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RESUMO 

 

O queijo Parmesão é um produto amplamente consumido pela população brasileira, porém a 

forma ralada o torna passível de fraudes por adição de outros tipos de queijos de menor valor 

agregado, como a massa obtida da coagulação do soro lácteo. Essa prática lesa o consumidor 

e é de difícil detecção pelos métodos analíticos tradicionais. O presente trabalho objetivou a 

avaliação da acurácia de um método analítico rápido e de baixo custo para detecção de 

misturas entre queijos distintos através da comparação do perfil proteico das amostras por 

técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (Urea-PAGE). Foram produzidas amostras 

fraudulentas com adição do coagulado do soro, que foi seco e ralado, em amostra padronizada 

de queijo Parmesão ralado nas seguintes proporções (m/m): 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 

40%. As amostras fraudulentas foram analisadas pela técnica Ureia-PAGE alcalina e 

quantificadas quanto ao volume de bandas e percentual de proteína para elaboração do 

modelo estatístico. A associação entre os resultados da volumetria e das frações proteicas pela 

concentração de Parmesão das amostras fraudadas em laboratório foram avaliadas através da 

correlação de Gamma com p < 0,05. As validações dos modelos foram feitas através do teste 

de Pearson, teste Deviance e teste Hosmer-Lemeshow. O modelo baseado no volume de 

bandas totais apresentou o melhor resultado para sua utilização como método de triagem em 

detecção de fraudes em queijo Parmesão ralados em comparação com a determinação por 

percentagens das frações proteicas individuais, com alta sensibilidade (93%). Porém, fatores 

não avaliados no estudo inerentes à técnica foram responsáveis por cerca de 40% das causas 

de variação no modelo proposto, contribuindo para sua menor especificidade (78%). Foram 

encontrados indícios de fraude em 37,5% das amostras comerciais avaliadas. Pela relação γ-

CN/β-CN, foi demonstrado que 6 das 8 marcas comerciais (75%) possuíam tempo de 

maturação inferior ao mínimo estabelecido no regulamento técnico vigente no país de seis 

meses.  

 

 

Palavras-chave:  Ureia. Page. Proteínas. Maturação. 
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DAMIÃO, Bruno Cesar Michelette. Electrophoresis Fraud Detection in Grated Parmesan 

Cheese 2018. 44 p. Research project (Master degree in Science and Technology of Milk and 

Derivatives) – Unidade Piza, Universidade Norte do Paraná,  Londrina, 2018. 

 

ABSTRACT 

Parmesan cheese is a product widely consumed by the brazilian population, but the grated 

form makes it susceptible to fraud by the addition of other types of lower added value 

cheeses, such as the mass obtained from the whey coagulation. This practice harms the 

consumer and is difficult to detect by traditional analytical methods. The present work aimed 

to evaluate the accuracy of a fast and low cost analytical method for the detection of mixtures 

between different cheeses by comparing the protein profile of the samples by polyacrylamide 

gel electrophoresis (Urea-PAGE) technique. Samples were prepared with the addition of 

coagulated whey, which was dried and grated in a standardized sample of grated Parmesan 

cheese in the following proportions (m/m): 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% . The fraudulent 

samples were analyzed by the Urea-PAGE alkaline technique and quantified as the volume of 

bands and percentage of protein to elaborate the statistical model. The association between the 

volumetric and protein fractions results by the Parmesan concentration of the laboratory 

samples was evaluated by Gamma correlation with p <0.05. The validations of the models 

were made through the Pearson test, Deviance test and Hosmer-Lemeshow test. The model 

based on the total batch volume presented the best result for its use as a screening method for 

fraud detection in grated Parmesan cheese compared to the percentage determination of 

individual protein fractions with high sensitivity (93%). However, factors not evaluated in the 

study inherent to the technique were responsible for about 40% of the causes of variation in 

the proposed model, contributing to its lower specificity (78%). Evidence of fraud was found 

in 37.5% of the commercial samples evaluated. The γ-CN/β-CN ratio showed that 6 of the 8 

commercial brands (75%) had a maturation time lower than the minimum established in the 

actual technical regulation in the country of six months. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1  Queijo Parmesão Ralado 

 

O queijo Parmigiano Reggiano é um dos queijos tradicionais mais antigos 

produzidos na Europa (século XII) e ainda é um dos mais apreciados dos queijos italianos 

com Denominação de Origem Protegida (DOP) (SBERVEGLIERI, 2016). Este queijo, 

originário da região norte da Itália, ao sul do Rio Pó (Parma, Reggio Emilia, Modena, e 

porções das províncias de Mântua e Bolonha) é obtido através de métodos tradicionais 

seculares baseados no uso de leite de vaca não pasteurizado. 

Os queijos produzidos em outras regiões e países, como no Brasil, ou seja, sem o 

selo DOP, são comercializados como tipo Parmesão, possuindo algumas variações em sua 

manufatura devido as regulamentações de cada localidade. Alguns dos principais fatores que 

diferenciam o método de fabricação do Parmigiano Reggiano dos tipo Parmesão produzidos 

no Brasil, segundo Sberveglieri (2016), são a proibição de uso de qualquer aditivo, o tempo 

de maturação mínimo de 12 meses (no Brasil é exigido no mínimo 6 meses), e a utilização de 

leite não pasteurizado de vacas da raça Frisone criadas localmente seguindo normas do CFPR, 

enquanto que no país é exigido que o leite seja pasteurizado.   

O Parmesão é um dos queijos especiais mais comercializados no mercado brasileiro, 

sendo vendido em pedaços em forma de cunha ou ralado), do total de queijos comercializados 

em 2011, por exemplo, o queijo de tipo parmesão representa mais de 32 mil toneladas, 

representando 5,5% do consumo per capita de 4 kg/ano (BARROS et al., 2011. Atualmente o 

consumo per capita no país é de 5,4 kg/ano, segundo a ABIQ (MILKPOINT, 2017). No 

Brasil, conforme Jaster et al (2014), devido à falta de normatizações adequadas e fiscalização 

das agências governamentais, o processamento do queijo tipo Parmesão não possui um 

protocolo padronizado, o que resulta em diferentes produtos disponíveis no mercado, 

incluindo os de baixa qualidade, mas que são, contudo, vendidos em grandes quantidades 

devido a preços baixos. Levando-se em consideração que a maior parte deste tipo de queijo é 

comercializada na forma ralada, o problema acaba se tornando ainda mais complexo. 

 A legislação brasileira estabelece limites apenas para umidade e gordura nos 

Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Queijos Parmesão (BRASIL, 1997a). 

Todavia, diversos estudos demonstram que esses limites são frequentemente extrapolados, 

conforme Ribeiro et al (2012). Em outro estudo, Justus et al (2011) constataram em análises 



11 
 

físico-químicas que 87,5% dos queijos tipo parmesão ralado comercializados na região sul de 

Minas Gerais apresentavam diferenças significativas em relação a uma amostra padrão de 

queijo Parmesão, indicando a mistura de outros constituintes.  

No caso do queijo ralado tipo Parmesão, a legislação brasileira permite, ainda, a 

adição de até 20% (m/m) de outros tipos de queijos secos de massa dura (BRASIL, 1997b) 

sem que seja necessário incluir as outras variedades utilizadas no rótulo. Porém, a mesma 

norma não indica os meios necessários para identificar essas adições, dificultado ainda mais a 

fiscalização deste tipo de produto. 

A norma brasileira define o queijo Parmesão como: 

 

“Entende-se por Queijo Parmesão, Queijo Parmesano, Queijo Reggiano, Queijo 

Reggianito e Queijo Sbrinz os queijos maturados que se obtém por coagulação do 

leite por meio do coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas 

Complementada pela ação de bactérias lácteas específicas.” (BRASIL, 1997a) 

 

Já o queijo ralado é definido como:  

 

“Entende-se por Queijo Ralado ou Queijos Ralados, segundo corresponda, o produto 

obtido por esfarelamento ou ralagem da massa de uma ou até quatro variedades de 

queijos de baixa umidade aptos para o consumo humano.” (BRASIL, 1997b). 

 

Ainda de acordo com a norma, o queijo ralado se apresenta em forma de Grânulos ou 

Filetes mais ou menos finos, cor branco amarelado a amarelo, dependendo da variedade ou 

variedades de queijos das quais provenha, odor característico, mais ou menos intenso, de 

acordo com a variedade do queijo ou variedades de queijos das quais provenha. Segundo 

descrito na regulamentação, o Parmesão deve ter consistência dura, textura compacta, 

quebradiça e granulosa, cor branca amarelada e ligeiramente amarelada, sabor salgado e 

levemente picante, odor característico, uma crosta lisa, consistente, bem formada, recoberta 

com revestimentos apropriados, aderidos ou não, e não possuir olhaduras, eventualmente 

poderá apresentar alguns olhos pequenos e algumas olhaduras mecânicas.  

