ácido lático e aos minerais dissolvidos. Simultaneamente, o 

NaCl é absorvido, devido a diferença da pressão osmótica entre a salmoura e a 

massa, ocorrendo um movimento entre os íons Na+ - Cl- da salmoura para o queijo. 

Existe um gradiente de concentração de sal dentro do queijo após a salga, mas este 

reduz gradualmente durante o armazenamento, sendo estabelecido o equilíbrio em 

todo o queijo (FOX et al; 2000; PERRY, 2004; BONA et al, 2007). 

Alguns fatores podem afetar o processo de salga como: tamanho, 

formato, peso, tempo de salga, teor de umidade, teor de gordura, pH do queijo e da 

salmoura e temperatura da salmoura.  

Em relação ao tamanho do queijo, a quantidade de sal absorvida é 

diretamente proporcional à superfície de contato do queijo com a salmoura. Já em 

relação ao formato e peso do queijo (queijos maiores tendem absorver sal mais 

lentamente e queijos com maior peso devem permanecer na salga durante um 

período maior de tempo), tempo de salga (quanto maior o tempo de salga, maior a 

quantidade de sal adquirida e também maior a perda de peso na salmoura), teor de 

umidade do queijo (queijo com maior teor de umidade absorve sal mais 

rapidamente), teor de gordura do queijo (queijos com maior teor de gordura 

absorvem sal mais lentamente), pH do queijo (queijos mais ácidos salgam mais 

rápido pois resistem à alteração de volume e perdem menos água no processo de 

salga), pH da salmoura (quando o pH da salmoura é muito baixo pode aproximar do 

ponto isoelétrico(4,6) causando efeitos na casca e sabor pois a precipitação de 

proteína na casca aumenta a perda de água pelo queijo,  ocorrendo 

simultaneamente a diminuição na velocidade de absorção), temperatura da salmoura 

(o aumento da temperatura da salmoura modifica o tamanho dos poros da matriz 

proteica do queijo, facilitando a absorção de sal,  e aumentando a perda de água. 

Salmouras mantidas em temperatura maior que 20°C tendem a alterar-se 

rapidamente e provocar exsudação da gordura ocorrendo aspecto desagradável ao 

queijo. Em temperaturas muito baixas, a salga ocorre lentamente) e concentração da 

salmoura (se a concentração de sal for muito alta o queijo perdera mais água e 

formará uma casca muito dura e sem flexibilidade. Se a concentração for muito 

baixa, as proteínas tendem a se peptizar e dissolver, formando uma casca 

amolecida e gelatinosa) (FOX, GUINEE, COGAN, MCSWEENNEY, 2000). 
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 2.3 Maturação 

A maturação compreende vários processos físicos, bioquímicos e 

microbiológicos. O tempo pode variar de 3 semanas a 2 anos e é nesse processo 

que são desenvolvidas as características de cada queijo, como alterações no aroma, 

sabor e textura,  diferenciando cada tipo de queijo. A maturação é retardada em 

altas concentrações salinas, porém, defeitos como o gosto amargo são comuns em 

baixas concentrações de sal (FOX, GUINEE, COGAN, MCSWEENNEY, 2000; 

PERRY, 2004). 

Em queijos duros e semi duros, um dos principais processos e o 

mais complexo que ocorre na maturação é a proteólise, que é realizada pelos 

sistemas enzimáticos do coalho, além das proteases e peptidases do fermento lático 

e/ ou microbiota natural do leite e enzimas naturais do leite (WALSTRA; WOUTERS; 

GEURTS, 2006)  

A proteólise influencia nas alterações de textura (dureza, 

elasticidade, coesividade, fraturabilidade, estiramento e adesividade) além de 

contribuir para o sabor e aroma dos queijos (FOX, GUINEE, COGAN, 

MCSWEENNEY, 2000; PERRY, 2004; FIDELIS, 2006).  

A proteólise primária é resultante da formação de compostos 

nitrogenados solúveis em pH 4,6 e é atribuída à ação do coagulante residual. Nesta 

proteólise, ocorre redução na firmeza e na elasticidade dos queijos, tornando-os 

mais macios, porém menos firmes e elásticos.  

