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1. RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo o estudo dos compostos 

voláteis que estão presentes em queijos e tem uma grande importância na qualidade destes. 

Nesse contexto, considerou-se em realizar uma pesquisa literária dos compostos voláteis 

presentes em queijos do tipo Minas Padrão, Minas Frescal, Coalho, Prato, Pecorino, Feta e 

Emmental, do ano de 2000 até a data atual 2021. Essa pesquisa fundamentou-se na diversidade 

de compostos presentes nestes tipos alimento, afim de se obter um perfil característico para 

cada tipo de queijo. 

A Microextração em Fase Sólida acoplada a Cromatografia Gasosa (SPME-GC/MS) é 

uma técnica que consiste em uma metodologia de interpretação de amostras em laboratório 

por meio do processo integrado de técnicas capaz de caracterizar os  compostos voláteis. 

Assim, a sua concentração se dá de forma simples, rápida e sem interferências consideráveis 

de solventes e é chamada de química verde. Neste trabalho, todos os estudos revisados deverão 

ter utilizado desse método de análise. 

Além de uma breve revisão da importância das moléculas voláteis para os aromas 

presentes nos queijos, os artigos revisados também determinaram como método de 

identificação dos voláteis, a Análise de Variância (ANOVA), que consiste na interpretação 

estatística de dados apresentados de acordo com a variância da média das concentrações (µkg 

-¹) dos voláteis identificados, buscando um parâmetro típico dos produtos.  

Os resultados teóricos mostraram uma relevante  importância dos compostos voláteis na 

qualidade e na caracterização de cada tipo de queijo, o que pode ser um caminho importante 

para pesquisas futuras nessa área. Finalmente, com essa análise teórica, pôde-se verificar as 

diferenças de concentrações e presenças ou ausência de voláteis em cada tipo de queijo 

analisado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em torno de 8.000 anos AC, a fabricação do queijo era um simples processo de 

conservação do leite. Contudo, atualmente, este passou a ser um alimento rico em nutrientes 

e de grande protagonismo na cultura alimentícia de diversos locais (FOX, 1993). Como 

consequência do avanço das tecnologias de comunicação e de produção, há uma gama de 

variedades de tipos de queijos que possuem particularidades em relação aos seus aspectos 

físico-químicos e sensoriais. Estes tipos de queijos, por sua vez, estão fortemente ligados ao 

contexto geográfico de cada local de manufatura e fabricação (FUSTÉ-FORNÉ, 2020). Ao 

passo que o consumo e o mercado desta categoria crescem de maneira promissora, estas 
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características são de importância para análises quantitativas em seus componentes presentes. 

Entre eles estão os compostos voláteis, que são importantes nos aromas (MCSWEENEY et 

al., 2004). 

Os maiores produtores atuais de queijo no mundo são os Estados Unidos, a Alemanha e 

a França. A produção de queijos desses países juntos representa cerca de 46% mundial 

(IndexBox). Contudo, há outros países que se destacam no crescimento acelerado em suas 

produções. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

mostrou que no ano de 2018 foram produzidas cerca de 1,1 milhões de toneladas de queijo na 

Itália, e 742 mil, 27 mil e 460 mil toneladas na Grécia, na Polônia e no Brasil, respectivamente. 

Assim, as investigações a nível molecular das estruturas que ajudam a compreender as 

peculiaridades sensoriais dos queijos podem ajudar a manutenção destes números do mercado, 

auxiliando em um consumo com maior qualidade (CADWALLADER, 2018). 

A Figura 1 mostra as regiões características de produção dos queijos Minas Padrão, 

Minas Frescal, Coalho, Prato, Pecorino, Feta e Emmental. Estes tipos de queijos são 

mundialmente conhecidos por suas características típicas locais. Ou seja, o queijo possui uma 

ampla produção ao redor do globo e os aromas se destacam pelas diferenças proporcionadas 

pelos métodos de produção. 

 

Figura 1 - Respectivas regiões de produção dos diferentes tipos de queijos que são 
conhecidos por suas características típicas locais. . 

 

Fonte: Gatzias et al. (2020), Di Donato et al. (2021), InfoEscola (2021), Cartograf (2021). 

 

Considerando as análises sensoriais desses produtos, tem-se uma diferença em relação 

aos aromas e outros aspectos físico-químicos que garantem as peculiaridades dos tipos de 

queijos (MCSWEENEY et al., 2004). Sendo assim, as concentrações de estruturas voláteis, 
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que são descritas por moléculas de baixo peso e com alta volatilidade, podem estar diretamente 

ligadas ao teor de caracterização destes distintos tipos. Pois, em adição aos outros 

componentes presentes nesse alimento, os voláteis ajudam nas sensações de identificação de 

aromas. Assim, por intermédio da investigação desses compostos, pode-se garantir de uma 

forma qualitativa e quantitativa, a garantia de sua qualidade e suas particularidades, auxiliando 

até mesmo em sua produção e no seu consumo (FUSTÉ-FORNÉ, 2020).   