Quanto aos requisitos técnicos de identidade e qualidade, são estabelecidos o teor de 

umidade de no máximo 20g/100g para queijos ralados com predominância (>50% m/m) de 

matérias primas de baixa umidade e conteúdo mínimo de matéria gorda no extrato seco de 

32g/100g. 
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1.2 Coagulado do soro 

 

O coagulado do soro de queijos, ou do soro de leite, é produzido de maneira similar 

ao queijo ricota e caracterizado como um produto de alta umidade, cremoso, macio e com um 

ligeiro aroma de caramelo e é essencialmente um co-precipitado de proteínas do soro de leite 

ou soro de queijos. Normalmente pode conter de 50 a 80% de umidade, 1 a 5% de gordura e 

até 1,5% de sal (MODLER et al, 1988). 

Tradicionalmente, a coagulação para fabricação de ricota envolve o aquecimento de 

soro de leite ou soro de leite e misturas de leite a 40 a 45 °C, adicionando-se em seguida sal e 

continuando o aquecimento até a temperatura atingir 80 a 85 °C. Neste ponto, é adicionado 

um acidulante de qualidade alimentar adequado (ácido láctico, acético ou cítrico) para reduzir 

o pH para 6,0 a 6,1 e induzir a coagulação das proteínas séricas. A coalhada coagulada flutua 

para a superfície do líquido quente e é removida e colocada em aros perfurados, deixada 

drenar e arrefecer para em seguida ser prensada (MODLER et al, 1988). 

Conforme o Art. 380 do RIISPOA (Regulamento Industrial de Inspeção Sanitária de 

Alimentos) (BRASIL, 2017), a ricota fresca é o queijo obtido pela precipitação ácida a quente 

de proteínas do soro de leite, com adição de leite até vinte por cento do seu volume. 

 

 

1.3 Eletroforese 

 

A eletroforese em gel de poliacrilamida (Polyacrylamide Gel Electrophoresis – 

PAGE) pode ser utilizada para analisar o tamanho, quantidade, pureza e ponto isoelétrico de 

polipeptidios e proteínas (HAMES, 1998). A técnica PAGE foi desenvolvida em 1959 por 

Raymond & Weintraub, e desde então inúmeros protocolos de resolução e sistemas 

tamponantes foram desenvolvidos e levaram a melhorias substanciais na resolução, 

velocidade de separação, sensibilidade, etc. (CREAMER, 1991). 

Os compostos utilizados para formar o gel de poliacrilamida são a acrilamida 

monomérica e a N, N'-metileno-bisacrilamida (bisacrilamida). A reação de co-polimerização 

de acrilamida e bisacrilamida é desencadeada basicamente pela reação do TEMED 

(tetrametiletilenodiamina) e persulfato de amônio. A escolha da concentração de acrilamida 

no gel, que pode variar de 3% a 35% (m/v), é muito importante para a correta separação das 
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proteínas, já que entre outras coisas, esse fator determina a porosidade do gel (HAMES, 

1998). 

As soluções tampões são também parte fundamental do processo, sendo preparadas 

de acordo com a técnica específica a ser utilizada e tem várias finalidades, entre elas o 

controle do pH do meio, a desnaturação proteica e a condutividade elétrica. (CREAMER, 

1991; HAMES, 1998). 

Os aparatos de eletroforese possuem design e tamanhos diversos de acordo com o 

fabricante e finalidade. Basicamente eles são constituídos por uma unidade de geração de 

corrente contínua com seleção de potencial elétrico (Volts), corrente (Amperes) e tempo 

(minutos), eletrodos positivo e negativo para transferência da corrente elétrica, suporte de gel 

(géis) onde são colocadas as soluções que se polimerizam formando o gel e a cuba 

eletroforética, onde são acondicionados os géis e solução tampão de tanque. (HAMES, 1998). 

Os sistemas podem ser verticais, mais utilizados para proteínas e horizontais, 

normalmente para ácidos nucleicos. Também existem os de gel normal e gel mini, cuja 

diferença se dá pelo tamanho, onde os géis mini apresentam resultados mais rápidos, porém 

normalmente com menor sensibilidade. (CREAMER 1991) 

A separação de proteínas por eletroforese é baseada no princípio de que moléculas 

carregadas migrarão através de uma matriz por aplicação de um campo elétrico normalmente 

fornecido por eletrodos imersos em solução condutora. A amostra é inserida em uma matriz 

de suporte, como gel de agarose ou poliacrilamida, sendo que a agarose é utilizada 

principalmente para separar macromoléculas maiores, tais como ácidos nucleicos, enquanto 

que um gel de poliacrilamida é amplamente utilizado para separar proteínas. As proteínas são 

carreadas através da matriz polimérica formando faixas (bandas) em locais específicos do gel, 

a análise da intensidade das bandas e a comparação com padrões de peso molecular 

específico, permitem identificar e quantificar as frações proteicas (HAMES, 1998) 

Existem diversos estudos para análises em eletroforese tanto para leite quanto para 

queijos, normalmente a escolha do método é pautada pelo objetivo da pesquisa, ou seja, qual 

proteína ou conjunto de proteínas que se deseja identificar na amostra. Enquanto que a 

escolha de um método para análise de queijo deve permitir a separação das caseínas, ou pelo 

menos do tipo de caseína que se deseja quantificar, para análise do leite, além das caseínas, 

deve permitir separar também as proteínas séricas. (CREAMER, 1991) 

As principais técnicas eletroforéticas utilizadas em análises de queijos segundo 

Shalabi e Fox (1987), Creamer (1991) e Iukalo (2015), são os métodos de gel de 



14 
 

poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e gel de poliacrilamida 

contendo Ureia (Urea-PAGE). 

O método SDS-PAGE é o mais popular em análises de biologia molecular pela sua 

ampla faixa de resolução. O dodecil sulfato de sódio é um tensoativo anfifílico que em 

associação com um agente redutor de ligações de dissulfeto, como o β-mercaptoetanol ou o 

ditiotreitol (DTT), permite a conversão de complexos de proteínas em complexos SDS-

proteína, envolvendo os monômeros de proteína que carrega carga negativa na maioria das 

circunstâncias e faz com que sejam transportados através do ânodo durante a eletroforese 

(CREAMER, 1991). Em pesquisas, este método tem demonstrado ser muito efetivo em 

análises de leite pois permite quantificar as caseínas e a maior parte das proteínas séricas, 

porém usualmente não permite diferenciar as αS1- das αS2-caseínas, bem como as γ-caseínas 

das proteínas do soro. Isto é causado pela interação anormal das frações de caseína com o 

SDS, bem como pelos valores de massa molecular semelhantes das frações individuais de 

grupos de caseína αs1 e αs2 (IUKALO, 2015). 

Já o método Urea-PAGE, como o proposto por Thompson et al. (1964) e suas 

adaptações, como em Ledford (1966), é o que se mais utiliza para quantificação proteica em 

queijos, principalmente em estudos envolvendo a proteólise em processos de maturação 

(SHALABI e FOX, 1987). A ureia é um agente desnaturante de proteínas e é adicionado em 

solução para tratamento de amostras e na composição dos géis de empilhamento e de 

resolução. Ao contrário do SDS-PAGE, onde é necessário que as amostras sejam aquecidas a 

100ºC por 3 minutos a fim de promover a desnaturação proteica para que o detergente (SDS) 

envolva as moléculas, no Urea-PAGE esta etapa é dispensável, ainda que seja necessário a 

adição do agente redutor de ligações de dissulfeto (β-mercaptoetanol ou DTT). Esta técnica 

permite uma melhor separação e definição das bandas de caseínas, além disso não é muito 

indicada para estudos cujo o objetivo é identificar as proteínas solúveis do soro de leite 

(CREAMER, 1991). 

 

 

1.4 Eletroforese Aplicada Na Identificação de Fraudes 

 

Alguns estudos surgiram com a finalidade de identificar a adições de substâncias 

indesejadas em leites e seus derivados, principalmente que afetem a composição de proteínas 

do produto. Marques et al (2011) caracterizaram a composição proteica do leite bovino em pó 
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e do soro de leite em pó e suas misturas reconstituídas em diversas concentrações através de 

eletroforese SDS-PAGE, e conseguiram determinar a presença de soro em todas as amostras 

adulteradas em laboratório, encontrando os mesmos desafios que nós nos deparamos não 

sendo possível estabelecer uma boa correlação entre o nível da adulteração e a quantidade de 

soro adicionado. 

Egito et al (2006) avaliaram dois métodos eletroforéticos para determinação de 

fraude em leite caprino por adição de leite bovino, para isso utilizaram o método do gel de 

poliacrilamida na presença de ureia (Ureia-PAGE alcalina) e em presença de dodecil-

sulfonato de sódio (SDS-PAGE). Os resultados indicaram que o método Ureia-PAGE alcalina 

foi o mais apropriado para identificação desse tipo de fraude, em decorrência da presença da 

caseína αS1 com migração mais rápida no leite bovino, sendo essa fração detectada a partir da 

adição de 2,5% de leite de vaca em leite de cabra. 

 

 

1.5 Influência do Tempo de Maturação na Composição Proteica 

 

As duas frações proteicas contidas no leite são divididas em dois grupos, as caseínas 

que compões cerca de 75% a 80% do conteúdo proteico do leite bovino, e as proteínas do soro 

de 20 a 25%, sendo que cada um consiste em diferentes espécies de proteínas. As caseínas são 

classificadas em quatro sub-grupos; caseínas α, β, κ e γ, sendo que as γ-Caseínas são na 

verdade fragmentos das moléculas de β-Caseínas, sendo produto da ação da Plasmina, uma 

enzima proteolítica, por isso alguns autores discriminam as γ-CN em amostras de leite. As 

proteínas do soro são divididas em β-lactoglobulinas, α-lactoalbuminas, albumina sérica e 

imunoglobulinas (EIGEL et al., 1989). 

