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RESUMO
Os queijos, por serem concentrados em proteínas de alto valor biológico têm
adquirido especial atenção, e neste segmento, o cream cheese tem destaque por
ser um queijo fresco de sabor suave, e possibilidade de adição de variados
ingredientes funcionais. O objetivo deste trabalho foi produzir e caracterizar queijos
cream cheese com probiótico e castanha do Pará, obtidos por processo de
dessoragem tradicional (QTR) ou ultrafiltração (QUF) relacionando os efeitos da
tecnologia às características dos produtos. Os queijos foram obtidos a partir de leite
pasteurizado desnatado ou leite concentrado por ultrafiltração (UF), coagulados por
adição de enzima e culturas Lactococcus sp. e o probiótico Bifidobacterium lactis
HN019, com posterior adição de creme de leite, sal e castanha do Pará. Os produtos
foram avaliados quanto às características físicas e químicas: pH, acidez titulável,
conteúdo de umidade, lipídeos, cinzas, proteínas e carboidratos por métodos de
análises oficiais. Além da atividade antioxidante, perfil de ácidos graxos, parâmetros
de textura quanto à dureza, coesividade, gomosidade, mastigabilidade adesividade e
através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Também foram avaliados a
viabilidade do probiótico em Agar MRS DCL (Dicloxacilina Cisteína Cloreto de Litio),
contagem de bactérias lácticas (BAL) em Agar M17 incubados a 36ºC/48h,
contagem de psicrotróficos totais em ágar padrão (PCA) a 7°C/10 dias e bolores e
leveduras em Agar batata dextrose acidificado a 21ºC/5 dias. Já a inocuidade do
produto foi avaliada conforme quanto à presença de coliformes a 45ºC e salmonella.
A vida de prateleira dos produtos foi monitorada durante 1, 7, 14, 21 e 28 dias
visando observar possíveis alterações sob armazenamento refrigerado via
determinação de sinérese, parâmetros de textura, medidas de pH e acidez titulável e
viabilidade do probiótico e de BAL, contagem de psicrotróficos e bolores e leveduras.
Também foi realizada análise de sobrevivência do probiótico em condições
simuladas do trato gastrointestinal (TGI) in vitro. Todas as análises foram efetuadas
no mínimo em triplicata de 3 produções independentes. Posteriormente, os produtos
foram avaliados por provadores não treinados através de teste sensorial de
preferência e intenção de compras. Todos os dados foram avaliados com uso do
programa Statistics 13.0 com significância de 5%. O QUF apresentou maior acidez
(0,78%) que o QTR (0,43%), bem como menor pH (p≤0,05). Quanto à composição,
QUF apresentou maior conteúdo de proteínas, lipídeos e cinzas, porém, menor teor
de carboidratos e umidade. A diferença na composição também foi notada no perfil
de textura, uma vez que o QUF apresentou maior dureza, gomosidade, adesividade
e mastigabilidade (p≤0,05). Já, a coesividade e a elasticidade foram menores
(p≤0,05). Ambos apresentaram contagem do probiótico e BAL similares (p>0,05)
com 8,8 Log UFC/g e 9 Log UFC/g respectivamente. Já o perfil de ácidos graxos foi
similar entre os queijos (p>0,05). A MEV evidenciou maior uniformidade na matriz do
QUF, ambas amostras apresentaram estruturas típicas das BAL e bifidobactéria
adicionadas. Os QUF e QTR não apresentaram capacidade antioxidante
considerável pelos métodos utilizados. Durante o armazenamento refrigerado, em
ambos os queijos, não foi observado diferença (p>0,05) na viabilidade do probiótico