O sal influencia a proteólise no queijo alterando o estado de 

agregação das proteínas. Porém, quando ocorre a substituição do NaCl por outro sal 

é necessário investigar as mudanças que ocorrem nos queijos (FOX et al., 2000) 

Assim, como a proteólise está ligada à textura e ao sabor típico na 

maioria dos queijos devido a formação de aminoácidos e peptídeos, seu nível é 

frequentemente mensurado para avaliar o grau de maturação no queijo através de 

Kjeldahl.  Mistry e Kasperson (1998), ao avaliar a influencia do sal sobre a qualidade 

do queijo Cheddar, observaram que à medida que o teor de sal aumenta, a 

proteólise e a taxa de maturação diminuiu.  

 

 

 



 15 

2.4 O consumo de sal e sua relação com doenças  

O consumo excessivo de sal está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de doenças crônicas como Hipertensão Arterial (HA), câncer 

gástrico e osteoporose. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 50%  

da população está consumindo cerca de 10 a 30 vezes que sódio na alimentação 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

  Estima-se que, entre 25 e 55 anos de idade, a diminuição de 

apenas 1,3 g de sódio diário, resulta em redução de 5 mmHg na pressão arterial 

sistólica ou de 20% na prevalência de HA, além de 14% na mortalidade por Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) (14%) e 9% na coronariana (TSUGANE, SASAZUKI, 2007; 

FRASSETTO, MORRIS, SELLMEYER, 2008; DICKINSON, HAVAS, 2007). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

hipertensão arterial é uma doença causada pelo aumento na contração das paredes 

das artérias, para fazer o sangue circular pelo corpo. Esse movimento sobrecarrega 

vários órgãos, como coração, rins e cérebro. Caso não haja tratamento, o risco de 

doenças cardiovasculares, como doenças coronarianas, Acidente Vascular 

Encefálico (AVE), insuficiência cardíaca, aneurisma de aorta e doença arterial 

periférica torna-se acentuado. É considerada hipertensa a pessoa que apresenta 

níveis pressóricos maior ou igual a 14 por 9 mmHg (OMS, 2003). 

A hipertensão arterial tem como principais causas o alto consumo de 

sal inserido nos alimentos processados,  o sedentarismo e tabagismo. Atinge cerca 

de 25% da população mundial e vem sendo considerada um  problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo. Só em 2005 nos Estados Unidos as consequências da 

dieta com alto teor de sódio causou 100.000 mortes. A estimativa é de que até 2025 

o número de hipertensos poderá aumentar para 1,56 bilhões, atingindo a 60% da 

população mundial (KEARNEY et al., 2005; DANAEI,  et al., 2009). 

Em países desenvolvidos que apresentam estimativas confiáveis 

sobre o consumo de sódio, a ingestão desse mineral, ultrapassa o limite máximo de 

2 g (ou 5 g de sal) por pessoa ao dia recomendado pela Organização Mundial a 

Saúde (OMS), sendo a maior parte deste mineral proveniente de alimentos 

industrializados. A necessidade nutricional de sódio para os seres humanos é de 

500 mg (cerca de 1,2 g de sal), tendo sido definida pela OMS, em 5 g de cloreto de 

sódio ou sal de cozinha (que corresponde a 2 g de sódio) (OMS, 2003; 
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LAATIKAINEN et al., 2006; VI Diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

2010). 

O Ministério da Saúde, em 2010, mostrou que a proporção de 

brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial aumentou nos últimos cinco 

anos, passando de 21,6% em 2006, para 23,3% em 2010. Esta doença apresenta-

se com maior prevalência no sexo feminino (25,5%) do que no sexo masculino 

(20,7%). Diante da crescente estatística de doenças cardiovasculares, cânceres, 

problemas renais e hipertensão arterial, relacionadas ao consumo excessivo de 

sódio, o governo Federal em 2011 através do Ministério da Saúde, estabeleceu que 

os produtores de alimentos processados devem reduzir  a quantidade de sal em 

diferentes categorias de alimentos, chegando a recomendação de menos de 5 

gramas de sal diários por pessoa até 2020. (BRASIL, 2011).  