 Ainda segundo os autores, tanto as caseínas quanto as β-lactoglobulinas e α-

lactoalbuminas apresentam variantes genéticas, que possuem diferentes pesos moleculares e 

são classificadas por letras (de A a G). 

Na tabela abaixo são apresentadas as proteínas contidas no leite bovino, bem como 

suas concentrações médias e peso molecular. 
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Tabela 1. Principais proteínas do leite bovino, concentrações e peso molecular. 

 

Adaptado de Eigel et al. (1989, p. 1600). 

 

Em queijos maturados, é grande a ação das proteases e lipases devido a adição de 

culturas lácteas no processo. A αs1-caseína (αs1-CN) é a principal proteína a sofrer proteólise 

nos primeiros estágios de maturação, formando as frações de αs1-I-caseína (αs1-I-CN) e αs1-

II-caseína (αs1-II-CN) (MAYER; ROCKEMBAUER; MLCAK, 1998). No geral, em queijos 

pouco maturados há pouca quantidade de αs1-I-CN, já em queijos que passam por longos 

períodos de maturação, como o Parmigiano Reggiano, por exemplo, já é possível verificar a 

presença da αs1-II-CN também. As γ-caseínas (γ-CN) são os principais produtos da hidrólise 

da β-caseína (β-CN) pela ação da protease plasmina, naturalmente contida no leite integral, ou 

seja, haverá um decréscimo quantidade de β-CN e consequente aumento de γ-CN, conforme 

se aumenta o período de maturação, sendo que este processo pode ser notado mesmo após 4 

anos de maturação em amostras de Parmigiano Reggiano (MAYER; ROCKEMBAUER, 

1998). 

Em Mayer, Rockembauer e Mlcak (1998), foi utilizado a relação γ-CN/β-CN a partir 

de técnica de eletroforese (Urea-PAGE) para determinar o tempo de maturação de amostras 

de queijo Parmigiano Reggiano.  Os autores ponderaram que coeficientes com valor de 0,8 

correspondem a um período de maturação mínimo de 6 meses, sendo que este valor aumenta 

quanto mais maturado é o queijo. 

 
 
 
 
 

Proteína
Composição no Leite 

Desnatado (g/l)
Peso Molecular (Da)

α-S1 12-15 22.068 - 23.724

α-S2 3-4 25.230

β-Caseínas 9-11 23.982-24.023

κ-Caseínas 2-4 19.007-19.039

β-Lactoglobulina 2-4 18.205-18.363

α-Lactoalbumina 0.6-1.7 14.147-14.175

Albumina sérica 0.4 66.267

Imunoglobulinas 0.05-0.6 146.000-1.000.000

Caseínas

Proteínas 

séricas
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a viabilidade e a acurácia da técnica de eletroforese aplicada à detecção de 

fraudes por adição de massa coagulada do soro (curd whey) também conhecido como 

“Ricotão” em queijo parmesão ralado. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Validar um padrão de frações proteicas para queijo Parmesão através da eletroforese 

em gel de poliacrilamida; 

Comparar qualitativamente o perfil das frações proteicas do queijo parmesão puro 

com amostras de queijo parmesão adicionadas com diferentes porcentagens de Ricotão; 

Quantificar as porcentagens das frações proteicas do queijo parmesão puro e 

compará-las às amostras de parmesão adicionadas com diferentes porcentagens de Ricotão; 

Avaliar a sensibilidade da eletroforese aplicada à detecção de Ricotão em queijo 

parmesão ralado. 

Aplicar o uso da técnica eletroforética na identificação de fraudes por adição de 

Ricotão em queijo parmesão ralado de diferentes marcas disponíveis no comércio. 
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RESUMO 

 

 

 

O queijo Parmesão é um produto amplamente consumido pela população brasileira, porém a 

forma ralada o torna passível de fraudes por adição de outros tipos de queijos de menor valor 

agregado, como a massa obtida da coagulação do soro lácteo. Essa prática lesa o consumidor 

e é de difícil detecção pelos métodos analíticos tradicionais. O presente trabalho objetivou a 

avaliação da acurácia de um método analítico rápido e de baixo custo para detecção de 

misturas entre queijos distintos através da comparação do perfil proteico das amostras por 

técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (Urea-PAGE). Foram produzidas amostras 

fraudulentas com adição do coagulado do soro, que foi seco e ralado, em amostra padronizada 

de queijo Parmesão ralado nas seguintes proporções (m/m): 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 

40%. As amostras fraudulentas foram analisadas pela técnica Ureia-PAGE alcalina e 

quantificadas quanto ao volume de bandas e percentual de proteína para elaboração do 

modelo estatístico. A associação entre os resultados da volumetria e das frações proteicas pela 

concentração de Parmesão das amostras fraudadas em laboratório foram avaliadas através da 

correlação de Gamma com p < 0,05. As validações dos modelos foram feitas através do teste 

de Pearson, teste Deviance e teste Hosmer-Lemeshow. O modelo baseado no volume de 

bandas totais apresentou o melhor resultado para sua utilização como método de triagem em 

detecção de fraudes em queijo Parmesão ralados em comparação com a determinação por 

percentagens das frações proteicas individuais, com alta sensibilidade (93%). Porém, fatores 

não avaliados no estudo inerentes à técnica foram responsáveis por cerca de 40% das causas 

de variação no modelo proposto, contribuindo para sua menor especificidade (78%). Foram 

encontrados indícios de fraude em 37,5% das amostras comerciais avaliadas. Pela relação γ-

CN/β-CN, foi demonstrado que 6 das 8 marcas comerciais (75%) possuíam tempo de 

maturação inferior ao mínimo estabelecido no regulamento técnico vigente no país de seis 

meses.  

 

Palavras-chave:  Ureia. Page. Proteínas. Maturação. 

 



19 
 

DAMIÃO, Bruno Cesar Michelette. Electrophoresis Fraud Detection in Grated Parmesan 

Cheese 2018. 44 p. Research project (Master degree in Science and Technology of Milk and 

Derivatives) – Unidade Piza, Universidade Norte do Paraná,  Londrina, 2018. 

 

ABSTRACT 

Parmesan cheese is a product widely consumed by the brazilian population, but the grated 

form makes it susceptible to fraud by the addition of other types of lower added value 

cheeses, such as the mass obtained from the whey coagulation. This practice harms the 

consumer and is difficult to detect by traditional analytical methods. The present work aimed 

to evaluate the accuracy of a fast and low cost analytical method for the detection of mixtures 

between different cheeses by comparing the protein profile of the samples by polyacrylamide 

gel electrophoresis (Urea-PAGE) technique. Samples were prepared with the addition of 

coagulated whey, which was dried and grated in a standardized sample of grated Parmesan 

cheese in the following proportions (m/m): 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% . The fraudulent 

samples were analyzed by the Urea-PAGE alkaline technique and quantified as the volume of 

bands and percentage of protein to elaborate the statistical model. The association between the 

volumetric and protein fractions results by the Parmesan concentration of the laboratory 

samples was evaluated by Gamma correlation with p <0.05. The validations of the models 

were made through the Pearson test, Deviance test and Hosmer-Lemeshow test. The model 

based on the total batch volume presented the best result for its use as a screening method for 

fraud detection in grated Parmesan cheese compared to the percentage determination of 

individual protein fractions with high sensitivity (93%). However, factors not evaluated in the 

study inherent to the technique were responsible for about 40% of the causes of variation in 

the proposed model, contributing to its lower specificity (78%). Evidence of fraud was found 

in 37.5% of the commercial samples evaluated. The γ-CN/β-CN ratio showed that 6 of the 8 

commercial brands (75%) had a maturation time lower than the minimum established in the 

actual technical regulation in the country of six months. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Urea. Page. Proteins. Maturation. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, o consumo per capita de queijos é de 5,4 kg por habitante/ano e cerca de 

30% da produção de leite no país é destinada a fabricação de queijos segundo dados da 

Associação Brasileira das Indústrias de Queijo-ABIQ (MILKPOINT, 2017). O queijo tipo 

Parmesão é um produto extensivamente consumido pela população brasileira, porém, a 

identidade do queijo parmesão ralado pode ser adulterada sem que o consumidor perceba, 

como a adição de outros tipos de queijos de menor valor agregado e de difícil detecção a olho 

nu. O sabor e odor também podem não sofrer alterações perceptíveis, visto que o queijo 

parmesão possui compostos flavorizantes que prevalecem sobre os demais.  

O coagulado de soro de queijo, uma massa prensada a base de proteínas do soro com 

tecnologia de produção similar à ricota e peso variando de 15 a 30 kg, é um produto de 

relativo baixo valor comercial normalmente utilizado para fabricação de derivados lácteos. 

Quando seco em determinadas condições, sua aparência se assemelha a outros tipos de 

queijos e, portanto, pode passar despercebido visualmente se misturado a outros tipos de 

queijos provenientes da coagulação do leite, comercializados na forma ralada, como o tipo 

Parmesão. 