ou BAL. O QUF apresentou maiores contagens de psicrotróficos e bolores e
leveduras comparado ao QTR (p≤0,05). O QTR aumentou a acidez e diminuiu o pH
(p≤0,05). Já no QUF acidez aumentou apenas a partir do 14º dia (p≤0,05). Houve
presença de bolores e leveduras e psicrotróficos que aumentaram a partir do 7o dia
de armazenamento. A sinérese aumentou durante o armazenamento do QTR
(p≤0,05), mas os dados de textura, de forma geral, se mantiveram constantes. Já no
QUF, a sinérese e a adesividade aumentaram a partir do 21o dia (p≤0,05), enquanto
a dureza e mastigabilidade reduziram aos 14 e 21 dias respectivamente (p≤0,05).
Coesividade e elasticidade aumentaram (p≤0,05) e a gomosidade foi constante
(p>0,05) durante os 28 dias. A sobrevivência do probiótico à simulação do TGI in
vitro foi superior à 87% e manteve acima de 7 Log UFC/g em todas as condições
avaliadas em ambos os queijos. Em relação à análise sensorial, não houve
preferência entre os QUF ou QTR (p>0,05). O índice de aceitabilidade para os
atributos impressão global, sabor e textura foram superiores a 70% em ambas as
formulações. Os resultados evidenciam que a tecnologia de produção influenciou
nas características dos queijos, o probiótico se manteve viável e abundante nos
produtos durante a vida útil e nas simulações das condições do TGI. Os cream
cheese desenvolvidos podem ser uma opção interessante aos consumidores que
buscam alimentos saudáveis.
Palavras-chave: Lácteos, Alimento Funcional, Bifidobacterium lactis, Tecnologia de
membranas.
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ABSTRACT
Cheese is a concentrated in proteins of high biological value, therefore has received
special attention, and cream cheese stands out as being a mild-flavored fresh
cheese, that can have various functional ingredients added to it. The objective of this
work was to produce and characterize probiotic cream cheese with Brazilian nuts,
obtained through traditional separation of curd from whey process (QTR) or
ultrafiltration (QUF), relating the effects of the technology to the characteristics of the
products. The cheeses were obtained from skim pasteurized milk or ultrafiltration
(UF) concentrates, coagulated by adding enzyme and Lactococcus sp. and probiotic
B. lactis HN019 cultures, with addition of heavy cream, salt and Brazilian nuts. The
products were screened for physical and chemical characteristics: pH, titratable
acidity, moisture content, lipids, ashes, proteins and carbohydrates by official
analyzes methods, as well as antioxidant activity, texture parameters for hardness,
cohesiveness, guminess, chewiness, adhesiveness and scanning electron
microscopy (SEM). The probiotic viability in MRS Agar (Dicloxacillin Cysteine
Lithium), lactic acid bacteria (LAB) in M17 agar, both at 37ºC / 48h, total
psychrotrophic count in standard agar (PCA) at 7ºC / 10 days and molds and yeasts
in acidified dextrose potato agar at 21ºC / 5 days. The product safety was analyzed
according to legislation. The products shelf life was monitored for 1, 7, 14, 21 and 28
days in order to observe possible changes under refrigerated storage, through
syneresis determination, texture parameters, pH measurements and titratable acidity
and viability of probiotic and LAB, counting of psychrotrophic, molds and yeasts.
Probiotic survival analysis was also performed under simulated gastrointestinal (GIT)
in vitro conditions. All analyzes were performed at least in triplicate of 3 independent
productions. Subsequently, the products were evaluated by untrained panellists
through sensory preference testing and purchase intent. All data were evaluated
using the Statistics 13.0 program with a significance of 5%. The QUF presented
higher acidity (0.78%) than the QTR (0.43%), as well as lower pH (p≤0.05).
Regarding composition, QUF presented higher contents of proteins, lipids and ash,
however, lower carbohydrate and moisture content. The difference in composition
was also noted in the texture, since the QUF presented higher hardness,
gumminess, chewiness and adhesiveness (p≤0.05). Already, the cohesiveness and
the elasticity were lower (p≤0.05). Both had a BAL counts (p>0.05) with 8.8 Log CFU
g and 9 Log CFU/g respectively. The fatty acid profile was similar among the
cheeses (p>0.05). The MEV showed greater uniformity in the matrix of the QUF, both
samples presented typical structures of the BAL and bifidobacteria added. The QUF
and QTR did not present considerable antioxidant capacity by the methods used.
During refrigerated storage, no difference (p> 0.05) in probiotic or LAB viability was
observed in both cheeses. The QUF presented higher counts of psychrotrophic and
molds and yeasts compared to QTR (p≤0.05). QTR increased and decreased pH
(p≤0.05). In the QUF, acidity increased only from the 14th day (p≤0.05). There was
presence of molds, yeasts and psychrotrophic that increased from the 7th day of
storage. Syneresis increased during QTR storage (p≤0.05), but the texture data, in

general, remained constant. In the QUF, syneresis and adhesiveness increased from
day 21 (p≤0.05), while hardness and chewiness reduced at days 14 and 21
respectively (p≤0.05). Cohesiveness and elasticity increased (p≤0.05) and
gumminess was constant (p> 0.05) during the 28 days. The survival of the probiotic
to the simulation of in vitro TGI was > 87% and maintained 7 log CFU / g in all
conditions evaluated in both cheeses. Regarding sensory analysis, there was no
preference between QUF or QTR. (p> 0.05). The acceptability level for overall
impression, flavor and texture were greater than 70% in both formulations. The
results evidenced that the production technology influenced the cheese
characteristics; the probiotic remained viable and abundant in the product life and the
simulations of the GIT conditions. QTR and QUF have high sensory acceptance and
may be an interesting option for consumers looking for healthy foods.
Key words: Dairy, Functional Food, Bifidobacterium lactis, Membrane Technology.
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CAPÍTULO 1

1 INTRODUÇÃO

A perspectiva de mercado 2016-2025, de acordo com a Organization for
Economic Cooperation and Development e Food and Agriculture Organization, indica
que o Brasil produziu, em 2017, 796 mil toneladas de queijos. Há expectativa de um
aumento de 19,0%, cuja produção deve alcançar 947 mil toneladas ao final deste
período. As principais classificações de queijos no Brasil compreendem queijos
comuns, queijos finos (especiais) e queijos artesanais. De fato, o queijo é um
alimento clássico, rico em proteínas e pode ser consumido sem acompanhamento,
como sobremesa ou como ingrediente na composição de outros alimentos.
No segmento lácteo, há uma tendência de alteração no perfil dos
consumidores, que têm migrado do consumo dos produtos convencionais como
queijos tradicionais, para produtos diferenciados, compostos por ingredientes
bioativos e de maior valor agregado. Um destaque nessa categoria são os queijos
cream cheese, que vem ampliando o índice de consumo, comprovado pelo
surgimento de novas marcas. O cream cheese é um queijo de textura macia, suave
e de muito alta umidade que permite a adição de vários ingredientes, tanto para
incrementar o sabor e a textura, como para melhorar as propriedades de saúde.
Alimentos contendo microrganismos probióticos têm sido cada vez mais
associados a benefícios à saúde, e os lácteos são responsáveis pela maior
proporção do mercado de alimentos funcionais. Ademais, os queijos frescos, são
bons alvos para adição de probióticos.
Adicionalmente,