Para essa análise analítica dos voláteis, a técnica mais precisa é de Microextração em 

Fase Sólida acoplado a Cromatografia Gasosa (SPME-GC/MS). Essa técnica consiste em uma 

metodologia de interpretação de amostras em laboratório através do processo integrado capaz 

caracterizar os compostos voláteis (JALILI et al., 2020).  

Além dessa instrumentação, as amostras precisam ser submetidas às análises 

estatísticas, para que os dados obtidos dos equipamentos possam ser interpretados de acordo 

com parâmetros típicos e formais dos produtos, como por exemplo, a relação da concentração 

de um volátil presente em todas as amostras de um tipo de queijo. O teste mais comum e que 

foi utilizado nos trabalhos revisados são os Teste de Variância (ANOVA), com metodologia 

de Tukey, por exemplo. (BERTINETTO et al., 2020). 

Portanto, esse trabalho tem como próposito uma revisão da literatura de artigos que 

possuem como objeto de estudo os compostos voláteis presentes nos diferentes tipos de queijo 

citados acima. Com os resultados deste trabalho será feita uma comparação quantitativa e 

qualitativa destes compostos em diferentes tipos de queijos a fim de auxiliar pesquisas futuras 

sobre o tema. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Fox (1993), o queijo é um nome genérico para um grupo de alimentos à base 

de leite que produz uma diversidade de formas, sabores e aromas. O autor reitera a partir dessa 

definição, a ação de microorganismos, principalmente das bactérias de ácido láctico, se dá na 

metabolização de açúcares presentes no leite, reduzindo o seu pH ao ponto de coagular 

proteínas chamadas caseínas. Posteriormente, no processo de manufatura, quando o gel de 

leite ácido é quebrado, tem-se a separação da coalhada e do soro do leite. Estes produtos 

podem ser consumidos de imediato. Contudo, caso a coalhada seja submetida ao processo de 

maturação, obtém-se a um novo ciclo de metabolização de biomoléculas como aminoácidos 

e gorduras, além da formação espontânea, de diversos compostos voláteis. Neste contexto, 

tem-se que a caracterização da quantidade destes voláteis através de metodologias como a 
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cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa, por usa vez, pode ser uma ferramenta 

importante na identificação das peculiaridades dos tipos de queijo em sua produção comercial. 

Portanto, é notório que o queijo é um alimento que possui uma grande complexidade de 

classificações. Como mostrado no trabalho de Mcsweenwy et al. (2004), o número de 

variedades de queijo pode chegar a mais de 1000 tipos diferentes. Os órgãos de 

regulamentação como a Denominação de Origem Protegida (PDO) na Europa determinam as 

peculiaridades dos queijos a partir de análises físico-químicas e culturais, sendo um selo 

importante e que auxilia os produtores a manterem ou aumentarem a qualidade de seus 

queijos. Além disso, foi determinado por Fox et al. (2000), as bases para a classificação dos 

queijos em relação a aspectos como textura, método de coagulação e índices de maturação em 

uma divisão em Super-famílias. Um resumo deste método é apresentado na Figura 2, no qual 

é exemplificado um diagrama para a classificação de um tipo de queijo. Esse processo é 

fundamental para a rotulagem, análises sensoriais e físico-químicas, como aspecto viscoso do 

queijo, a cor, densidade, aroma, sabor, PH e demais características. 

Figura 2 – Diagrama mostrando a classificação de um tipo de queijo baseado no 
método de Fox et al. (2000) , considerando a divisão segundo os processos e agentes de 

produção. 

 

Fonte: Mcsweenwy et al. (2004). 
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Seguindo a metodologia do método de Fox et al. (2000), os queijos presentes neste 

estudo são caracterizados de acordo com a Tabela 1 de uma forma resumida. A princípio têm-

se a separação dos tipos de queijos em grupos, todos de acordo com a sua forma de produção. 

Para entender a importância desse tipo de classificação, nota-se que os tipos Queijo Minas 

Frescal e Queijo Minas Padrão possuem diferenças em aspectos como a cor, cheiro e sabor, 

apesar de ambos serem classificados na mesma Super-família. Dessa forma, este fato pode 

levar a entender que devido ao processo de maturação do Queijo Minas, ocorre a formação e 

transformação de voláteis. Esse processo é decorrente do tempo de exposição que o queijo é 

submetido ao trabalho de microrganismos, enzimas e diversas reações espontâneas. 
 

Tabela 1 - Divisão dos queijos estudados neste trabalho em relação à metodologia de Fox et al. 

(2002). 

Tipo de queijo Super-família 

Minas Padrão Queijo Semi-forte amadurecido 

Minas Frescal Queijo Semi-forte  

Coalho Queijo Semi-forte amadurecido 

Feta Fortemente Salgado 

Prato Queijo Semi-forte amadurecido 

Emmental Queijo com “olhos”/furos 

Pecorino Queijo Semi-forte amadurecido 

Fonte - Fox et al (2002). 