A composição proteica de leite e seus derivados pode ser determinada por diferentes 

métodos analíticos, dentre eles a eletroforese em gel de poliacrilamida (Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis - PAGE), sendo que é a mais empregada na análise de amostras de queijos é o 

método utilizando solução de ureia como agente desnaturante de proteínas (Urea-PAGE), 

segundo Creamer (1991). Esta técnica consiste na migração de uma partícula carregada pela 

ação de um campo elétrico em um meio suporte poroso (gel de poliacrilamida, agarose, 

acetato de celulose, entre outros), as proteínas são então carreadas através da matriz 

polimérica formando faixas (bandas) em locais específicos de maneira que a análise 

comparativa com padrões de peso molecular específico, permitem identificar e quantificar as 

frações proteicas (HAMES, 1998).  

Por permitir a identificação da composição proteica da amostra, alguns tipos de 

adulterações em derivados lácteos que modifiquem essa composição podem ser detectadas 

através desta técnica. O projeto tem como objetivo abordar um tema de utilidade pública, 

além de viabilizar um procedimento analítico rápido e de baixo custo para detectar misturas 

entre queijos, considerando que a venda de um produto por outro, sem informar o 

consumidor, é considerada fraude. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Tratamento de Amostras 

 

Para gerar as amostras fraudadas em laboratório, foi produzida uma amostra controle 

de queijo Parmesão, obtida a partir de três amostras de queijo parmesão em pedaços, de 

diferentes marcas de fabricação nacional e com selo de inspeção federal obtidas no comércio. 

Aproximadamente 100g de cada amostra foram raladas em grânulos de 1 a 3 mm com ralador 

manual de aço inox e então misturadas em iguais proporções, obtendo-se uma unidade 

amostral controle de 300g de queijo Parmesão ralado (A). 

A amostra in natura de “Ricotão” pesando cerca de 500g, utilizada no experimento 

foi doada por um laticínio da região norte do estado do Paraná. Foi testado procedimento de 

secagem da amostra de “Ricotão” de maneira a permitir que a aparência visual e textura, 

assim como teor de umidade, se aproximasse a de um queijo parmesão, dessa forma procurou-

se simular o que as indústrias irregulares poderiam fazer para que a fraude não fosse 

identificada visualmente ou pelas análises físico-químicas estabelecidas na regulamentação 

para queijos ralados (BRASIL, 1997b). A secagem foi feita em estufa, sendo testadas o 

período de 6 horas a 105⁰C e 24 horas a 65⁰C. Foi verificado que o aquecimento em 

temperatura mais alta e por menos tempo acarreta na ocorrência mais acentuada da reação de 

Mailard, deixando as amostras mais escuras e rígidas, enquanto que as amostras secas em 

temperatura mais branda porém por período prolongado ficaram mais similares visualmente 

ao parmesão ralado. 

Determinados os parâmetros de secagem, a amostra de “Ricotão” in natura foi ralada 

em grânulos de 1 a 3mm e dispostas em porções de cerca de 100g em placas de vidro e 

levadas a estufa por 24 horas a 65ºC (+-3ºC), após esse período as amostras resultantes foram 

resfriadas em dessecador homogeneizadas para a formação de uma unidade amostral (C). 

A partir da amostra seca de “Ricotão”, foram produzidas amostras fraudulentas com 

adição de 10,20,25,30,35 e 40% (m/m) de “Ricotão” seco (C) ao Parmesão (A). Na figura 

apresentada no Anexo 1, é possível perceber que a mistura de 40% de “Ricotão” seco ao 

queijo parmesão é difícil ou impossível de se identificar visualmente. 
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4.2 Eletroforese Urea-PAGE 

 

Em um tubo de centrífuga de 15 ml, foi pesado 0,2g de amostra de queijo ralado, em 

seguida foi adicionado 10,0 ml de solução tampão para amostras de ureia 6M e pH 8,4 (0,09% 

EDTA2Na, 1,08% Tris, 0,55% ácido bórico) e misturada em agitador de tubos (Vortex®). Em 

seguida os tubos foram aquecidos em banho maria a 40ºC (+-5ºC) por 3 minutos para facilitar 

a separação da gordura e, logo após as soluções foram centrifugadas por 10 minutos a 10.000 

G. 

Em seguida, foram coletados 1000μl da fase líquida intermediária do tubo e 

adicionadas em um tubo Eppendorf de 1500 μl, com cuidado para não agitar o conteúdo do 

tubo e não arrastar materiais sólidos. Na sequência, foram adicionados em cada tubo de 

amostra 60μl de solução de azul de bromofenol 0,1%, 50μl de 2-mercaptoetanol..  

Para o preparo do padrão de peso molecular (Biorad Molecular Weight Standard 

Broad Range, 161-0317), foi seguido a orientação do fabricante, adicionando ao tubo 

contendo as proteínas liofilizadas, 445μl de solução de tratamento de amostra, 25μl de 2-

mercaptoetanol e 30μl de solução de azul de bromofenol 0,1%. 

Com o intuito de quantificação das proteínas, deve-se inserir um ou mais padrões de 

proteínas de concentração conhecida. Foi utilizado Soro Albumina Bovina (SAB) liofilizada 

livre de ácidos graxos (Sigma, A6003-10G, pureza ≥ 96%), que possui peso molecular de 

66,2 kDa. Para o preparo, em um tubo de ensaio, foi adicionado 5,0 mg de SAB em tubo de 

ensaio, adicionou-se em seguida 10,0 ml de solução tampão para amostras pH 8,4. Em 

seguida, foram adicionados em tubo de Eppendorf, 10μl da mistura, 990 μl de solução tampão 

para amostras, 60 μl solução de azul de bromofenol 0,1% e 50 μl de 2-mercaptoetanol. Ao 

final tem-se uma solução com concentração de 4,8 mg/ml de proteína. 

O gel de separação com 12% de acrilamida (0,32% bis), 2,6M de ureia e pH de 8,8, 

foi preparado utilizando 2000μl de solução de bisacrilamida (acrilamida: bisacrilamida 

30:0,8), 2975μl da solução tampão de resolução pH 8,8 (4,6 % Tris, 27,0% ureia, HCl até pH 

8,8) e 25 μl de solução recém preparada de perssulfato de amônio a 10%, agitar 

vagarosamente para evitar a incorporação de ar na mistura e, em seguida, adicionar 2,5μl de 

TEMED (Biorad) e agitar novamente. O gel de empilhamento com 4,0% de acrilamida (0,1% 

bis), 4,0M de ureia e pH 8,8, foi preparado utilizando 334μl de solução de bis-acrilamida, 

2154 μl tampão de tratamento pH 8,8, 25μl de solução de perssulfato de amônio e 2,5μl de 

TEMED 
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Os géis são inseridos na cuba eletroforética contendo solução tampão (0,09% 

EDTA2Na, 1,08% Tris, 0,55% ácido bórico, HCl até pH 8,4), sendo em seguida inseridas as 

amostras (10μl por fosso), o padrão de SAB 4,8mg/ml (10μl) e o padrão de peso molecular 

(5μl). 

 Prosseguiu-se com a corrida de eletreforese a 150V, máx. 300W. Foi utilizado o 

equipamento da marca Bio-Rad® modelo Mini-PROTEAN II®. Após o término da migração, 

os géis foram corados por 40 minutos em solução aquosa de Commassie brilliant blue R-250 

(0,05%) (Biorad), 25% de metanol e 10% de ácido acético. Posteriormente foram descorados 

por uma hora em solução aquosa contendo 50% de metanol e 10% de ácido acético, e em 

seguida por 2-3 horas em solução aquosa contendo 25% de metanol, 5% de ácido acético e 

1% de glicerol. 

Os géis foram fotodocumentados com auxílio de transiluminação por lâmpada de led 

(6500K) e câmera de 23 Megapixel, a quantificação proteica foi feita através do software Gel 

Analyser v. 2010a pela análise do arquivo digital gerado. As bandas referentes às amostras 

são localizadas de acordo com o tamanho e a intensidade de pixels, pela curva densitométrica 

gerada.  

 

 

4.3 Estatística 

  

O software utilizado na quantificação das frações proteicas (Gel Analyser v. 2010a) 

gera entre outros dados, o volume de pixels, ou simplesmente volume, de cada banda a partir 

da integração da área da banda pelo pico de densidade ótica (Figura 1). Dessa maneira pode-

se realizar o cálculo de valor percentual de cada banda em uma lane (coluna/amostra) (Figura 

2).  
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Figura 1. Imagem de gel processada no software Gel Analyser 2010a. Os traços verticais delimitam as lanes 

(colunas) onde foram introduzidas as amostras, os traços horizontais delimitam as bandas proteicas. 
 

 

Figura 2. Densitograma de uma lane (coluna) gerado no software Gel Analyser 2010a. Os picos apontados por 

setas e números indicam onde a intensidade de pixels e consequentemente a quantidade de proteína é mais 

elevada, cada faixa delimitada entre os picos (números) representa uma fração proteica. 
 

A associação entre os índices de cada fração proteica e a porcentagem de “Ricotão” 

adicionada ao parmesão foi avaliada através da correlação de Gamma com p < 0,05. 