componentes

com

ação

antioxidante

comuns

em

oleaginosas como castanhas, também têm sido adicionados a alimentos visando
melhorar os efeitos fisiológicos benéficos ao consumidor. Neste contexto, o cream
cheese pode ser considerado um bom veículo tanto para adição de microrganismos
probióticos, como para a adição de castanhas do Pará, reconhecidamente nutritivas
e ricas em compostos funcionais
Desta forma, este trabalho visou formular e caracterizar cream cheese
probiótico utilizando tecnologia de produção por método tradicional de dessoragem
ou a ultrafiltração, que podem ocasionar diferentes características no produto final e
impactar as suas características, bem como sua aceitação pelos consumidores.
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1.1 OBJETIVOS GERAL

Desenvolver e caracterizar cream cheese probiótico adicionado de castanha
do Pará obtidos pelo processo de dessoragem tradicional ou por ultrafiltração.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Desenvolver e caracterizar os cream cheese quanto ao pH, acidez
titulável, teores de umidade, lipídeos, cinzas, proteínas, textura, atividade
antioxidante; perfil de ácidos graxos e MEV;

•

Caracterizar microbiologicamente os cream cheeses quanto à viabilidade
do probiótico e da cultura mesofílica, contagem de psicrotróficos, bolores
e leveduras estafilococos coagulase positiva, coliformes a 45ºC e
salmonella;

•

Avaliar a vida de prateleira dos produtos sob armazenamento refrigerado
caracterizando-os quanto ao pH, acidez, viabilidade do probiótico,
contagem de bactérias ácido láticas, bolores e leveduras e psicrotróficos,
sinérese e parâmetros de textura,

•

Avaliar a sobrevivência do probiótico às condições simulados do trato
gastrointestinal in vitro;

•

Avaliar os produtos sensorialmente quanto à preferência e intenção de
compras.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 LEITE
O leite é considerado uma das mais completas fontes de nutrientes, pois
contém proteínas, vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e água, que são
essenciais, fornecem elementos importantes à manutenção da saúde. Os leites de
alguns animais como vaca, búfala, cabra e ovelha são usados para o consumo
humano e também para formulação de derivados lácteos (WALSTRA; WOUTERS;
GEURTS, 2006). A Tabela 1 exemplifica os constituintes principais do leite bovino.

Tabela 1 - Constituintes principais do leite bovino
Composição

Conteúdo médio (%)

Variação (%)

Água

87,1

83,5 – 88,7

Sólidos não gordurosos

8,9

7.9 – 10,0

Gordura no extrato seco

31

22,0 – 38,0

Lactose

4,6

3,8 – 5.3

Gordura

3,6

2,5 – 5,5

Proteínas

3,4

2,3 – 4,4

Caseínas

2,6

1,7 – 3,5

Minerais

0,7

0,5 – 0,83

Ácidos orgânicos

0,2

0,1 – 0,21

Outros

0,2

Fonte: Walstra et al., 2006.