Sarno et al. (2009) objetivando estimar a quantidade de sódio pela 

população brasileira, observaram o consumo duas vezes superior ao limite máximo. 

Para o país como um todo, a quantidade de sódio consumida foi de 4,5 g por pessoa 

ao dia. O mesmo estudo encontrou que cerca de três quartos do sódio disponível 

para consumo provém da aquisição de sal de cozinha (71,5%) ou de condimentos à 

base desse sal (4,7%). O restante do sódio disponível para consumo provém da 

aquisição de alimentos processados com adição de sal (15,8%), de alimentos in 

natura ou alimentos processados sem adição de sal (6,6%) e de refeições prontas. 

Em relação aos queijos, a maioria das variedades, contém cerca de 2% de sal ou 4 a 

5% de sal na umidade (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

 

2.5 Efeitos da substituição do cloreto de sódio nos queijos 

A substituição do NaCl por outros sais, como o KCl, tem sido 

considerada uma técnica alternativa para redução do o sódio dos queijos.  As 

propriedades fisicas do KCl são semelhantes às do NaCl e sua utilização em queijos, 

deve minimizar o impacto das características reológicas e sensoriais do produto. 

Além disso, o potássio apresenta efeito diurético, reduzindo a pressão arterial, 

diminui o risco de acidente vascular cerebral e reduz a excreção de cálcio pelos rins 

(GUINEE, KENNEDY, 2007; AYYASH, SHAH, 2011). Em contrapartida, o KCl tem a 

propriedade de manter o sabor salgado e pode reduzir a quantidade de sal em até 

25% sem alterações na palatabilidade do produto (FLATCHER, 2008). Porém, 
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concentrações superiores a 1% de KCl em queijos, pode aumentar a atividade de 

água (Aa), proteólise, acidez e diminuir a firmeza (GUINEE; FOX, 2004). 

Karagözlü, Kinik e Akbulut (2008) avaliaram a aceitabilidade de 

queijos brancos elaborados com substituição total e parcial de NaCl por KCl em 

salmoura e observaram que os produtos salgados em salmoura contendo 100% de 

NaCl e 75% de NaCl+ 25% de KCl, foram os mais aceitos em relação aos 

parâmetros aparência, sabor e textura. 

Fidelis (2006) em um estudo com queijo Prato, observou que a 

proporção média entre NaCl e KCl na salmoura manteve-se em torno de 65% e 35% 

para NaCl e KCl respectivamente. 

O efeito da substituição parcial do NaCl por KCl em queijo Minas 

Frescal, foi realizado por Gomes et al., (2010). Os autores concluíram que a 

substituição total de NaCl por KCl resultou diferenças significativas no conteúdo de 

umidade, cinzas, proteína, sal, lipídios, proteólise e dureza ao longo do tempo de 

armazenamento. Contudo nenhuma diferença foi observada entre os diferentes 

tratamentos com substituição parcial de NaCl por KCl (25, 50 e 75%, wt/wt) em 

qualquer dia de armazenamento, com exceção de mudanças na dureza. A 

substituição parcial de NaCl por KCl diminuiu a concentração de sódio dos queijos 

em até 51,8%. O teste de aceitação indicou que é possível fabricar um queijo Minas 

Frescal com baixo teor de sódio com substituição parcial de NaCl por KCl a 25%. 

Ayyash e Shah (2011) avaliaram o efeito da substituição do NaCl  

por KCl na composição química, contagem total e perfil de textura no queijo Nabulsi 

e observaram que o armazenamento desses queijos  em soluções de salmoura - 

com as respectivas substituições: 3 NaCl:1 KCl, 1 NaCl:1 KCl e 1 NaCl:3 KCl não 

afetaram significativamente a  composição química ou característica da textura. A 

proteólise dos queijos mantidos em solução de salmoura com uma quantidade mais 

elevada de KCl foi maior em comparação com as do queijo controle. Verificou-se 

também que na solução de salmoura, a penetração de KCl foi maior do que de NaCl. 

O tempo de armazenamento afetou significativamente a umidade, cinzas, proteína 

total, proteólise, cálcio, fósforo, dureza e gomosidade dos queijos no tratamento do 

KCl. 