Para melhorar a precisão na determinação foi utilizado o resultado da somatória do 

volume de todas as bandas de cada amostra, que foi convertido em quantidade de proteína (% 

m/m) comparando com o volume de banda de uma amostra padrão (SAB) de concentração 
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conhecida e corrigidas a partir da massa exata de amostra utilizada na análise. O teor de 

proteína obtido por eletroforese foi relacionado então com o teor de proteínas totais obtidas 

pelo método de Kjeldahl, desse modo foi obtido uma diferença que em termos gerais foi 

chamada apenas de “Volumetria”, como indicado na tabela do Anexo 2. A associação entre os 

resultados da volumetria e a porcentagem de parmesão também foi avaliada através da 

correlação de Gamma com p < 0,05. 

Para a determinação da metodologia de cálculo simplificada, partiu-se de uma 

análise dimensional das massas e volumes empregados no tratamento das amostras e na 

inserção nos poços dos géis. 

 

Para o tratamento das amostras seguiu-se a simplificação: 

 

Onde: 

m2: massa de amostra (g); 

S.T.T.: Solução tampão de amostra; 

m3: massa de amostra inserida no fosso (mg); 

Logo: 

m2 = m3 

 

Para a quantificação das proteínas por eletroforese utilizou-se a transformação: 

 

 

 

Onde: 

P2: Proteínas por eletroforese (%) 

C1: Concentração de SAB (mg/ml) 
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B1: Volume da banda de SAB 

B2: Soma dos volumes das bandas da amostra 

m2: Massa de amostra (g) 

 

Na forma simplificada a equação acima pode ser apresentada conforme apresentado 

abaixo e será utilizada para o cálculo de proteínas por eletroforese (P2) conforme a tabela no 

Anexo 2. 

 

P2 = (C1*B2) / (B1*m2) 

 

Onde: 

C1: Concentração de SAB (mg/ml) 

B1: Volume da banda de SAB 

B2: Soma dos volumes das bandas da amostra 

m2: Massa de amostra (g) 

 

Seguindo a metodologia de cálculo adotada, para determinação da concentração da 

fração proteica (banda) utilizando os dados obtidos pelo software, é utilizada a seguinte 

fórmula: 

 

fp = (Vfp*100)/Vt 

 

Onde: 

fp: Fração proteica (%); 

Vfp: Volume da fração proteica; 

Vt: Volume total da lane (Σ de todas as frações proteicas em uma mesma lane); 

 

Para se obter o conteúdo de cada fração com relação a massa total de amostra, 

utiliza-se o teor de proteínas totais determinados por outros métodos, como micro-Kjehldal: 

 

p = (fp*100)/P1 

 

Onde: 
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p: teor da fração proteica em relação a massa total de amostra (%); 

fp: Fração proteica (%); 

P1: Proteínas totais da amostra por micro-Kjehldal (%); 

 

Para diminuir a variabilidade entre os três ensaios de eletroforese, a porcentagem de 

cada fração proteica foi uniformizada, transformando-a em um índice proporcional à amostra 

contendo 100% de queijo parmesão (controle). A fórmula utilizada foi: 

 

I=((X1-X2)/X2)+1 

Na qual, 

I= índice de variação da porcentagem proteica em relação à amostra controle; 

X1= Porcentagem da fração proteica da amostra analisada; 

X2= Porcentagem da fração proteica da amostra controle. 

 

Para o cálculo de proteínas corrigidas pelo padrão de Parmesão (P3) deve ser 

utilizada a fórmula abaixo: 

 

P3 = (P2*Pa)/Px 

 

Onde: 

Pa: Teor de proteínas da amostra padrão de Parmesão por Kjeldhal (%); 

Px: Teor de proteínas da amostra por eletroforese (%). 

  

A partir dos valores obtidos de P1(Teor percentual de proteína da amostra por micro-

Kjeldahl)  e P3 (Correção percentual baseada na amostra padrão de parmesão), para a 

elaboração do modelo estatístico, criou-se o termo “volumetria” (V), que relaciona a 

quantidade de proteína determinada pelas duas técnicas e permite que a diferença seja 

utilizada para identificar a presença das proteínas do soro nas amostras de parmesão 

comerciais. Esse índice é determinado pela fórmula: 

 

V = (P1-P3) 

 

Além das correlações, a regressão logística binomial também foi usada buscando-se 



28 
 

uma equação que previsse a probabilidade de uma amostra de queijo parmesão conter mais do 

que 20% de ricota adicionada. Para isso, tanto os índices de variação das frações proteicas 

como os resultados da volumetria foram agrupados em duas categorias: maior ou igual a 80% 

de queijo parmesão e abaixo de 80% de parmesão. Após, cada variável foi submetida à 

regressão logística univariada, permitindo-se avaliar a contribuição de cada fração na 

ocorrência de fraude (adição de ricota no queijo parmesão acima de 20%). As validações dos 

modelos foram feitas através do teste Hosmer-Lemeshow. Todas as análises foram realizadas 

no programa Statistica 10.0. 

 

A probabilidade de fraude na amostra por adição de “Ricotão acima de 20%” é 

calculada pela fórmula: 

 

F = Exp(-2,60319+(0,324537)*V)/(1+Exp(-2,60319+(0,324537)*V)) 

 

Onde: 

V: Volumetria da amostra (P1-P3). 

 

 

4.4 Avaliação da Ocorrência de Fraudes em Amostras Comerciais de Queijo Parmesão 

Ralado 

 

Foram obtidas amostras comercializadas em 5 estabelecimentos no período de julho 

a novembro de 2017, sendo coletadas três amostras de cada marca, de três lotes diferentes, 

totalizando assim 8 marcas avaliadas e 24 amostras. 

Nestas amostras, além do perfil eletroforético, foram realizadas as análises físico-

químicas previstas na regulamentação vigente (BRASIL, 1997b). 

O Teor de umidade (%), foi determinado pelo método gravimétrico, conforme 

método da International Dairy Federation (FIL/IDF 4A: 1982), que consistiu em pesar cerca 

de 2 gramas de amostra em cadinho de porcelana previamente seco (105⁰C por 1 hora)  e 

pesado, e em seguida secar a amostra em estufa a 105⁰ (+-2⁰C) por 3 horas ou até peso 

constante. O resultado se dá pela diferença percentual entre a massa da amostra inicial e a 

amostra seca; 

O teor de gordura, ou a matéria gorda no extrato seco (%) das amostras, foi 
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determinada pelo Método de Gerber (FIL/IDF 5B: 1995), o qual é baseado na capacidade que 

o ácido sulfúrico concentrado tem de digerir as proteínas do leite, sem atacar a matéria gorda. 

A reação ocorre em butirômetro para queijos, com adição do álcool isoamílico, cuja função é 

a de ajudar na separação das fases oleosa e aquosa. A separação da gordura ocorre por 

centrifugação e o volume de gordura é obtido através da observação da graduação do 

butirômetro, uma vez que a gordura se separa na superfície da mistura por sua menor 

densidade que os demais compostos.  

O teor de proteínas (%) foi obtido pelo método micro-Kjeldahl de acordo com a 

norma FIL-IDF 220B (1993) Este método determina a matéria nitrogenada total de uma 

amostra baseado no deslocamento do nitrogênio presente na amostra, transformando-se em sal 

amoniacal (sulfato de amônio) com uso de ácido sulfúrico concentrado, catalizadores (sais de 

sulfato) e digestão em alta temperatura (350°C). Na sequência, através da neutralização e 

destilação por arraste de vapor, desloca-se o amônio sobre a solução ácida (ácido bórico) e, 

depois, por titulação com solução ácida, determina-se a quantidade de nitrogênio que lhe deu 

origem. Para conversão do nitrogênio total em proteínas totais, multiplica-se pelo fator 6,38 

(%P = %N*6,38), normalmente utilizado para derivados lácteos.  

Para avaliação da qualidade microbiológica, foram realizadas as análises de 

Coliformes totais e Escherichia coli através de método rápido com Placas PetrifilmTM EC 

(3M Company, St. Paul, MN, EUA) que utilizam o meio de cultivo VRB (Violet Red Bile 

Agar). Para o preparo das amostras, alíquotas de 25 g de cada uma foram assepticamente 

pesadas em sacos plásticos estéreis e homogeneizadas com 225 mL de água peptonada 0,1% 

esterilizada em autoclave. Foram feitas diluições decimais a partir da diluição 10-1, em tubos 

contendo 9,0 mL de água peptonada 0,1%. As diluições foram inoculadas nas placas e em 

seguida as amostras foram incubadas a 35°C sendo que a determinação foi obtida 

enumerando-se as colônias típicas de coliformes totais e Escherichia coli após 24 e 48 horas 

de incubação.  

 

 

4.5 Caracterização Das Frações Proteicas De Queijos 

 

Foi realizada a eletroforese Ureia-PAGE de diferentes tipos de queijos (Fig.1). No 

comparativo do perfil eletroforético das amostras é possível identificar diferenças entre as 
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variedades que experimentam longos períodos de maturação (A e E), maturação curta (F e H), 

pouca ou nenhuma maturação (G), e as provenientes do soro de queijo (I e J). 