Segundo a Instrução Normativa Nº 77 de 26 de novembro de 2018, entendese por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e
ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e
descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de
que proceda (BRASIL, 2017).
O valor nutricional do leite depende da composição, pois esta sofre
variações de uma espécie animal para outra, inclusive entre diferentes raças como
também durante a lactação, quando se pode variar em função do estágio ou período
de lactação (TAMIME, 2009).
O leite, para ser considerado de boa qualidade, deve apresentar algumas
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características, como sabor agradável, alto valor nutritivo, ausência de agentes
patogênicos e contaminantes (antibióticos, pesticidas, adição de água e sujidades)
(SANTOS; FONSECA, 2007). A legislação atual preconiza contagem de células
somáticas (CCS) no máximo 5,0x105 CS/mL e carga microbiana (CPP) com limites
no máximo de 3,0x105 UFC/mL para leite cru refrigerado e leite pasteurizado
respectivamente (BRASIL, 2011). Estes parâmetros tiveram o prazo de adequação
às normas alterado em abril de 2018. Vale ressaltar, que IN nº 31, de 29 de junho de
2018, irá preconizar a partir do dia 01/07/2019, uma diminuição desses máximos de
CCS e CPP (contagem padrão em placas). A partir dessa data, o limite de CCS será
no máximo de 4,0x105 CS/mL, enquanto o limite para CPP será no máximo 1,0x105
UFC/mL (BRASIL, 2018). Necessita-se um bom manejo do gado, métodos
adequados de coleta e manuseio do leite para garantir um produto final de boa
qualidade (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006).
De acordo com os parâmetros sensoriais, o leite deve não deve apresentar
sabores e odores estranhos, ser de coloração branca e aspecto líquido (BRASIL,
2011). A cor branca deve-se ao resultado da dispersão da luz por micelas de
caseínas e glóbulos de gordura (TRONCO, 2010).
O leite e seus derivados merecem destaque por constituírem um grupo de
alimentos de grande valor nutricional, uma vez que são importantes fontes de
proteínas de alto valor biológico.
Embora existam outros componentes no leite, a gordura esteve durante anos
associada a uma variedade de doenças humanas, por conter alto teor de ácidos
graxos saturados.
De acordo com Araújo (2008), os ácidos graxos saturados estão presentes
em cerca de 70% do total de ácidos graxos do leite. Destacam-se os ácidos graxos
de cadeia curta como o butírico (C4: 0), capróico (C6: 0), caprílico (C8: 0) e cáprico
(C10: 0), (3 a 10%), na gordura do leite de ruminantes.
Estudos têm demonstrado que existem componentes saudáveis da gordura
láctea, tais como o ácido linoleico conjugado (CLA). O CLA é um grupo de ácido
graxos encontrado em bovinos, caprinos e ovinos (PRANDINI; SIGOLO; PIVA,
2011).
Para os pesquisadores, o CLA tem despertado interesse, por apresentar
propriedades benéficas. As pesquisas têm aumentado significativamente, na procura
de matérias-primas que obtenham maiores concentrações deste ácido graxo até
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procedimentos capazes de aumentar o conteúdo de CLA em leite e derivados
lácteos (KOBA; YANAGITA, 2013).
O consumo habitual desses alimentos é recomendado, principalmente, para
que se atinja a adequação diária de ingestão de cálcio, um nutriente que é
fundamental para a formação e a manutenção da estrutura óssea do organismo
(MUNIZ; MADRUGA; ARAÚJO, 2013).
A facilidade com que o leite pode ser convertido em um grande número de
produtos faz com que ele seja extremamente versátil. De forma geral, o leite para
consumo ou como matéria prima deve passar por algum processo de tratamento
térmico para garantir a sua inocuidade (TAMIME, 2009).

2.2 TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DO LEITE

2.2.1

Pasteurização

Leite pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir da ordenha do leite cru
refrigerado na propriedade rural, que atenda as especificações de produção, de
coleta e de qualidade dessa matéria-prima contidas em Regulamento Técnico
próprio e que tenha sido transportado a granel até o estabelecimento processador. O
leite pasteurizado deve ser classificado, quanto ao teor de gordura, como integral,
semidesnatado ou desnatado, e, quando destinado ao consumo humano direto na
forma fluida, deve ser submetido a tratamento térmico na faixa de temperatura de 72
a 75ºC durante 15 a 20 segundos (BRASIL, 2011).
A pasteurização é um processo térmico que visa a destruição de
microrganismos patogênicos associados ao alimento e que têm condições de
multiplicar na vida de prateleira. Porém, alguns produtos ainda podem conter
microrganismos resistentes, o que limita a sua vida útil (CAMARGO, 2006). Para o
leite, as condições de pasteurização são 72°C por 15 segundos (pasteurização com
fluxo contínuo – pasteurização rápida) ou 63°C por 30 minutos (pasteurização lenta),
resultando em uma reação de fosfatase alcalina negativa imediatamente após o
tratamento e peroxidase positiva (TAMIME, 2009).
Do ponto de vista de qualidade, o leite pasteurizado integral, semidesnatado
e desnatado, deve estar de acordo com a legislação vigente: mínimo 3%, 0,6% a
2,9%, e máximo de 0,5% de gordura, respectivamente. Já a acidez deve estar entre
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14-18ºD para todas as variedades. Além disso, de acordo com os padrões
microbiológicos, após o processo de pasteurização o leite pasteurizado deve
apresentar enumeração de coliformes a 30/35ºC menor do que 0,3 NMP/mL
(Número Mais Provável/mililitro) da amostra (BRASIL, 2011).
Com relação à qualidade e segurança do leite utilizado na produção de
derivados lácteos, vale ressaltar que se o tratamento térmico for muito intenso, a
complexação entre as caseínas e as proteínas do soro desnaturadas é tão intensa
que prejudica a ação do coagulante, diminuindo a velocidade de coagulação e
resultando em um coágulo fraco e de menor rendimento. Além disso, o tratamento
térmico provoca mudança do cálcio solúvel em cálcio coloidal, essencial, pois o
cálcio é necessário para que ocorra a coagulação enzimática do leite (MISTRY,
2001).
Além do processo de pasteurização, existem outros métodos comuns que
são utilizados industrialmente para aumentar a vida útil do produto final, como o
processo UHT (Ultra alta temperatura) e processo de esterilização. Adicionalmente,
tecnologia de membranas tem sido utilizadas tanto para eliminação de carga
microbiana como para concentração e fracionamento de componentes do leite. Tais
operações permitem fracionamento de soluções e baseiam-se na permeabilidade
seletiva de um ou mais componentes através de membranas (BRANS, et al., 2004).
Por volta de 1970 o método de ultrafiltração (UF) ganhou destaque na tecnologia de
derivados lácteos, devido ao seu potencial em aumentar o rendimento pela
recuperação e incorporação de proteínas do soro nos produtos (GUINEE et al.,
1996). Além disso, o processo auxilia na drenagem do soro antes da coagulação do
leite, fazendo com que minimize a heterogeneidade do produto (MAUBOIS;
MOCQUOT, 1975).