 

3. 1. Aromas: complexidades e a sua importância na fabricação dos queijos 

Segundo Cadwallader et al. (2018), o sabor possui uma importância fundamental na 

percepção de um alimento, visto que ele é a combinação do gosto (relacionado ao paladar), 

odor (relacionado ao olfato) e dos fatores químicos de demais percepções que são 

responsáveis, por exemplo, pela ativação de memórias gustativas. Neste contexto, as 

sensações provocadas pelos sabores do queijo possuem inclusive forte identificação 

geográfica e cultural que são certificadas por órgãos de regulamentação como o PDO. Este 

tipo de valor que o queijo pode causar tem capacidade de ultrapassar barreiras da gastronomia 

e da bioquímica e pode ser um fator importante para movimentar a economia, o turismo e a 

prática de um consumo mais saudável. Um exemplo é o caso do tipo de Queijo Gouda, uma 
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especiaria importante dos Países Baixos, que somente no ano de 2017 atraiu mais de 1 milhão 

de turistas para a Holanda (Fusté-Forné, 2020).   

Os aromas são identificados como substâncias ou moléculas químicas que possuem a 

capacidade de interagir com nosso organismo, principalmente com o sistema gustativo e o 

sistema olfativo causando sensações e respostas fisiológicas (CADWALLADER et al., 2018). 

Estas substâncias se tratam de moléculas simples de baixo peso molecular e com uma 

volatilidade alta, ou seja, são moléculas que se dispersam facilmente no ambiente. Ademais, 

algumas dessas substâncias precisam de pouca concentração para serem percebidas dentro 

dessa definição como o etanol. Já outras precisam de uma concentração maior ou uma 

interação com outras moléculas para que sejam percebidas, como de alguns ácidos graxos 

livres. No caso dos queijos é comum associar as moléculas voláteis como principais 

responsáveis pelo sabor característicos dos produtos (NOGUEIRA et al., 2004). 

Neste sentido, Chambers et al. (2013) demonstraram que existe uma dificuldade na 

medição entre as análises instrumentais dos compostos químicos com a percepção dos sabores 

de forma associada, principalmente em relação a estruturas voláteis, devido a interação 

complexa em que essas moléculas realizam com os nossos sentidos. Assim, a pesquisa básica 

da natureza química dessas moléculas é o primeiro passo para a investigação de como 

funciona essa cadeia sensorial e composição química dos sabores. 

 

3. 2. Compostos Voláteis nos queijos 

Segundo Fox (2002), a conversão da coalhada em queijo envolve processos bioquímicos 

como a glicólise, lipólise e proteólise. Vale ressaltar que a glicólise é proveniente da ação de 

microorganismos vivos e os demais produtos enzimáticos são provindos do rennet, do leite, 

bactérias iniciais e culturas secundárias. De modo geral, isso significa que polímeros de 

biomoléculas ao longo da metabolização se transformam em unidades menores e com menor 

estabilidade e maior volatilidade. 

Neste trabalho, os compostos voláteis serão determinados como substâncias orgânicas 

que podem evaporar facilmente nas condições do ar ambiente (HIEN et al., 2019). No caso 

dos queijos, são apresentadas moléculas voláteis como álcoois, éteres, cetonas, ácidos, 

aldeídos e composto derivados, como os terpenos (FOX, 2002). 

Segundo Pluta-Kubica (2021), em termos de origem, têm-se duas divisões dos 

compostos voláteis: 
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● Voláteis Nativos: que estão presentes no leite e não sofrem transformação 

durante a formação do queijo. Eles podem ser sintetizados no rúmen, pela 

alimentação e em outros fatores externos.  

● Voláteis do Queijo: que são produzidos em vários estágios durante a 

manufatura, principalmente em relação ao amadurecimento. Nesse caso, há 

muitos processos biológicos envolvidos, principalmente pela fermentação da 

lactose, lipase e protease.  

Além disso, as bactérias podem liberar diversas enzimas no mosto após a lise celular, o 

que também resulta na produção de voláteis. 

 

4. ORIGEM DOS VOLÁTEIS PRESENTES NOS QUEIJOS 

Neste capítulo será resumida as origens das moléculas que são caracterizadas como 

voláteis. A tabela 2 demonstra as estruturas dos grupos funcionais que identificam as 

particularidades das estruturas, citando origens metabolicas. 
Tabela 2: Estrutura dos grupos funcionais e origens dos voláteis presentes nos queijos. 

Molécula Estrutura grupo 
funcional Origens 

Álcoois OHR
CH2  

Fermentação láctea por bactérias de ácido lático, 
como a Enterococci. Pela metabolização de amino 

ácidos. Além da redução de aceltaldeidos. 

Cetonas 
O

R
1

R
2
 

 
Derivados da alimentação animal relacionado ao 

corte da grama. Além da atividade a partir da 
atividade metabólica da microbiota dominante. 

 

Aldeídos 
O

HR  

Formados pela β-oxidação de ácidos graxos 
insaturados e pela ação microbiota nos processos 

iniciais da fermentação. 