 

 

Figura 3. Perfil eletroforético (urea-PAGE) de amostras de queijos de leite bovino. (P1) Padrão de Peso 

Molecular, (P2) Soro Albumina Bovina, (P3) α-Lactoalbumina, (A) Amostra Padrão de Parmesão, (E) 

Parmigiano Reggiano, (F) Minas Padrão, (G) Prato, (H) Provolone, (I) Ricota in natura, (J) “Ricotão” in natura. 

 

A αs1-caseína (αs1-CN) é a principal proteína a sofrer proteólise nos primeiros 

estágios de maturação decorrentes da adição das culturas lácteas, formando as frações de αs1-

I-caseína (αs1-I-CN) e αs1-II-caseína (αs1-II-CN) (MAYER; ROCKEMBAUER; MLCAK, 

1998). No queijo tipo Prato (G), como pode ser observando na figura 1, onde o processo de 

maturação se dá por pouco tempo (mínimo 25 dias), há menor intensidade da banda de αs1-I-

CN em comparação com as demais amostras (com exceção aos queijos provenientes de soro), 

assim como pode-se notar a presença de bandas de αs1-II-CN nas amostras de parmesão (A) e 

Parmigiano Reggiano (E) e não nas demais, devido ao longo processo de maturação (6 a 12 

meses). As γ-caseínas (γ-CN) são os principais produtos da hidrólise da β-caseína (β-CN) pela 

ação da protease plasmina, naturalmente contida no leite integral, ou seja, haverá um 

decréscimo na intensidade da banda de β-CN e consequente aumento nas bandas de γ-CN, 

conforme se aumenta o período de maturação, sendo que este processo pode ser notado 

mesmo após 4 anos de maturação em amostras de Parmigiano Reggiano (MAYER; 

ROCKEMBAUER, 1998). 
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Nas amostras de Ricota (I) e “Ricotão”(J) in natura, as frações são relativamente 

idênticas sendo possível identificar as proteínas α-Lactoalbumina (α-LA), β-Lactoglobulina 

(β-LG) e Soro Albumina Bovina (SAB). A banda relativamente fraca da α-LA tem taxa de 

migração similar aos fragmentos de αs1-CN, já a β-LG não forma uma banda bem definida, 

mas uma “nuvem”, essa característica também pode ser observada no trabalho de Van Hekken 

& Thompson (1992), utilizando a técnica Urea-PAGE na análise de Ricota e outros tipos de 

queijos. Neste mesmo estudo, também foi percebido a presença de quantidades significativas 

de caseínas nas amostras de Ricota e Cottage, isso é esperado uma vez que é comum a 

utilização do leite integral na produção desses produtos nas indústrias, conforme os autores. A 

banda referente a fração de Soro Albumina Bovina (SAB) coincide com o local onde se inicia 

o gel de separação, portanto pode conter também além da SAB, outras frações de maior peso 

molecular (>66,2 kDa), pois não houve distância suficiente no gel para a separação. Para fins 

quantitativos, essa banda foi considerada como sendo SAB.  

 

 

4.6 Avaliação do Tempo de Maturação por Eletroforese 

 

Através dos géis obtidos das amostras comerciais, foram determinadas as razões 

entre as caseínas γ e β de cada amostra.  Em Mayer, Rockembauer e Mlcak (1998), os autores 

ponderaram que coeficientes com valores inferiores a 0,8 correspondem a um período de 

maturação menor que 6 meses, logo, as amostras cujos resultados (γ-CN/β-CN) foram 

inferiores a 0,8, foram consideradas como fora do padrão exigido neste quesito conforme a 

metodologia adotada.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Perfil Eletroforético Das Amostras Produzidas Em Laboratório  

 

O perfil eletroforético das amostras padrão, “Ricotão” e fraudadas com 10 a 40% de 

“Ricotão” seco, representado na Figura 2, revela a falta de definição de bandas na amostra de 

“Ricotão”. Nos locais onde seriam localizadas as bandas de α-LA, β-LG e β-CN, aparece 

apenas uma “nuvem”, ou uma faixa escura formada entre aproximadamente 10 e 25 kDa. Essa 

ocorrência não foi observada na eletroforese da amostra in natura de “Ricotão”(Fig. 1), pelo 

fato de que a amostra utilizada para fraudar o queijo Parmesão ralado passou por processo de 

secagem térmica (65ºC) por período prolongado (~24 horas).  

 

 

Figura 4. Perfil eletroforético (Urea-PAGE) de amostras de queijos produzidas fraudulentamente-triplicata 01. 

(P1) Padrão de Peso Molecular, (A) Padrão de Parmesão, (C) “Ricotão”, (AC1) 90% Parmesão, (AC2), 80% 

Parmesão, (AC3) 75% Parmesão, (AC4) 70% Parmesão, (AC5) 65% Parmesão, (AC6) 60% Parmesão, (P2) Soro 

Albumina Bovina 

 

Já foi demonstrado que o tratamento térmico promove a formação de aglomerados 

proteicos entre as proteínas do soro e também entre proteínas do soro e caseínas em amostras 

de leite cru (FETAHAGIĆ et al., 2002; QIAN et al., 2017; VASBINDER & FRED, 2004), em 

isolados de proteínas do soro (VASBINDER & FRED, 2004) e Ricota (SALVATORE et al., 
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2014). Em geral, a agregação de proteínas de soro de leite envolve a interação de um grupo 

tiol livre (-SH) com a ligação dissulfeto (S-S) de proteínas contendo cistina, como β-LG, κ-

caseína (κ-CN), α-LA e BSA via -SH e reações de dupla-troca S-S. Essas interações proteína-

proteína levam à agregação irreversível de proteínas em complexos proteicos de tamanho 

molecular variável dependendo das condições de aquecimento e da composição proteica 

(WIJAYANTI; BANSAL; DEETH, 2014). 

Em Salvatore et al. (2014) foi evidenciado que a ausência de cátions divalentes, 

como o cálcio (Ca2+) e o magnésio (Mg2+) em amostras de leite, são fundamentais para 

promover a formação de grandes agregados proteicos, pois esses íons são capazes de se ligar 

com a α-LA estabilizando sua conformação, logo uma diminuição na quantidade desses 

cátions promove um aumento significativo na sensibilidade da α-LA a desnaturação térmica. 

No estudo de Qian et al. (2017), em amostras de leite cru tratadas termicamente, não 

foram observadas bandas referentes as proteínas do soro nos tratamentos à partir de 85ºC por 

no mínimo 10 minutos e 75ºC por no mínimo 20 minutos, em gel obtido por técnica SDS-

PAGE (Apêndice 1), evidenciando, segundo os autores a ocorrência de aglomerações entre as 

proteínas séricas, pois o tamanho dessas moléculas não permitem que elas penetrem no gel de 

separação. 

Na tabela 2, são apresentadas as concentrações (% m/m) das principais frações 

proteicas das amostras produzidas com diferentes adições de “Ricotão” seco em uma amostra 

padrão de queijo Parmesão. 

 

Tabela 2. Concentração das principais frações proteicas das amostras fraudadas (com adição de “Ricotão” seco a 

65⁰C). 

Parmesão (%) 100 90 80 75 70 65 60 

SAB (%) 4,68 5,28 5,22 5,82 5,70 5,89 5,07 

γ-CN (%) 8,55 9,01 8,35 8,15 8,36 8,84 6,76 

β-CN (%) 7,24 7,54 6,68 6,40 6,45 6,13 5,51 

αs1-CN (%) 11,31 11,58 10,98 11,04 11,22 10,61 9,48 

αs1-I-CN (%) 5,35 5,35 4,97 5,07 5,27 5,35 4,87 

αs1-II-CN (%) 4,72 4,95 4,99 4,88 4,80 4,88 4,36 

Proteínas totais (%)* 41,85 43,71 41,20 41,35 41,79 41,71 36,04 

 *Valores obtidos pelo método micro-Kjeldahl (onde P% = N% x 6,38). 
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5.2 Relação Entre A Porcentagem Ricota Adicionada Ao Queijo Parmesão E Suas 

Frações Proteicas  

 

As frações proteicas que se relacionaram (p<0,05) com a porcentagem de parmesão 

foram SAB (Г=-0,63), γ-CN (Г= 0,56) e β-CN (Г=0,59) (Tabela 2). Dessa forma, quanto 

maior a quantidade de parmesão nas amostras, menores as quantidades de SAB e maiores as 

quantidades de γ-CN e β-CN. As equações que melhor se adequaram a essas relações foram 

as a exponenciais, as quais estão ilustradas na figura 3. 

 

 

Figura 5. Equações exponenciais e coeficientes de correlação de Gamma entre diferentes porcentagens de queijo 

parmesão adicionado de ricota e os índices de variação de soro albumina bovina (SAB), γ-CN e β-CN 

quantificadas por eletroforese. 

 

Pela análise das dispersão dos pontos na figura 3, o coeficiente de correlação de 

Gamma, que mede a força de associação entre duas variáveis, foi considerado médio, não 

ultrapassando [0,63]. 
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Ainda que a relação entre as frações proteicas e a quantidade de parmesão seja 

significativa, a variabilidade entre os ensaios de eletroforese representou aproximadamente 

40% se a técnica for utilizada isoladamente. 