Ayyash e Shah (2010) investigaram os efeitos da composição 

química, contagem de bactérias láticas e produção de ácidos orgânicos na 

substituição parcial de NaCl com KCl em queijos Halloumi e concluíram que os 
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queijos mantidos em salmouras (18% Aa), constituídas de misturas (3NaCl:1KCl, 

1NaCl:1 KCl ou 1NaCl:3KCl) não apresentaram alterações significativas nos 

parâmetros avaliados, em comparação com o controle ( 100% NaCl). Os autores 

concluíram que  o KCl pode ser parcialmente substituído por NaCl, sem qualquer 

efeito adverso sobre a qualidade o queijo Halloumi. 

A substituição parcial de NaCl por KCl no queijo Halloumi resultou 

em um perfil de textura e microestrutura semelhantes ao queijo controle (somente 

NaCl). A coesividade, dureza, adesividade e viscosidade do queijo mantido em 

solução de NaCl/KCl foram semelhantes aos armazenados em apenas NaCl. O 

cálcio desempenhou papel importante em influenciar o perfil de textura (AYYASH et. 

al., 2011). Nesse mesmo queijo, Ayyash e Shah (2011) avaliaram o efeito da 

substituição parcial do NaCl com KCl na proteólise, e os autores observaram que o 

queijo quando mantido em várias proporções de salmoura de NaCl + KCl 

apresentaram semelhanças nos padrões proteolíticos em queijos mantidos em 

solução de 18% em salmoura de NaCl. 

Guine e Fox (2004) mostraram que a substituição de NaCl por KCl 

nas proporções 50:50%, normalmente não causam qualquer mudança bioquímica, 

de textura ou microbiológicas. Porém, proporções com 70:30 ou 60:40 de NaCl e 

KCl, respectivamente, tendem  a ser mais aceitos, pois reduzem o teor de sódio e 

mantém as características de sabor do queijo. 
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3 METODOLOGIA 

3.1Fabricação do queijo Prato 

Os queijos foram produzidos na planta piloto do Departamento de 

Engenharia de Alimentos da Unopar. O procedimento de fabricação foi realizado 

segundo Furtado e Lourenço Neto (1994). 

O leite cru integral com 3% de gordura foi pasteurizado (65oC/ 30 

min) em tanque de parede dupla (TMS 100, Incomar, Chavantes/SP, Brasil), 

resfriado a 35ºC e em seguida, adicionado a cultura mesófila MA 11 (Cheese 

cultures- Danisco), corante urucum (80 ppm) e cloreto de cálcio 50% (250 ppm). 

Para a coagulação do leite, foi utilizado coalho bovino em pó (Bela Vista, São 

Paulo/SP, Brasil). A quantidade de coalho adicionada foi calculada para se obter a 

coagulação em 35 minutos. Depois de coagulado, o gel foi cortado em cubos de 0,5 

cm de aresta e a mistura soro/coágulo foi submetida a dois ciclos de agitação lenta 

(5 minutos) e descanso  (5 minutos). Em seguida, foi realizada a primeira 

dessoragem, com a retirada de 30% do soro. Adicionou-se  água a 80°C a fim de 

aumentar-se a temperatura do coágulo até 40°C, sob agitação mais rápida. Atingido 

o ponto da massa, foi realizada a dessoragem e enformagem em formas 

retangulares de 0,5 kg. Os queijos foram prensados à temperatura ambiente em 

prensas verticais, com pesos que foram colocados gradativamente até se atingir o 

peso correspondente a 20 vezes o peso da massa. Foram realizadas três viragens: a 

primeira após 30 minutos de prensagem e a segunda após 1h e 30min, 

permanecendo os queijos na prensa por mais 12 h após a segunda viragem. 