2.2.2 Ultrafiltração

De acordo com Peppin e Elliot (2001), a UF é o processo pelo qual uma
solução é forçada contra uma membrana que permite a passagem do solvente
(permeado) e retém solutos de alto peso molecular (retentado). As aplicações desta
estão na produção de água potável, no processamento de sucos e laticínios e
também no tratamento de efluentes. As membranas de ultrafiltração apresentam
tamanhos dos poros de 1-100 nm com uma faixa de pressão de 1,0 – 5,0 bar
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(MULDER, 1996).
A UF é o processo de separação por membranas de maior destaque na
indústria leiteira e é utilizada para concentrar e separar os componentes do leite e do
soro lácteo. Nestes sistemas, os componentes de baixa massa molar (lactose, sais e
água) permeiam pela membrana (corrente permeado) e as proteínas são retidas
(corrente retentado) (LEITE; VAITSMAN; DUTRA, 2006; ZYDNEY, 1998). Utilizam
uma pressão transmembrana (PTM) de 275 kPa e o diâmetro dos poros varia entre
0,05 µm e 1nm, sendo utilizado na separação de macromoléculas com peso
molecular superior de 1kDa. As membranas podem ser constituídas de materiais
poliméricos como polisulfonas, derivados de celulose e policronitrila (MARELLA,
MUTHUKUMARAPPAN; METZGER, 2011).
Uma das principais desvantagens dos processos de separação por
membranas é o declínio do fluxo do permeado durante a filtração (PAULA et al.,
2002). Este acúmulo de componentes é chamado fouling, caracterizado pelo declínio
irreversível de fluxo permeado que ocorre quando há deposição e acúmulo de
componentes de alimentação na superfície e/ou dentro dos poros da membrana, por
adsorção ou bloqueio físico dos poros. Esse declínio pode ser revertido mediante
uma limpeza química (DEBON, 2009).
As aplicações comerciais mais comuns da UF estão na indústria de
laticínios, utilizadas para a concentração do leite antes da fabricação de derivados
lácteos, para a concentração de soro até 20 % de sólidos ou para a remoção
seletiva da lactose e sais. Na fabricação de queijo, a UF apresenta vantagens como
aumento do rendimento e do valor nutritivo, possibilita a padronização do teor de
sólidos e reduz o consumo de renina, tornando o processamento mais fácil
(FELLOWS, 2006).
A temperatura de processamento também exerce grande influência na
eficiência da UF, pois quanto maior a temperatura, maior será a viscosidade do
fluído, devido à desnaturação proteica (LU et al., 2007). Em processos com maior
teor de proteínas no concentrado, a temperatura deve estar em torno de 50 a 55ºC
(LU et al., 2007).
Na Tabela 2 observa-se a comparação entre a técnica convencional e a UF
no rendimento de queijos.
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Tabela 2 - Comparação do rendimento, em massa de diferentes queijos através do
processo tradicional e com o uso da ultrafiltração para cada 100.000 kg de leite de
vaca
Tipo de queijo
Feta
Muçarela
Cheddar
Queijo Fresco

Produção
Tradicional (Kg)
13.700
9.930
10.360
11.432

Produção UF
(Kg)
17.800
11.750
12.290
14.824

Aumento de
Produção (%)
30
18
18
30

Fonte: adaptado de Leite (2006).

