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Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do “Programa de Valorização da Fileira 

do Queijo da Região Centro”, que tem como objetivo geral sustentar e alavancar a 

tendência crescente no mercado pela procura de produtos agroalimentares de qualidade 

diferenciada, dotando a fileira do queijo das competências e meios necessários ao 

aumento da produção certificada (DOP). Apesar da sua importância, estes produtos 

alimentares são ainda muito pouco conhecidos e estudados. Assim, considerando que a 

segurança, qualidade e autenticidade dos produtos constituem pré-requisitos que 

contribuem para garantir a saúde do consumidor e a sua confiança nos produtos 

alimentares, torna-se vital realizar estudos que contribuam para uma melhor 

caracterização destes alimentos. Para tal, no presente trabalho efetuou-se a caracterização 

nutricional de alguns queijos tradicionais Portugueses com DOP, nomeadamente os 

Queijos Amarelo da Beira Baixa, Queijo Rabaçal e Queijo Serra da Estrela. 

Foram analisados nutricionalmente 19 queijos Amarelo da Beira Baixa, 11 queijos 

Rabaçal e 23 queijos Serra da Estrela. Esta análise consistiu na determinação do teor de 

humidade/extrato seco, proteína, gordura/perfil de ácidos gordos, cinzas, hidratos de 

carbono, valor energético e sódio/sal. 

Verificou-se que nos queijos Rabaçal, os teores de gordura (31,66±2,95%), proteína 

(23,25±1,28%), cinzas (4,19±0,40%), extrato seco (62,38±3,68%), hidratos de carbono 

(3,27±1,03%) e valor energético (391,06 ±28,45 kcal ∕ 100g) foram superiores, quando 

comparadas com os queijos Serra da Estrela e Amarelo da Beira Baixa. No entanto, o queijo 

Amarelo da Beira Baixa apresentou teores de sal (2,14 g ∕ 100g) ligeiramente superiores. 

Tais valores podem ser justificados, tendo em conta que o teor de sal utilizado varia 

conforme a queijaria. 

Os resultados médios obtidos, quanto à matéria gorda em relação ao extrato seco e à 

humidade isenta de matéria gorda, estão de acordo com o definido nos Cadernos de 

Especificações e são as exigências mínimas requeridas quanto a parâmetros físico-

químicos, que os queijos devem apresentar para poder possuir o selo DOP. 

Quanto ao perfil dos ácidos gordos da gordura dos 3 tipos de queijos analisados, por 

ter uma percentagem de gordura elevada, o queijo Rabaçal foi o que teve maior 

percentagem de ácidos gordos saturados e polinsaturados.  

Os resultados obtidos reforçam a convicção que as diferenças entre amostras dos três 

tipos de queijos, possam estar relacionadas com a variedade de leites, proporção de tipos 

de leite utilizados no fabrico de queijo (só ovelha ou mistura de ovelha e cabra), condições 

de maturação, proteólise, teor de sal e processo de fabrico. 
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