Em seguida,  os queijos foram dispostos em salmouras, durante 4 h 

e 30 min, de acordo com os tratamentos: 

T1 = Controle 100% NaCl 

T2 = 75% NaCl:25% KCl  

T3 = 50% NaCl:50%KCl  

Após a salga, os queijos permaneceram em estufa BOD, para 

secagem, durante 16 horas a 7 oC e, posteriormente, foram embalados a vácuo, em 

sacos plásticos termoencolhíveis e armazenados a 12ºC, em estufa BOD, por um 

período de 45 dias para maturação.   
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3.2 Análises físico-químicas  

3.2.1 Leite pasteurizado 

O leite pasteurizado foi submetido às seguintes análises, em 

triplicata: acidez titulável utilizando o método de titulação com hidróxido de sódio N/9 

(solução Dornic), em presença do indicador fenolftaleína, como descrito por 

ATHERTON; NEWLANDER (1981); pH utilizando-se um potenciômetro Tecnal 

(TEC-2), previamente calibrado; teor de gordura pelo método de Gerber (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 1989).  

 

3.2.2 Queijo 

Para todas as análises, foram retiradas e desprezadas fatias de 

aproximadamente 0,5 cm das laterais e das partes superior e inferior. Para a 

composição química, pH e acidez titulável e proteólise, a parte central da peça foi 

cortada em cubos e triturada em multiprocessador, até obtenção de partículas de 2-3 

mm. O material assim obtido foi homogeneizado manualmente, acondicionado em 

frascos de vidro e mantidos sob refrigeração (12oC) até o momento das análises.  

Após 5 dias de fabricação, os queijos foram submetidos a avaliação 

do pH, pelo método potenciométrico; acidez titulável (AOAC, 2003); gordura pelo 

método de Gerber (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 1989); umidade pelo 

método gravimétrico, em estufa a 105ºC/16 horas (AOAC, 2003); sal pelo método de 

Volhard (RICHARDSON, 1985); cinzas por incineração em mufla a 550ºC/12 horas 

(AOAC, 2003);  nitrogênio total (NT), nitrogênio solúvel em TCA 12% (NS-TCA12%) 

e nitrogênio solúvel em pH 4,6 (NS-pH4,6) pelo método de Kjeldahl (AOAC, 2003). 

Os valores de nitrogênio foram multiplicados pelo fator 6,38 para obtenção dos 

valores equivalentes de proteína. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

3.3 Mudanças ocorridas durante o armazenamento refrigerado 

A proteólise dos queijos foi monitorada durante os dias 5, 25 e 45 de 
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armazenamento refrigerado a 12oC.  

Os índices de extensão e profundidade foram determinados de 

acordo com as equações 1 e 2: 

 

                            IEM* = (NS-pH4,6/NT) x 100                     (1) 

                            IPM** = (NS-TCA12%/NT) x 100                (2)       

        

* IEM (Índice de Extensão de Maturação) 
** IPM (Índice de Profundidade de Maturação) 
NS (Nitrogênio solúvel) 
NT (Nitrogênio total) 

       

3.4 Análise sensorial 

Os queijos foram analisados por 93 provadores não treinados aos 35 

dias de armazenamento refrigerado a 12oC. Os testes foram realizados em cabines 

individuais do Laboratório de Análise Sensorial da UNOPAR, sob luz branca. As 

amostras codificadas com números de três dígitos foram apresentadas de forma 

monádica em Pratos brancos descartáveis, com aproximadamente 15 g do produto. 

A temperatura de apresentação foi de 12oC. Água e biscoito água/sal foram servidos 

para o consumo entre a avaliação das amostras. A ordem de apresentação das 

amostras foi aleatória. 

 Os atributos aparência, aroma, sabor, textura e impressão global 

foram analisados com a utilização de uma ficha contendo uma escala hedônica com 

9 pontos, onde 1 = desgostei muitíssimo e 9 = gostei muitíssimo. Para a intenção de 

compra foi utilizada a mesma ficha contendo uma escala estruturada de cinco 

pontos, onde 1 = certamente não compraria e 5 = certamente compraria 

(MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2006).  
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  Figura 1 – Ficha de análise sensorial 
 

 

3.5 Planejamento experimental e análise estatística dos resultados 

Para avaliar o efeito da substituição do cloreto de sódio por cloreto 

de potássio na composição química do queijo, foi aplicado um plano tipo casualisado 

em blocos.  