2.3 QUEIJOS

De acordo com levantamentos realizados pela Organization for Economic
Cooperation and Development e Food and Agriculture Organization, que apresenta
perspectiva de mercado 2016-2025, a produção de queijo deverá aumentar 19,0%,
alcançando 947 mil toneladas ao final do período previsto (OECD/FAO, 2017).
Segundo a Portaria nº 146, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o queijo pode ser definido como o produto fresco ou maturado que
se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral,
parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lácteos, coagulados pela ação física
do coalho, de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos,
isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem
agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos
especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes (BRASIL,
1996).
O queijo é obtido a partir da formação de um gel, no qual a agregação da
caseína, principal e mais abundante proteína do leite, ocorre pela acidificação ou
ação de enzimas (WALSTRA, 2006).
A coagulação da caseína do leite por acidificação é ocasionada pela
fermentação da lactose a ácido lático pelas bactérias láticas adicionadas ao leite ou
pela acidificação direta por adição do ácido lático. A coagulação ocorre pela
diminuição do pH até atingir o ponto isoelétrico da caseína, em torno de 4,6 (FOX;
McSWEENEY, 1998; WALSTRA et al., 1999). Além disso, produção de ácidos
exerce, na produção dos queijos, funções como: controle e prevenção do
desenvolvimento de bactérias deteriorantes e patogênicas; a atividade do
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coagulante durante a coagulação e solubiliza o fosfato de cálcio, aumentando a
agregação entre as micelas, o que favorece um coágulo mais coeso (WALSTRA et
al., 1999).
Já para coagulação enzimática do leite, acontece modificação da micela de
caseína ocasionada pela proteólise, especificamente quebra da ligação peptídica
Phe105 – Met106, esta lise é induzida pelo cálcio. Enzima coagulante é adicionado ao
leite normalmente a 32-35ºC em quantidade suficiente para haver a coagulação em
30 a 40 minutos (FOX; McSWEENEY, 1998); (WALSTRA et al., 1999; FOX et al.,
2000).
Após a geleificação, a quebra do coágulo e a separação do soro, obtém-se
uma massa coagulada que dá origem a um tipo básico de queijo. Dependendo do
processo utilizado, a transformação do leite em coalhada e soro de leite, pode
conduzir a uma grande variedade de tipos de queijo (WALSTRA, 2006).
Uma das principais características do mercado de queijos no Brasil são as
definições empregadas para diferenciar queijos comuns de queijos finos ou
especiais. Queijos comuns são aqueles padronizados, produzidos pela indústria,
incluindo aqueles que portam denominações regionais. Já os finos ou especiais, são
aqueles produzidos em pequena escala de produção pela indústria, tendo uma
estratégia comercial de manutenção e valores elevados. Estes queijos portam os
nomes-tipos genérico de queijos europeus que não precisam de certificação de
origem restritiva nos respectivos países (CHALITA et al., 2010).
A fabricação de queijos a partir de leite UF permite uma concentração
diferencial do soro, já que as moléculas de baixa massa molecular, normalmente
inferiores a 1.000 Daltons, são permeáveis. Assim, apresentam vantagens como
método de padronizar a composição do leite, as propriedades de formação do
coágulo e com uma técnica para o desenvolvimento de novas variedades de queijo,
com diferentes texturas e características funcionais (GUINEE et al., 1996;
LAWRENCE, 1989; PETRUS; PASSOS, 1993; SPANGLER et al., 1991).
Na tecnologia para produção de queijos, a UF começou a ser utilizada por
volta de 1970, e foi estudada e revisada por grupos de pesquisadores (LAWRENCE,
1989; LELIEVRE; LAWRENCE, 1988; MAUBOIS; MOCQUOT, 1975; SPANGLER et
al., 1991), primeiramente devido ao potencial em aumentar o rendimento, pela
recuperação e incorporação de proteínas do soro nos queijos (MARSHALL, 1986).
No método de UF o leite é pasteurizado e padronizado, na sequência passa

23

pelo processo de UF com fator de concentração de cerca de 3,3 vezes. O pré-queijo
passa pelo processo de fermentação, é aquecido, homogeneizado e refrigerado
(GLOVER, 1985).
A tecnologia da UF tem sido usada com sucesso na produção de variedades
macias de queijo, como Feta, Camembert, Quarg, Cream Cheese e queijo Cottage
(KOSIKOWSKI, 1986).

2.3.1 Cream Cheese

O cream cheese surgiu em 1927, quando Arthur C. Dahlberg publicou um
trabalho descrevendo o processo de um queijo suave e cremoso, inicialmente a
partir de leite integral. Este produto chegou ao comércio com nome de Philadelphia
Brand, na cidade de Nova York. Os produtos originados nesta cidade remetiam a
qualidade

elevada,

sendo

referidos

como

“Qualidade

Philadelphia”

(ALBUQUERQUE, 2002).
O cream cheese vem adquirindo reconhecimento, comprovado pelo
surgimento de novas marcas, registrando um crescimento de 9,9% no período de
2010 a 2014 em empresas sob Serviço de Inspeção Federal (SIF), segundo dados
de 2015 da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ, 2015).
Cream cheese é um produto lácteo em emulsão do tipo óleo-água,
acidificado por bactérias lácticas e/ou enzimas, com textura obtida por meio de
tratamento térmico e homogeneização. É um tipo acessível de queijo fresco, cujo
consumo pode ocorrer logo após a fabricação, sem necessidade de maturação
(COUTOULY et al., 2014). Caracteriza-se por conter uma consistência macia, flavor
levemente ácido (ALBUQUERQUE, 2002; SAINANI; VYAS; TONG, 2004).
A versão tradicional de fabricação preconiza que primeiramente seu teor de
gordura seja padronizado com creme para 12%, passando-se a seguir para as fases
de pasteurização, homogeneização, inoculação e fermentação. Após obtenção da
coalhada, esta é dessorada por drenagem ou centrifugada e acrescida de sal e
estabilizadores para ser homogeneizado e finalmente embalado (FURTADO;
LOURENÇO NETO, 1994; LUNDSTEDT, 1954).
O procedimento de fabricação deste produto passou ao longo dos anos por
muitas evoluções, que propiciaram dar origem a novas variedades. Assim, tem sido
fabricado através de processos diferenciados, inclusive UF (ALVES, 2009).
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A aplicação da UF do leite para a fabricação de cream cheese foi estudada
por Covacevich e Kosikowsky (1977). O retentado obtido foi inicialmente
padronizado com creme de leite para a obtenção de uma mistura com a composição
do produto final, a qual foi fermentada após adição de cultura lática. Os queijos
obtidos apresentaram a mesma qualidade que o produto comercial obtido pelo
processo tradicional, porém, um corpo mais resistente e firme. Os autores
apontaram para a necessidade de se utilizar culturas láticas capazes de vencer o
efeito tamponante do retentado e alcançar o pH final desejado no cream cheese.
Real-del-Sol et al. (1995) também estudaram os efeitos da UF sobre o
rendimento, qualidade e características sensoriais de Cream cheese obtidos por UF.
Foi utilizado para o processamento, leite padronizado (10% de gordura),
homogeneizado (200 bar) e pasteurizado (72°C/20 seg) concentrado 2,5 vezes. O
retentado obtido foi fermentado a 22°C até pH 4,60-4,70. Os queijos foram
armazenados a 4°C e avaliados quanto aos padrões microbiológicos (contagem
total, coliformes totais e bolores e leveduras) e quanto às características sensoriais.
Os queijos tiveram uma boa aceitação e o rendimento do queijo UF foi maior do que
o obtido pelo processo tradicional.
Como a matriz que compõem o cream cheese permite incorporação de
variados ingredientes, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem sido muito
explorada para avaliação das microestruturas nestes produtos lácteos, pois as
imagens obtidas podem ser associadas às suas propriedades físicas quando o
intuito é obter uma melhor resolução na matriz interna (EL-BAKRY; SHEEHAN,
2014).
A microscopia mostra desde a presença de cristais de gelo, lactose, glóbulos
de gordura, bolhas de ar, micelas de caseína, aglomerados proteicos, micro e
macroelementos, interação de bactérias lácteas, pode ser analisada como uma
excelente ferramenta para estudos, da estrutura dos alimentos lácteos (COSTA et
al., 2016).