Éteres 

R

O

R

..

..

R1

O

R

..

..
ou

 

São formados a partir da desprotonação de um 
álcool, que em condições favoráveis se transformam 

a partir da substituição do grupo hidroxila. 
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Ésteres 
CH3O

O

CH3

 

Resultado da esterificação de cadeias de ácidos 
graxos livres, ou através de um mecanismo de 

desprotonação de um álcool. 

Ácidos 
Carboxílicos 

 

 
Provavelmente possuem origens por ação de lipases 

e descarboxilases, que são enzimas presentes no 
fermento, principalmente em relação às bactérias 

ácido lácticas (LAB). Esta, por sua vez, tem a ação 
potencializada através das técnicas de manipulação 
do leite e de manutenção em altas temperaturas no 

processo de estocagem. 
 

Compostos 
Derivados 

Terpenos, por 
exemplo 

 
Derivados são produtos da alimentação dos animais 
que consequentemente estão presentes no leite e se 
mantêm com a sua conformação química estrutural 
até o queijo. Como exemplo, da formação destes 

voláteis, têm-se os terpenos. 
 

Fonte: Fox (1995), Nogueira et al. (2004), Ayad et al. (1999), Gatzias (2020), Simões et al. (2006).   

 

5. IDENTIFICAÇÃO DE VOLÁTEIS PELAS TÉCNICAS DE SPME- CG/MS 

Segundo Jalili et al. (2019), a microextração de fase sólida (SPME) acoplada a 

cromatografia gasosa (GC) é a melhor técnica de análise de compostos voláteis. Esse 

procedimento é conhecido por ser uma análise sensitiva, simples e livre de solventes (os 

solventes não alteram significativamente os dados do produto final). Ainda segundo estes 

autores, o SPME tradicional (DI-SPME) é constituído por uma fibra de sílica fundida revestida 

com uma camada de absorvente como a fase de extração (sólida) imersa na matriz da solução. 

Assim, após um determinado período, depois de atingido o equilíbrio, são analisados os 

conteúdos da fibra em cromatografia. Estas condições de equilíbrio são demonstradas pela 

Equação 1. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝑠𝑠∞+ 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓, (1) 

onde 𝐶𝐶𝑠𝑠,𝐶𝐶𝐶𝐶 são as concentrações de equilíbrio na amostra e no revestimento da fibra e 

𝐶𝐶𝑠𝑠,𝐶𝐶𝑓𝑓 são os volumes da amostra. O coeficiente de distribuição (Kfs) entre a amostra e o 

revestimento da fibra pode ser calculado por 
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𝐶𝐶𝑓𝑓∞ = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐾𝐾𝑓𝑓𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑠𝑠

𝐾𝐾𝑓𝑓𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝑠𝑠 
. 

 

(2) 

Assumindo que o volume da amostra (𝐶𝐶𝑠𝑠) é muito maior que o volume da fibra (𝐶𝐶𝑓𝑓) e 

considerando as Equações 1 e 2, o total de moles de analitos (n) é determinado por 

 

𝑛𝑛 =  𝐶𝐶𝑓𝑓∞𝐶𝐶𝑓𝑓 =  𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐾𝐾𝑓𝑓𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑠𝑠

𝐾𝐾𝑓𝑓𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑓𝑓+ 𝐶𝐶𝑠𝑠 
. 

 

(3) 

A Equação 3 indica que o montante de analito extraído pelo revestimento é proporcional 

à concentração de analito na amostra. Ou seja, a análise quantitativa é possível usando o SPME 

como uma ferramenta investigativa não-exaustiva (JALILI et al., 2019). 

O SPME pode ser demonstrado em três modelos: headspace (HS-SPME), imersão direta 

(DI-SPME) e fibra protegida por membrana, conforme demonstrado na Figura 17. Como neste 

trabalho os alvos são os voláteis do queijo, é recomendado o uso do HP-SPME. Este fato é 

porque a fibra de sílica com um absorvente é exposta ao espaço acima da amostra. Assim, os 

voláteis são capturados pela fibra com um tempo de vida significante alto e posteriormente 

pode-se se fazer a cromatografia gasosa (CG) da fibra para a identificação molecular e 

concentração (Ib, 2019). 
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Figura 3 - Tipos de SPME, os diagramas representam o comportamento dos voláteis da 

solução, em análise tem-se o HS-SPME como melhor opção para a identificação de voláteis. 

 
Fonte: Jalili et al. (2019). 

 

6. ESPECTROMETRIA DE MASSA  

A espectrometria de massa é uma técnica analítica que mede as massas moleculares 

de compostas e átomos particularmente através da conversão em íons carregados 

(BALASUBRAMANIAN, et al. 2011). As medidas desse processo lidam com íons, porque, 

diferente das espécies neutras, é mais fácil a manipulação, a divisão e o movimento 

experimental dos compostos quando estes apresentam cargas (DASS .2007). 