Como alternativa, as quantificações das frações proteicas foram transformadas 

através da volumetria, onde o resultado da somatória do volume de todas as bandas de cada 

amostra foi convertido em quantidade de proteína (% m/m) a partir da comparação com o 

volume de banda de uma amostra padrão (SAB) de concentração conhecida. O teor de 

proteína obtido por eletroforese foi descontado então do teor de proteínas totais obtidas pelo 

método de Kjeldahl, desse modo foi obtido uma diferença que em termos gerais foi chamada 

apenas de Volumetria. Neste caso o resultado da volumetria das bandas também se relacionou 

(p<0,05) com a porcentagem de “Ricotão” seco adicionada ao queijo parmesão. Nas amostras 

contendo de 100% até 60% de queijo parmesão, os valores de volumetria foram crescentes, 

alcançando pico máximo e depois diminuindo levemente. A melhor equação que descreveu 

essa relação foi a polinomial, a qual está ilustrada na figura 4. 

 

 

Figura 6. Equação polinomial, intervalos de confiança (95%) e coeficientes de correlação de Gamma entre 

diferentes porcentagens de queijo parmesão adicionado de ricota e os valores de volumetria das frações proteicas 

quantificadas por eletroforese. 
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Nesse caso, assim como quando se utilizou os índices de variação das frações 

proteicas, o coeficiente de correlação de Gamma não ultrapassou [0,63]. Além da ocorrência 

das aglomerações de proteínas séricas já discutida, há algumas variáveis relacionadas a 

técnica que podem interferir na quantificação das frações e consequentemente na 

especificidade e sensibilidade dos modelos estatísticos. As principais podem ser variações na 

corrente e tensão que o aparelho gera durante a corrida e que parecem favorecer a distorção 

e/ou sobreposição das bandas no gel, uma vez que o tempo total de corrida das amostras 

oscilou entre 90 a 110 minutos em géis de mesma concentração de bisacrilamida, indicando 

uma variabilidade na velocidade deslocamento das proteínas.  

Outro fator não investigado no estudo foi a efetividade da extração das proteínas das 

amostras pela solução de tratamento (ureia 6M, pH 8,4), sendo que para a utilização apenas da 

eletroforese para determinar o teor de proteínas a partir de uma amostra padrão de 

concentração conhecida, é necessário que a totalidade das proteínas se solubilizem na solução 

de tratamento, ou que, pelo menos as de interesse sejam extraídas uniformemente 

independente da matriz analisada. Nas imagens dos géis referentes às triplicatas 1 (figura 4) e 

triplicatas 2 e 3 (anexos 4 e 5, respectivamente), é possível perceber grande variação na 

aparência e definição das bandas. 

Os resultados da regressão logística foram concordantes com as relações observadas 

nas análises de correlação. Assim, as porcentagens de Parmesão se associaram com o índice 

de β-CN (p= 0,03) e com os valores de volumetria (p=0,01). As demais frações não 

apresentaram associação significativa quando analisadas individualmente (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3. Mediana (Mdn) dos índices de variação das frações proteicas e da volumetria das amostras de queijo 

parmesão fraudadas e agrupadas em relação a sua porcentagem e associação com as variáveis pela análise de 

regressão logística univariada. 

  % de parmesão Reg. logística 

univariada (p) 

Relação de 

probabilidades 

Intervalo de 

confiança (95%)   ≥80 (Mdn) <80 (Mdn) 

SAB 1.08a 1.29b 0.08 5.40E11 -2.97 Ͱ 57.00 

γ-CN 1.00b 0.97a 0.25 1.10E6 -36.90 Ͱ 9.46 

β-CN 1.00b 0.89a 0.03 2.48E-10 -41.78 Ͱ -2.45 

αs1-CN 1.00a 0.96a 0.54 0.01 -20.29 Ͱ 10.69 

αs1-I-CN 1.00a 1.00a 0.56 7.32 -4.70 Ͱ 8.68 

αs1-II-CN 1.00a 1.07a 0.98 0.93 -5.59 Ͱ 5.45 

Volumetria 2.21a 16.92b 0.01 1.38 0.07 Ͱ 0.57 
abMedianas seguidas de diferentes letras na mesma coluna diferem segundo teste de Mann-Whitney (p < 0.05). 
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De modo geral, amostras com maior valor da volumetria, maiores quantidades de 

soro albumina bovina e menores quantidades de β-CN apresentam maior probabilidade de 

conterem mais que 20% de adição de “Ricotão” seco, ou seja, em desacordo com a legislação 

(BRASIL, 1997b). Essa relação foi evidenciada no teste de Mann Whithney, o qual comparou 

as medianas das frações proteicas entre os dois grupos (≥80 e <80). A probabilidade de uma 

amostra conter menos do que 80% de queijo Parmesão pode ser calculada pelas equações 

apresentadas na figura 7. 

 

 

 
Figura 7. Probabilidade de uma amostra conter menos de 80% de queijo parmesão em função do índice de 

variação da β-caseína e da volumetria das frações proteicas. 

 

 Foi possível observar, através do coeficiente de Negelkerke, que a equação calculada 

com a volumetria das frações proteicas demonstrou que aproximadamente 67% das variações 

nos valores da volumetria são decorrentes da adição de “Ricotão” ao queijo parmesão. 

 Considerando a probabilidade acima de 50% como ponto de corte, a equação baseada 

na volumetria foi capaz de prever os casos com concentração de parmesão menor que 80%, 

com aproximadamente 93% de acerto. Na mesma situação, a equação baseada no índice da β-

CN obteve 83% de acerto. Por sua vez ao prever os casos dentro dos limites aceitáveis pela 

legislação, ou seja, com mais de 80% de queijo parmesão, a equação baseada na volumetria 

teve 78% de acerto, enquanto a equação baseada no índice de B-caseína teve 89% de acerto. 

Em termos epidemiológicos, a previsão baseada na volumetria foi mais sensível 

(93% Vs 83%), enquanto a previsão baseada no índice de β-CN foi mais específica (89% Vs 

78%). É preferível que testes de triagem tenham alta sensibilidade, afim de identificar com 

mais segurança os casos positivos e garantir que os resultados negativos sejam realmente 
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isentos de inconformidades. O viés nesse caso são os falsos positivos, sendo então indicado 

posteriores testes com maior especificidade para o diagnóstico definitivo. 

Para aumentar a qualidade do diagnóstico, é possível combinar os testes, em paralelo 

ou em série, o que usualmente aumenta a especificidade e reduz a sensibilidade. A 

combinação baseada na volumetria em paralelo com o índice da β-CN não melhorou a 

especificidade, permanecendo em 89%. Assim, a equação mais indicada nesse caso é a que 

envolve a volumetria das frações proteicas com 50% como ponto de corte, apresentando 

sensibilidade de 93%, especificidade de 78%, valor preditivo positivo e negativo de 87%. Ou 

seja, a cada 100 casos de desconformidade, a equação conseguirá identificar 93 amostras. 

Sendo que a probabilidade de uma amostra considerada positiva ser realmente irregular é de 

87%. Portanto, a previsão baseada na volumetria das frações proteicas pode ser usada como 

triagem para identificar com segurança amostras de queijos parmesão ralados com mais de 

20% de ricota adicionada, contribuindo então para a garantia da sua identidade. 

 

 

5.3 Avaliação Das Amostras De Queijo Parmesão Ralado Obtidas No Comércio 

 

No gel correspondente ao perfil eletroforético do terceiro lote de amostras comerciais 

coletadas (Figura 8) é nítida a diferença visual das amostras nº2 e 4 frente as demais, pois 

além de não ser possível visualizar as bandas de αs1-II decorrentes de processo de maturação, 

a intensidade das demais bandas são demasiadamente fracas em comparação com as outras 

amostras e com a amostra padrão de Parmesão.  
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Figura 8. Perfil eletroforético (Urea-PAGE) de amostras comerciais de queijo Parmesão ralados (3º Lote). (P2) 

Soro Albumina Bovina. (A) Padrão de Parmesão. 
 

Pode-se verificar também pela imagem a variabilidade dos perfis proteicos 

relacionados ao período de maturação.  

 

Tabela 4. Concentração de proteínas (g/100g) em relação a proteína total por eletroforese (Urea-PAGE) de 8 

amostras comerciais de queijo Parmesão ralados (3º Lote). 

 
 

Em relação as análises microbiológicas das Na Tabela 4, estão compilados os dados 

do estudo sobre as amostras comerciais de queijo parmesão ralado.  

 

Tabela 5. Médias dos parâmetros físico-químicos, microbiológicos, volumetria por eletroforese e probabilidade 

de fraude de 8 marcas comerciais de queijo Parmesão ralado. 

Parâmetros Média ± D.P. mín-máx 

número de marcas 

fora do padrão 

n(%) 

Padrão 

Umidade (%) 15,97±1,25 15,02-18,22 0 (0%) máx 20,0* 

Matéria gorda no extrato seco 

(%) 
38,38±4,87 28,14-44,36 2 (25,00%) min 32,0** 

Proteína (%) 40,08±3,23 35,88-45,86 - - 

Coliformes totais (UFC/g) - <10 UFC/g 0 (0%) 1000 UFC/g* 

E. coli (UFC/g) - <10 UFC/g 0 (0%) 500 UFC/g* 

Volumetria 9,58±4,55 3,74-17,04 - - 

Probabilidade de fraude (%) 18,72±32,73 0,05-95,16 2 (25,00%) >50% 

Relação γ-CN/β-CN*** 0,46±0,30 0,17-0,98 6 (75,00%) <0,80 

* Portaria n. 357/97 do M.A.P.A. (BRASIL, 1997b). 