Cada bloco de experimentos foi repetido três vezes, totalizando nove 

experimentos. Os resultados obtidos para composição química foram analisados 

através de análise de variância e teste de médias de Tukey para verificar diferenças 

entre as amostras (p < 0,05). Para a avaliação da proteólise e perfil de textura 

durante o armazenamento refrigerado, foi adotado um delineamento do tipo split-

plot, sendo que a sub-parcela foi obtida pela incorporação do fator tempo de 

armazenamento refrigerado. O efeito dos tratamentos, do tempo de armazenamento 

e da interação destes fatores sobre a proteólise foi avaliado por análise de variância 

e teste de médias de Tukey ao nível de 5% de significância. Os resultados foram 

avaliados utilizando-se o programa Statistica, versão 8.0 (Statsoft, 2007).  

Os resultados do teste de aceitação foram avaliados por análise de 
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variância e teste de médias de Tukey ao nível de 5% de significância. Os resultados 

do teste de intenção de compra foram transformados em porcentagem e analisados 

através de um histograma de frequências. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Composição físico química do leite pasteurizado 

A Tabela 1 mostra a média dos resultados das análises de pH, 

acidez e gordura para o leite pasteurizado utilizado nos experimentos. 

 

Tabela 1- Composição físico química média do leite utilizado para a fabricação dos 
queijos (n=3). 

Parâmetro                  Leite pasteurizado 

pH 6,29 

Acidez titulável (ºD) 18 

Gordura (%) 3,1 

 

Os resultados da composição físico química do leite estão de acordo 

com padrões exigidos pela Instrução Normativa nº 62 (IN nº 62) para leite pasteurizado 

(BRASIL, 2011). 

 

4.2 Composição físico química do queijo Prato 

A Tabela 2 apresenta a média dos resultados das análises físico 

químicas dos queijos Prato submetidos aos diferentes tipos de salga. 

Tabela 2 – Composição dos queijos fabricados com diferentes tipos de salga. 

Parâmetro Q100           Q75 Q50 

pH 5,26a 5,18 a 5,18 a              

Acidez titulável (ºD) 
1,07 a 1,04 a 1,05 a 

Gordura (%) 25,55 a 25,33 a 25,89 a 

Umidade (%) 45,96 a 46,51 a 44,17 a 

Cinzas (%) 4,25 a  4,24 a 4,20 a 

Proteína Total (%) 20,64 a 21,55 a 21,36 a 

Sal (%) 1,70 a 1,73 a 1,72 a 

* Médias com letras em comum, na mesma linha, não diferem significativamente entre si (p>0,05). 

Q100 =  100NaCl; Q75 = 3NaCl:1KCl; Q50 = 1NaCl:1KCl 



 25 

Os dados apresentados na Tabela 2 mostram que a substituição 

parcial do NaCl pelo KCl na salga dos queijos não afetou (p> 0,05) a  composição 

físico-química dos mesmos. 

De acordo com Furtado, Lourenço Neto (1994) e Perry (2004), o 

queijo Prato apresenta, aproximadamente 27% de gordura e umidade entre 36 a 

46% (média umidade). Sua porcentagem de sal em torno de 1,6 a 1,9% e pH entre 

5,2 a 5,4. Antes do consumo deve ser maturado por um período de 45 a 60 dias. Os 

resultados encontrados nesse estudo mostram que os valores estão de acordo, 

conforme pode ser observado. 

 Guine e Fox (2004) mostraram que a substituição de NaCl por  KCl 

nas proporções 50:50%, normalmente não causam qualquer mudança bioquímica e 

de textura. 

Resultados semelhantes puderam ser encontrados por Ayyash e 

Shah (2010) que investigaram o efeito da substituição parcial de NaCl com KCl na 

composição química de queijos Halloumi. Os autores concluíram que os queijos 

mantidos em salmouras constituídas de uma mistura de 3NaCl:1 KCl, 1NaCl:1 KCl 

ou 1NaCl:3KCl não apresentaram alterações significativas na composição química 

em comparação com o controle (NaCl).  

 

4.3 Alterações ocorridas durante o armazenamento refrigerado 

Apenas o tempo de armazenamento afetou significativamente o 

Índice de Extensão e Profundidade (IEP). O Índice de Profundidade da Proteólise 

(IPP) foi afetado pela substituição do NaCl por KCl, pelo tempo e pela interação 

tratamento versus tempo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Resultado da avaliação estatística para o IEM e IPM durante o período 
de armazenamento. 