Segundo Dass (2007), são três os passos básicos para uma análise de espectrometria 

de massas que são resumidos na figura 1. Sendo eles: 

• Ionização: Converte moléculas ou átomos em uma fase gasosa 

iônica. Esta fase envolve a remoção ou adição de elétrons ou prótons. 

• Fragmentação: Separação dos íons e seus fragmentos 

carregados na razão base de seu m/z (massa-carga. Unidade SI: C/kg). 
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• Amplificação: Onde ocorre a medição do espectro de massa. 

 
Figura 4: Processos da Espectrometria de massas 

 
Fonte: Dass (2007). 

Uma forma de se formalizar a medição dos íons ou moléculas é através do gráfico de 

barras gerado por computador. Nesse cenário o eixo x representa os valores de massa/carga 

(m/z) e o eixo y, a abundância relativa da espécie, que significa a porcentagem de um certo 

isótopo presente na amostra. Nesse processo, todos os íons devem estar em forma gasosa. 

(DASS, 2007). Um exemplo desse processo é demonstrado na figura 3 que é o resultado de 

uma espectrometria de massa de acetofenona gerado por ionização. Nota-se que o mais 

abundante íon no espectro, da espécie após a ionização e fragmentação, é o que possui como 

pico base m/z = 105, este que arbitrariamente é atribuído a uma altura relativa de 100. Desta 

forma, a abundância de todos os outros íons no espectro são datadas como abundâncias 

percentuais em relação ao pico base. Finalmente, a partir deste pico, a estrutura do analito 

pode ser deduzida.  

 
Figura 5: Resultado da espectrometria de massa da acetofenona 

 
                 Fonte: Dass (2007). 
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7. A IMPORTÂNCIA DA ANOVA PARA COMPREENDER AS ANÁLISES DOS 

VOLÁTEIS 

Segundo Bertinetto e colaborados (2020), quando se analisa os dados químicos de uma 

experiência é comum incorporar modelos estatísticos para compreender parâmetros de 

interesse. Sendo assim, a análise de variância (ANOVA) se mostra importante nos estudos 

aqui revisados em relação à interpretação quantitativa. Nas metodologias estudadas aqui, os 

autores analisaram sempre várias amostragens de marcas comerciais dos tipos de queijo e, 

após isso, buscou-se uma identificação das composições dos voláteis em relação à margem de 

erro. Por exemplo, Matera et al. (2018) e Pluta-Kubica (2020) utilizaram o método de Tukey 

para a análise dos grupos das amostras dos voláteis presentes nos queijos. Esse método 

consiste em n pontos Xij ( j = 1,..., n) para cada m tratamentos (i = 1,..., m). Os fundamentos 

teóricos desse método são atendidos quando os dados de ith são amostras aleatórias e 

independentes de uma população N(π, θ) (DRISCOOL, 1996). Esse cenário pode ser resumido 

na Tabela 2. 
 

Tabela 3 - Resumo de dados de uma experimentação genérica de análise de variância 

ANOVA. 

Tratamento 1 
Replicação 

1 
Replicação 2 Replicação n Média da Amostra 

Tratamento 2 X1i X12 X1n X1o 

Tratamento 3 X2i X22 X2n X2o 

Tratamento m Xm1 Xm2 Xmn Xmo 

Fonte: Discrool (1996) 

A Equação 4 demonstra como é calculado a média de ith. Assim, em uma análise 

ANOVA, requer-se uma comparação de duas estimativas da variância. Uma que compara uma 

distribuição F (Equação 5) com destruição m -1 e m (n-1) graus de liberdade caso cada Xij = 
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N(π, θ). Desta forma, caso o valor número de F seja elevado, a hipótese nula do experimento 

é rejeitada. (ib. 1996). 

𝑋𝑋𝐶𝐶 =  �
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

.
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 

(4) 

 

 

𝐹𝐹(𝑚𝑚 − 1,𝑚𝑚𝑛𝑛 −𝑚𝑚) =  
𝑆𝑆²𝐵𝐵
𝑆𝑆²𝑝𝑝, (5) 

 

onde 

 𝑆𝑆 = � ��𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−  𝑋𝑋𝐶𝐶 �²
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
, 

 

(6) 

 

 

 

 

 𝑆𝑆²𝑝𝑝= 𝑆𝑆
(𝑚𝑚𝑛𝑛−𝑚𝑚), 

 

(7) 

 

 

 

𝑆𝑆²𝐵𝐵= 𝑛𝑛 ��𝑋𝑋𝑖𝑖𝐶𝐶 −  𝑋𝑋𝐶𝐶�²
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
. 

 

(8) 

 

 

 

 

8. REVISÃO DE VOLÁTEIS PRESENTES NOS QUEIJOS 

8. 1. Queijo tipo Feta 

O estudo de Gatzias e colaboradores (2020), mostrou através de análises por 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas, a presença de compostos voláteis 

em amostras de queijo do tipo Feta de diversos produtores da região norte da Grécia. O 

resultado foi capaz de contribuir para entender o papel da investigação de compostos dessa 
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natureza no funcionamento dos Bioaromas presentes em 76 amostragens de produtos 

comercializados. Puderam concluir que através de dados estatísticos, a combinação de 

componentes como ácidos graxos livres, álcoois, cetonas e terpenos possuem concentrações 

típicas do tipo Feta, o que pode ajudar na determinação das peculiaridades do produto. Os 

voláteis identificados e a média apresentada das amostras deste artigo são demonstrados na 

Tabela 3. 