2.4 PROBIÓTICOS

De acordo com Arvanitoyannis e Van Houwelingen-Koukaliarroglou (2005),
um alimento funcional pode ser classificado como alimento em si ou conforme os
componentes bioativos nele presentes. A legislação brasileira atual permite
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alegações de propriedade funcional a alimentos contendo: microrganismos
probióticos, fibras, os fitoquímicos, as vitaminas, os minerais, as ervas, os ácidos
graxos ômega 3 (ω-3), além de determinados peptídeos, proteínas, carotenoides,
fitoesteróis (BRASIL, 2016).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) readequou a definição
proposta pela Food and Agriculture Organization (FAO) e World Health Organization
(WHO) em 2001(FAO/WHO, 2001), ajustando-a conforme proposto por um grupo de
experts em 2014 (HILL et al., 2014). Assim, probióticos são definidos como
“microrganismos vivos, que quando administrados em doses adequadas, conferem
benefícios à saúde do hospedeiro” (BRASIL, 2018; HILL et al., 2014).
Os produtos com probióticos representam um forte nicho entre os alimentos
funcionais, e muitas pesquisas são desenvolvidas com o objetivo de incorporar estes
microrganismos aos alimentos. As indústrias de lácteos têm utilizado bactérias
láticas em vários produtos, como culturas iniciadoras ou adjuntas, pois elas
favorecem características sensoriais e tecnológicas que são essenciais para produto
o final, além de promover a conservação impedindo a competição da microbiota
deteriorante e de agentes patogênicos. Os derivados do leite são bons meios para
adição das bactérias probióticas, pois contém substratos que são indispensáveis
para fermentação, como açúcares e proteínas (ORDÒÑEZ et al., 2005; GAVA et al.,
2008).
Linhagens probióticas dos gêneros Lactobacillus sp. e Bifidobacterium sp.
são os microrganismos mais utilizados em alimentos, uma vez que podem ser
isoladas de todas as porções do trato gastrointestinal humano saudável
(CHARTERIS et al., 1998). O potencial probiótico de tais bactérias é cada vez
melhor compreendido, dado ao número de estudos voltados a investigar os
mecanismos de ação de linhagens específicas sobre um alvo.
De acordo com a RDC nº 241 de 26 de julho de 2018, um microrganismo
probiótico deve ser resistente ao trato digestório humano e comprovar a evidência
de efeitos obtido por meio de estudos que: I- sejam, conduzidos com a linhagem do
microrganismo; II- envolvam um grupo representativo da população de interesse ou
cujos resultados possam ser explorados para aquela de interesse; III- considerem a
quantidade mínima sugerida para obtenção do benefício; IV- avaliem desfechos
relevantes para o benefício alegado e V- minimizem vieses e fatores que ocasionem
confusão de entendimento (BRASIL, 2018). Esta resolução coloca o Brasil em