 Valores de p(1) 

 IEP IPP 

Tratamento(2) 0,2896 0,0003 

Tempo de armazenamento(3) 0,0000 0,0000 

Tratamento x Tempo 0,1974 0,0007 
(1)

p<0,05; 
(2)

Tratamento: 100NaCl; 3NaCl:1KCl;  1NaCl:1KCl; 
(3) 

45 dias. 

IEP : Índice de Extensão de Proteólise; IPP: Índice de Profundidade de Proteólise. 
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O IEP caracteriza-se pela quantidade de substâncias nitrogenadas 

solúveis na fase aquosa dos queijos, produzidos a partir da degradação da caseína 

por ação do coalho e acumuladas durante a maturação (SILVA, 1998). Com o 

avanço da maturação, este índice aumentou após 25 dias de armazenamento como 

pode ser observado na Figura 2.  

Gomes et al. (2011) trabalhando com queijo Minas Frescal com 

substituição de sódio por potássio, observou que Índices de Extensão apresentaram 

diferenças (p <0,05) ao longo do tempo de armazenamento para os diferentes 

tratamentos. No entanto, não foram observadas diferenças entre os diferentes 

tratamentos em cada dia de armazenamento (p> 0,05). 

 

 

 

* Médias com letras em comum, ao longo do tempo para um queijo, não diferem significativamente entre si (p>0,05) 

Figura 2- Evolução do Índice de Extensão  de Proteólise (IEP) do queijo Prato em 
diferentes tipos de salmoura durante o armazenamento refrigerado. 

 

De acordo com Katsiari, Alichanidis, Voutsinas, Roussis (2000) ao 

analisarem a proteólise no queijo Feta com redução parcial e substituição de NaCl 

por KCl, encontraram que as soluções de salmoura com 3NaCl:1KCl e 1 NaCl:1KCl 

não influenciaram o Índice de Extensão de Proteólise.  

 

4.3.1 Índice de Profundidade da Proteólise (IPP) 

O IPP tem a finalidade de verificar a formação de substâncias de 



 27 

baixo peso molecular acumulados durante a maturação, devido à ação proteolítica 

das enzimas microbianas sobre os compostos nitrogenados advindos da 

degradação da caseína. Os compostos característicos advindos dessa degradação 

são os aminoácidos, oligopeptídeos, aminas e demais compostos (SILVA, 1998). 

A Figura 3 mostra a evolução do IPP do queijo Prato submetido a 

diferentes tipos de salmoura. 

 

 
 
* Médias com letras minúsculas em comum, ao longo do tempo para um mesmo tratamento, não diferem significativamente 
entre si (p>0,05) 
 
* Médias com letras maiúsculas em comum, em um mesmo tempo para diferentes tratamentos não diferem significativamente 
entre si (p>0,05) 

 

Figura 3- Evolução do índice de profundidade do queijo Prato em diferentes 
concentrações de salmoura durante a maturação.  

 

Houve diferença significativa no IPP para os diferentes tratamentos, 

o tempo e a interação tratamento versus tempo.  

Quando avaliado as médias dos queijos ao longo do tempo para o 

mesmo tratamento, observou-se que para os queijos QC o IPP aumentou depois do 

25º dia e para os queijos Q75 o aumento ocorreu a partir do 25º dia de 

armazenamento. Esse aumento ao longo do tempo de maturação pode ser 

explicado pela atuação das bactérias do fermento láctico mesófilo (FOX, SINGH; 

McSWEENEY, 1995). 

Já o IPP para o queijo Q50, contendo 50% de KCl, não apresentou 

diferença significativa ao longo do tempo.  De acordo com Rapacci; Antunes; 
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Furtado (1996), queijos contendo maior conteúdo de KCl apresentam uma proteólise 

ligeiramente mais lenta quando comparado a queijos salgados em maior 

concentração de NaCl. 