 
Tabela 4 Voláteis identificados no estudo de Gatzias et al. (2020) presentes nas amostras do 

queijo tipo Feta, a média da quantidade desses produtos foi feita por análise de variância de fatias de 

1 kg e estão expressas em µg Kg-1 

Álcoois Cetonas Aldeídos 
Ácidos 

Org. 
Hidrocarbonetos Éteres 

Compostos 

Derivados 

Álcool Etílico 
2,3-

Butanodiona 

2-metil-

butanal 
Ácido acético Hexano 

Acetato 

de etila 
α-pineno 

1-propanol 2-Propanona Pentanal 
Ácido 

Butanóico 
Ciclohexano 

Ácido 

Butanóico 
β-pineno 

2-butanol 2-Butanona Hexanal 
Ácido 

Hexanóico 
Heptano 

1-metil-1-

butanol 

acetato 

β-cimeno 

3-metil-3-buten-

1-ol 
2-Pentanona Heptanal 

Ácido 

Octanóico 
Octano 

Álcool 

Isoprenil 
DL-Limoneno 

3-metil-1-

butanol 
3-Pentanona Nonanal  Nonanona 

Ácido-1-

metil-

hexanóico 

1,8-Cineoleno 

1-pentanol 
3-hidroxi-2-

butanona 
  2,2,4,6,6-heptano 

Etil-

hexanóico 
 

2,3-butanediol 2-heptanona   Decano 
Etil 

octanóico 
 

1-hexanol 2-nonanona    
Metil 

octanoico 
 

Benzeno Etanol     
Metil 

Decanoico 
 

     
Etil 

Decanoico 
 

Média (µg kg -1) 

306.2 291.4 76.32 588.6 164,9 63.23 48.84 

Fonte: Gatzias et al. (2020). 
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8. 2. Queijo tipo Pecorino 

O queijo tipo Pecorino é um queijo típico italiano que possui como característica 

principal a produção a partir do leite de cabra. Análises feitas através de técnicas de 

microextração de fase sólida (SPME) e análises de variância (ANOVA) de três queijos 

comerciais desse tipo mostraram um perfil dos compostos voláteis em sua composição (Di 

Nato et al., 2021). Neste contexto, foram submetidos aos processos 47 amostras de 3 mg de 

queijo e comparados aos dados da literatura. Os resultados permitiram a identificação analítica 

das estruturas que formam os seus aromas. Ainda, há cerca de 89,5% de todas as amostras dos 

queijos comercializados desse tipo de semelhantes concentrações de componentes como 

ácidos graxos livres, aminoácidos, álcoois, cetonas, ésteres e terpenos característicos. Assim, 

pode-se concluir que essa estratégia de identificação é importante para a demarcação do 

produto em relação às suas peculiaridades. A Tabela 4 demonstra alguns exemplos dos 

voláteis encontrados nas amostras. 

 

Ácidos Org. Hidrocarbonetos Ésteres Álcoois Éteres 
Compostos 

Derivados 
Ácido acético Prop-2-ano Etil acetato Propan-2-ol Anisol Limoneno 

Ácido Propanóico Butan-2-ano Etil butanato Etanol 
Éter 

dicaprilil 

Acetona Granil 

Ácido-2-metil 

propanoico 
Diacetil Butil butanato Butan-2-ol 

Desconhecid

o 

3-octeno 

Ácido butanoico Heptan-2-ano Etil hexanoato Pentan-2-ol   

Ácido-3-

metilbutanoico 
Acetoína 2-metilbutil Butan-1-ol   

Ácido Pentanoico Nona-2-ona Etil heptanoato 3-metil-butan-1-ol   

Ácido hexanoico Nonanal Etil octanoato Heptnan-1-ol   

 Benzaldeído Etil decanoato 2-propil pentan-1-ol   

   2-propil propan-2-ol   

   Outros   

Média  

- - - - - - 

Fonte: Di Nato et al. (2021). 
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8. 3. Queijo Tipo Elemmental 

No trabalho de Pluta-kubica e colaboradores (2021) foram analisados os voláteis 

contidos no queijo tipo Emmental, tradicional da Polônia. As identificações de voláteis em 

etapas de manufatura e de maturação permitiram identificar os compostos que se mantiveram 

ou não no produto final e os que surgiram a partir da ação do tempo e do metabolismo pela 

microbiota presente no mosto e da ação enzimática de componentes presentes no coalho. Por 

exemplo, o tolueno que foi detectado no leite, não esteve presente nas amostras de queijo e o 

ácido propanoico teve o cenário contrário. Além dessa abordagem, a comparação quantitativa 

das espécies voláteis das amostras com a literatura permitiu concluir que o perfil de compostos 

voláteis do queijo Emmental é semelhante aos encontrados no Queijo Suíço e Francês. A 

Tabela 4 representa os voláteis presentes no queijo ao longo da produção. 