** Portaria n. 353/97 do M.A.P.A. (BRASIL, 1997a). 

***Indica tempo de maturação inferior a 6 meses (MAYER;ROCKEMBAUER;MLCAK, 1998). 

 

 

Duas das marcas avaliadas (25,0%) apresentaram valor médio de matéria gorda no 

extrato seco inferior ao valor mínimo estabelecido em legislação (32,0%). Já no parâmetro 

A (padrão) 1 2 3 4 5 6 7 8

γ-CN 16,92 33,48 9,28 10,36 7,36 15,97 12,19 10,77 5,79

β-CN 17,32 36,67 37,26 28,07 36,18 18,70 24,17 27,31 34,87

γ-CN/β-CN 0,98 0,91 0,25 0,37 0,20 0,85 0,50 0,39 0,17

Amostras
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Umidade, todas as amostras estavam em concordância com o disposto na Portaria que 

regulamenta a fabricação de queijos ralados (BRASIL, 1997b.).  

Com relação a aplicação do modelo estatístico baseado no método de quantificação 

por volumetria de bandas, duas marcas (25,0 %) apresentaram probabilidade de fraude (<80% 

Parmesão) maior que a nota de corte estabelecida de 50,0% (de acordo com a fórmula obtida 

da análise estatística representada na Figura 7).  

Pela análise da relação γ-CN/β-CN, que indica tempo de maturação menor que o 

exigido (BRASIL, 1997b), 6 marcas estavam irregulares, ou seja, 75,0 % do total. 

Todavia, somente o pouco tempo de maturação (o que também seria uma fraude), 

não explica a baixa intensidade das bandas de β-CN e αs1-CN no perfil proteico das amostras 

nº2 e 4 (Fig. 8). Se torna plausível assim que haja a adição de “Ricotão” nestas amostras, uma 

vez que foi verificado neste estudo uma redução geral na intensidade das bandas caseicas de 

β-CN e γ-CN, quanto menor a concentração de Parmesão (Figura 5). 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Através do estudo, o método para identificação de fraude em queijos tipo parmesão 

ralados por mistura do coagulado do soro de leite seco (“Ricotão”) foi testado com sucesso 

pela análise das relações entre as proteínas obtidas por técnica de eletroforese em gel de 

poliacrilamida (Urea-PAGE). Amostras de queijo Parmesão, do coagulado do soro e suas 

misturas foram comparadas qualitativamente e quantitativamente e suas diferenças puderam 

ser determinadas por essa metodologia. A análise das amostras pelo método de eletroforese 

baseado no volume de bandas totais relacionada com o teor de Proteínas obtidas pelo método 

Kjehldal, apresentou aceitação para sua utilização como método de triagem em detecção de 

fraudes em queijo Parmesão ralados com alta sensibilidade. Na avaliação das marcas 

comerciais de queijo Parmesão ralado foram detectados indícios de fraude pelo modelo 

apresentado, assim como pela relação γ-CN/β-CN foi demonstrado que haviam amostras com 

tempo de maturação inferior ao mínimo estabelecido no regulamento técnico vigente no país 

(6 meses). A combinação de várias técnicas permite uma acurácia de grande valia na 

identificação de práticas que visam lucro e lesam o consumidor desses produtos, 

demonstrando a importância de estudos aprofundados no tema. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

Figura. Amostras de queijo ralado produzidas em laboratório. (A) Padrão de Parmesão, (C) “Ricotão” seco,  (D) 

10% de “Ricotão” seco, (E) 40% de “Ricotão seco. 
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ANEXO 2 

Tabela. Dados compilados para o cálculo de volumetria de amostras produzidas em laboratório 

 

 

ANEXO 3 

 

Tabela. Dados compilados para o cálculo de volumetria de amostras comerciais de queijo Parmesão ralados 

coletadas na cidade de Londrina-PR (3º Lote). 

 
*Proteínas totais por Kjehldal 

**Proteínas totais por eletroforese 

***Proteínas corrigidas pela amostra padrão de queijo Parmesão (A) 

 
 

Amostra
Parmesão 

(% )

"Ricotão" 

(% )

Proteínas por 

Kjehldal (% )

Proteínas por 

eletroforese 

(% )

Proteínas por 

eletroforese 

corrigida (% )

Volumetria Média Desv. P. Min. Máx.

Ai 100 0 41,85 38,13 41,85 0,00

Aii 100 0 41,85 27,01 41,85 0,00

Aiii 100 0 41,85 28,67 41,85 0,00

AC1i 90 10 39,26 34,03 37,05 2,21

AC1ii 90 10 39,26 29,29 39,67 -0,41

AC1iii 90 10 39,26 26,07 34,28 4,98

AC2i 80 20 41,2 26,41 28,76 12,44

AC2ii 80 20 41,2 27,62 37,41 3,79

AC2iii 80 20 41,2 21,48 28,25 12,95

AC3i 75 25 41,35 27,60 30,05 11,30

AC3ii 75 25 41,35 24,34 32,97 8,38

AC3iii 75 25 41,35 14,80 19,46 21,89

AC4i 70 30 41,79 22,84 24,87 16,92

AC4ii 70 30 41,79 24,66 33,41 8,38

AC4iii 70 30 41,79 16,47 21,65 20,14

AC5i 65 35 41,71 18,92 20,60 21,11

AC5ii 65 35 41,71 23,59 31,96 9,75

AC5iii 65 35 41,71 19,26 25,33 16,38

AC6i 60 40 41,86 18,64 20,29 21,57

AC6ii 60 40 41,86 19,73 26,73 15,13

AC6iii 60 40 41,86 11,93 15,68 26,18

Ci 0 100 38,15 14,39 15,67 22,48

Cii 0 100 38,15 23,83 32,29 5,86

Ciii 0 100 38,15 12,13 15,95 22,20

9,75

15,13

5,86

0,00

4,98

12,95

21,89

20,14

21,11

26,18

22,48

0,00

-0,41

3,79

8,38

8,38

20,96

16,85

0,00

2,70

5,15

7,11

6,08

5,71

5,55

9,51

2,26

9,73

13,86

15,15

15,75

0,00

A (padrão) 1 2 3 4 5 6 7 8 SAB

Σ volume das bandas 64622,00 46865,00 19374,00 70629,00 28456,00 73737,00 65021,00 55744,00 57777,00 41328,00

Massa de amostra (g) 0,2048 0,2011 0,2037 0,2096 0,2060 0,2053 0,2023 0,2017 0,2005 0,0480

P1 (%)* 41,85 31,61 42,43 36,22 38,58 32,29 36,56 36,86 43,88 -

P2 (%)** 36,65 27,07 11,05 39,14 16,04 41,72 37,33 32,10 33,47 100,00

P3 (%)*** 41,85 30,91 12,61 44,69 18,32 47,64 42,63 36,66 38,22 -

Volumetria (P1-P3) 0,00 0,70 29,82 -8,47 20,26 -15,35 -6,07 0,20 5,66 -

Modelo (Probabilidade 

adição >20%)
0,07 0,09 1,00 0,00 0,98 0,00 0,01 0,07 0,32 -

Fraude não sim sim não sim não não não não -

Amostras
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ANEXO 4 

 

 
Figura. Perfil eletroforético (Urea-PAGE) de amostras de queijos produzidas fraudulentamente-triplicata 02. 

(P1) Padrão de Peso Molecular, (A) Padrão de Parmesão, (C) “Ricotão”, (AC1) 90% Parmesão, (AC2), 80% 

Parmesão, (AC3) 75% Parmesão, (AC4) 70% Parmesão, (AC5) 65% Parmesão, (AC6) 60% Parmesão, (P2) Soro 

Albumina Bovina. 

 

ANEXO 5 

 

 

Figura. Perfil eletroforético (Urea-PAGE) de amostras de queijos produzidas fraudulentamente-triplicata 03. 

(P1) Padrão de Peso Molecular, (A) Padrão de Parmesão, (C) “Ricotão”, (AC1) 90% Parmesão, (AC2), 80% 

Parmesão, (AC3) 75% Parmesão, (AC4) 70% Parmesão, (AC5) 65% Parmesão, (AC6) 60% Parmesão, (P2) Soro 

Albumina Bovina. 

 

ANEXO 6 

 

P1  A          C       AC1    AC2    AC3    AC4     AC5    AC6     P2 

P1  A          C       AC1    AC2    AC3    AC4     AC5    AC6     P2 
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Figura. Perfil eletroforético (Urea-PAGE) de amostras comerciais de queijo Parmesão ralados (1º Lote).  (P2) 

Soro Albumina Bovina, (A) Padrão de Parmesão. 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 

Figura. Perfil eletroforético (Urea-PAGE) de amostras comerciais de queijo Parmesão ralados (2º Lote).  (P2) 

Soro Albumina Bovina, (A) Padrão de Parmesão. 

 

 

A  2          1         3          4          5         6          7          8      P2 

A  1          2         3          4          5         6          7          8      P2 
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