De acordo com a Figura 3, quando comparado os diferentes 

tratamentos em um mesmo tempo, aos 5 dias de armazenamento, houve diferença 

significativa apenas para o queijo Q50. Observou-se que no 45º dia os IPP não 

apresentou diferença significativa para nenhum dos diferentes tratamentos.  

Ayyash e Shah (2011), trabalhando com a substituição de NaCl por 

KCl em queijo Nabulsi também não encontraram diferenças significativas no IPP ao 

longo do tempo para diferentes tratamentos.    

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos na análise sensorial de 

aceitação do Queijo Prato, submetido aos diferentes tratamentos de salga 

diferentes. 

 

Tabela 4 – Médias das notas da aceitação sensorial para os queijos Prato. 

Atributo Q100 Q75 Q50 

Aparência1 8,03 a 8,10 a 7,90 a 
Impressão Global1 7,14a 7,63a 7,58a 
Aroma1 7,60a 7,65a 7.60a 
Sabor1 7,12ab 7,16a 6,73b 
Textura1 7,38a 7,65a 7,46a 
Intenção de Compra2 3,83a 3,78a 3,53b 
* Médias com letras em comum, na mesma linha, não diferem significativamente entre si (p>0,05). 
1
1=desgostei muito, 9= gostei muito 

2
1= certamente não compraria, 5= certamente compraria 

Q100 =  100NaCl; Q75 = 3NaCl:1KCl; Q50 = 1NaCl:1KCl 

 

O queijo Q50 obteve médias das notas significativamente (p<0,05) 

mais baixas para o atributo sabor quando comparado ao Q75. Alguns provadores 

relataram que os queijos Q50 apresentavam um sabor amargo. O sabor “amargo” 

detectado pelos provadores é decorrente do sabor característico do KCl. Karagözlu, 

Kinik e Akbulut (2008) ao analisarem as diferentes concentrações de NaCl e KCl em 

queijo branco observaram que as concentrações com 100% de NaCl e 3 NaCl:1KCl 

foram  os mais aceitos pelos provadores com relação à aparência, sabor e textura. 

Esta mesma concentração mostrou que o queijo pode ser produzido sem apresentar 

efeito negativo na sua qualidade.  

Rapacci, Antunes e Furtado (1996) ao avaliarem a análise sensorial 

do queijo Prato em diferentes concentrações de salmoura verificaram que queijos 
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com tratamento (70% NaCl + 30% KCl) obtiveram resultados semelhantes aos do 

tratamento com 100% de NaCl, sem apresentar diferenças significativas do ponto de 

vista estatístico (p<0,05). Todavia, os queijos salgados com maiores concentrações 

de KCl (70% KCl + 30% NaCl e 100% KCl) apresentaram médias inferiores aos 

salgados com maiores concentrações de NaCl (100% NaCl e 70% NaCl + 30% KCl). 

Este fato pode ser explicado devido ao sabor amargo atribuído por parte dos 

provadores. Para os demais atributos não houve diferença significativa entre os 

tratamentos. 

A Figura 4 mostra o histograma de frequências para o atributo 

intenção de compra. Cerca de 62 % dos provadores teriam uma atitude positiva em 

relação aos queijos Q100 e Q75. Cerca de 49 % tinham dúvidas, provavelmente 

comprariam ou certamente não comprariam o queijo Q50. A percepção do sabor 

amargo nesse queijo pode ter sido decisiva para a intenção de compra desse 

produto.  
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Figura 4 – Histograma e frequência da avaliação sensorial de queijo Prato em diferentes 
tipos de salmoura. 
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5 CONCLUSÃO 

A substituição do NaCl pelo KCl em diferentes concentrações na 

salga não afetou a  composição físico-química do queijo Prato. O IPP não 

apresentou diferença significativa ao longo do tempo para o Q50 (1NaCl:1KCl) 

provavelmente devido a maior concentração de KCl nesse queijo. O queijo com a 

salga 3NaCl:1KCl foi o mais aceito pelos provadores, sendo imperceptíveis as 

diferenças quando comparado com o controle (QC). Sendo assim, o KCl além de 

ajudar a manter o sabor salgado, pode ser usado em até 25% na substituição do 

NaCl, sem perdas na palatabilidade do queijo Prato. 
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