 
Tabela 5 - Voláteis presentes no queijo tipo Elemmental, o queijo foi produzido em laboratório 

e foram analisados os voláteis presentes em cada etapa de produção. 

Ácidos Org Cetonas Hidrocarbonetos Ésteres Álcoois 
Compostos 

Derivados 

Ácido acético Propan-2-ona Hexano Acetato de Etila Metanotiol 
Sulfeto de 

dimetila 

Ácido propanóico 
Butano-2,3-

diona 
Heptano Etil butanoato Propan-2-ol α-pineno 

 Heptan-2-ona Octano Etil hexanoato Etanol Clorofórmio 

Ácido-2-

Metilpropanoico 
Pentan-2-ona Tolueno 

Etil 2-

hidroxipropanoat

o 

Propan-1-ol β-pineno 

Ácido Butanoico 
3-Hidroxi 

Butan-2-ona 
Oct-4-eno  Butan-1-ol 1,3-xileno 

Ácido-2-

metilbutanoico 
Nonan-2-ona Oct-3-eno  

2-Metilbutan-

1-ol 
Piridina 

Ácido pentanoico Undecan-2-ona Oct-2-eno  
3-Metilbutan-

1-ol 
 

Ácido hexanoico  Nonanal  
3-Metilbut-3-

en-1-ol 
 

Ácido heptanoico  3-metil-butanal  Pentan-1-ol  

Ácido octanoico  Decano  
3-Methylbut-

2-en-1-ol 
 

Ácido nonanoico  Undecano  Hexan-1-ol  

  Estireno  
Butano-2,3-

diol 
 

  Nonanal  Octan-1-ol  
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Média 

- - - - - - 

Fonte: Pluta-kubica et al. (2021). 

 

8. 4. Queijo tipo Minas Frescal, Minas Padrão, Coalho e Frescal 

Os estudos de Matera e colaboradores em 2018, através da metodologia de SPME/GC-

MS demonstraram um perfil dos voláteis presentes em queijos comerciais do tipo Minas 

Frescal, Minas Padrão, Coalho e Prato. Estes tipos de queijos são produtos típicos da culinária 

brasileira das regiões sudeste e nordeste do país. Ao fim da análise de 50 amostras, os 

resultados estatísticos ANOVA realizados por teste de Tukey indicaram quantitativamente a 

presença de compostos voláteis em quantidades diferentes em cada tipo de queijo. Por 

exemplo, o ácido acético hidrazina está presente nas amostras de Coalho e Prato em 

concentrações diferentes e essas moléculas se encontram ausentes nas amostras de Minas 

Padrão e Frescal. A presença de aldeídos foi identificado apenas no queijo Minas Frescal. A 

Tabela 6 demonstra alguns dos voláteis presentes nas amostras, além do número de espécies 

das moléculas indicadas em cada amostra. 

Além desses dados, os estudo de Nogueira et al (2005) demonstram os voláteis presentes 

especificamente em queijos comerciais do tipo Minas Padrão, conforme a tabela 7. As análises 

foram feitas também por SPME com identificação posterior de cromatografia gasosa, 

semelhantes aos demais trabalhos apresentados.  

 
Tabela 6: Compostos voláteis presentes em queijos nacionais 

Substância 
 

Coalho Minas Padrão Prato Minas Frescal 

Ácidos Orgânicos Quantidade de espécies de moléculas presentes, 
para n = 50 em cada amostra. 

Ácido acético Hidrazina 9 0 3 0 
Ácido acético 0 6 9 7 

Ácido acético Hidróxido 0 0 0 5 
Ácido butanóico 9 10 10 7 

Ácido propanóico 1 0 0 0 
Ácido 3-metilbutanóico 2 0 0 5 
 

Álcoois 
 

    

3-metil-1-butanol 9 3 0 5 
2-butanol 0 0 8 0 

Etanol 8 9 8 8 
2-furano metanol 1 0 0 0 
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Trans-5-tetra 
hidroximetil-2-furamentanol 

0 1 0 2 

Hexanol 4 0 0 0 
Octanol 3 0 0 0 
Propanol 1 0 0 0 

 
Centonas 

 

    

Acetona 1 9 0 9 
Acetoína 7 8 7 5 

2-butanona 1 3 1 0 
2-heptanona 7 1 3 0 
2-pentanona 1 0 1 5 

 
Ésteres 

 

    

Etil acetato 4 7 2 5 
Hexil acetato 1 0 0 4 

Estragol 1 0 0 0 
Etil hexanoato 6 0 1 3 

2-etilhexil acetato 0 0 0 1 
 

Hidrocarbonetos 
 

    

Ciclopropano 0 0 1 0 
Ciclobutano 3 0 0 0 

Tetrahidrofurano 0 0 2 9 
Hexano 6 0 0 0 

Triclorometano 5 0 0 4 
 

Aldeídos 
 

    

3-metilbutanal 0 0 0 4 
Hexanal 0 0 0 3 
Heptanal 0 0 0 1 
Octanal 0 0 0 1 
Nonanal 0 0 0 2 

 
Outros 

 

    

Acetonitrila 0 0 2 10 
Metilisocianida 1 0 0 0 

Fonte: Matera et al. (2018). 

 

Tabela 7 - Voláteis presentes no queijo tipo Minas Padrão de amostras comerciais. 

Cetonas Aldeídos Ésteres Álcoois 
Compostos 

Cíclicos 

Compostos 

Derivados 
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2-butanona 3-metilbutanal Etil acetato Propan-2-ol Benzaldeído α-pineno 

2-pentanona Heptanal Propil acetato Etanol Acetofenona Canfeno 

2-heptatona  Nonanal Ácido butanoico Penta-1-ol Álcool feniletílico ρ-Xileno 

3-hidroxil-2-

butanona 
 

Ácido hexanoico 

de metila 
Hexan-1-ol Fenol 

3-Careno 

2-nonanona  
Ácido hexanoico 

de propila 
Butan-1-ol  

β-Miceno 

2-undecanona  Ácido Octanoico 3-metil-butan-1-ol  Limoneno 

  
Palmitato de 

isopropila 
Heptnan-1-ol  

Copaeno 

   
2-metil-2-buten-1-

ol 
 

α-Cariofileno 

   2-etil hexan-1-il   

   
2-metil propan-1-

ol 
  

Média  

- - - - - - 

Fonte: Nogueira et al (2005). 

9. DISCUSSÃO  

Os estudos revisados indicam a presença de compostos em comum em todos os tipos 

de queijo estudados, como o etanol e o ácido acético. Entretanto, foram identificadas 

moléculas particulares como o 1,3-xileno no queijo Emmental, o β-cimeno no queijo Feta e o 

3-octeno no queijo Pecorino. Infere-se esses sejam dados importantes para compreender como 

os voláteis podem ajudar na identificação de aromas, esse processo pode ajudar a diferenciar 

queijos que possuem aspectos macroscópicos, como cor, viscosidade e etc semelhantes. 

No caso dos queijos brasileiros, a presença de voláteis nas diversas etapas de produção 

pode indicar não apenas  as diferenças nos ingredientes, mas também na prática de maturação 

do queijo, o que pode ter levado a maior produção de produtos de fermentação. Como foi o 

caso do Queijo Minas, por exemplo, que pelo fato de ocorrer à presença diferente de ésteres 

antes e após do amadurecimento, leva a crer que como os álcoois ficaram mais tempo expostos 

no produto fechado, ele foi metabolizado pelas enzimas levando ao processo de esterificação 

formação dos ésteres. 

Nota-se que em comparação ao queijo Minas Padrão, no trabalho de Nogueira et al. 

(2005) apresenta uma diversidade maior de moléculas em relação ao de Matera e 

colaboradores (2018), incluindo a presença de compostos derivados, como terpenos, não 

identificados no trabalho posterior de Matera. Infere-se que este fato poça ter ocorrido em 
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decorrência da especificidade das amostras, visto que o trabalho de Nogueira é focado 

especificamente no Queijo Minas Padrão, deixando assim, evidente o desafio da pesquisa 

destas moléculas neste tipo de alimento. 

Contudo, apesar de complexo, o cenário de identificação de voláteis está cada vez mais 

completo, devido a segurança da técnica de caracterização,  a espectrometria de massas, 

decorrentes dos ensaios SPME-CG, os quais atualmente possuem uma base de dados muito 

completa de espectros de diferentes tipos de moléculas. Entretanto, principalmente em relação 

a queijos brasileiros, ainda há poucos estudos que determinam de forma mais precisa a 

quantificação e presença dessas substâncias. 

Por fim, esses estudos têm como princípio ajudar nos trabalhos futuros de identificação 

de aromas dos queijos, visto que as técnicas de SPME-GS se mostraram ideias para a revisão 

e identificação da natureza química desses compostos. 

10. CONCLUSÃO 

Com esta revisão bibliográfica, pode-se verificar que os compostos voláteis são 

fundamentais para o aroma e também possuem uma grande diversidade química. Os resultados 

demonstraram a presença de classes como: álcoois, ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos, 

ésteres, éteres, cetonas e compostos derivados, além da presença de alguns compostos 

particulares, gerando sabores peculiares de cada tipo de queijo. 

Visto que o sabor dos queijos possui uma complexidade para seu entendimento, as 

análises fisico-químicas dos voláteis podem ser um passo para a sua compreensão. Assim, 

com análises de SPME-GS e ANOVA, os estudos revisados foram capazes de identificar a 

presença e concentrações de voláteis de amostras de tipos de queijos tipo Minas Frescal, Minas 

Padrão, Prato Coalho, Feta, Emmental e Pecorino. 
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