26

situação igualitária a dos países desenvolvidos, nos quais as pesquisas com
probióticos tanto no nível acadêmico quanto industrial focado no desenvolvimento de
produtos, cujos efeitos são muito bem estudados.
É desejado que microrganismos probióticos tenham propriedades funcionais
como a modulação da microbiota intestinal, a redução de gastroenterites infantis,
estimulo à motilidade intestinal com consequente alívio da constipação, melhora da
absorção de determinados nutrientes, melhora da utilização de lactose e o alívio dos
sintomas de intolerância a esse açúcar, diminuição dos níveis de colesterol, redução
de citocinas pró-inflamatórias, melhora nos sintomas relacionados a transtornos do
humor como ansiedade e estresse (BERNINI, et al., 2014; EUTAMENE; BUENO,
2007; COPPOLA; TURNES, 2004; GHOSH; PLAYFORD, 2004; VAN HEEL et al.,
2004; LOGAN; KATZMAN, 2005; O’BRIEN; SHORTT, 2004; GAREAU; SHERMAN;
WALKER, 2010).
Deve-se enfatizar que doses mínimas efetivas e doses ideais para cada
produto probiótico são necessárias, uma vez que os efeitos são específicos de cada
linhagem e podem variar de acordo com o grupo populacional e o estado de saúde
da população em estudo (BRASIL, 2018; BERTAZZONI et al. 2013; HILL et al.,
2014). Essa quantidade mínima de probióticos deve ser considerada alta, para
compensar uma possível redução no número de microrganismos durante a
passagem pelo estômago e intestino (SHAH, 2000). A Health Canada, juntamente
com o Italian Ministry of Health, tem recomendado como um produto probiótico, um
nível de 109 UFC/ porção administrada por dia (HILL et al., 2014).
A eficácia dos probióticos está relacionada à presença do substrato
necessário para a fermentação e desenvolvimento de suas funções metabólicas no
intestino.
Assim, conhecer a matriz alimentar, características do produto e a
tecnologia empregada, são fundamentais para a definição do microrganismo a ser
utilizado

(LOSADA;

OLLEROS,

2002).

Adicionalmente,

as

condições

de

armazenamento também devem ser consideradas para a formulação de um produto
lácteo probiótico, já que a manutenção da viabilidade celular durante e após o
processamento, o transporte e estocagem do produto é esperada, visando que o
efeito benéfico atribuído seja garantido com o consumo regular do produto.
A sobrevivência das bactérias probióticas em queijos frescos é maior quando
comparada aos queijos maturados, o que pode ser relacionada ao menor tempo de
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armazenamento dos queijos frescos, ao menor teor de sal e ao maior teor de
umidade e atividade de água, que não limitariam a multiplicação do probiótico
(BURITI, 2005).
Bifidobacterium sp é um gênero dominante entre a diversificada microbiota
resistente no trato gastrointestinal humano (TGI), muitas linhagens têm sido
consideradas benéficas para humanos (BRICZINSKI et al., 2009). Esses
microrganismos são gram-positivos, anaeróbios, não-esporulantes, em forma bacilos
curvos e curtos e bastonetes em forma de Y (LEAHY et al., 2005).
As bifidobactérias ajudam a manter a saúde e o bom funcionamento do TGI
de forma direta através da atividade antimicrobiana, ou indiretamente, por
imunomodulação via células intestinais ou ainda, modificando a função da microbiota
normal (SCHMDIT; ZINK, 2000).
Bifidobacterium animalis ssp. lactis HN019 é uma linhagem originada de
lácteos, considerado um probiótico em potencial, baseado em sua capacidade de
resistir à bile e a pH ácido in vitro (GOLPAL; PRASAD, GILL, 2003). Há muitos
relatos de efeitos positivos relacionados à redução do risco de infecções por
bactérias patogênicas, como Escherichia coli, Clostridium spp. e Bacteroides
(GOPAL;

PRASAD,

GILL,

2003),

melhoras

do

sistema

imunomodulador

(ARUNACHALAM; CHANDR; GILL, 2000; BERNINI et al., 2015; CHIANG et al.,
2000), na modulação da microbiota intestinal (AHMED et al., 2007), na minimização
de efeitos da diarreia (SHU et al., 2001), na redução de diferentes tipos de enterites
e doenças não gastrointestinais (SAZAWAL et al., 2004), atuação benéfica no
metabolismo lipídico de adultos portadores de síndrome metabólica, nos quais
ocasionou redução do colesterol total e LDL, bem como redução no índice de massa
corpórea (BERNINI et al., 2015).
Produtos

lácteos

são

historicamante

os

maiores

carreadores

de

microganismos probióticos. Neste cenário, os queijos são lácteos ideias para
introdução de probióticos, por apresentar características que favorecem a
multiplicação e/ou manutenção no produto (BURITI, 2005; VINDEROLA et al., 2000).

2.5 CASTANHA DO PARÁ

A castanheira, uma árvore nativa da região Amazônica, é uma Angiosperma,
da família Lecythidaceae, gênero Bertholletia, espécie excelsea (ENRÍQUEZ; SILVA;

28

CABRAL, 2003; YANG, 2009). Originária do Brasil, a árvore de castanha do Brasil
foi descrita em 1808, pelos pesquisadores Humboldt, Bompland e Kunth, e recebeu
a denominação botânica de árvore majestosa da Amazônia (Bertholletia excelsea H.
B. K.), em homenagem aos pesquisadores. Tanto no Brasil, quanto em alguns
outros países, pode receber outros nomes, como: castanha do Maranhão, castanha
do Pará, Inía, Nía, Nhá, Eray, Tocary, Tucá, dentre outros. Porém, constata-se que,
na maioria das denominações, é mantida sua origem primária, dos principais locais
de produção: do Brasil e do Pará (ENRÍQUEZ; SILVA; CABRAL, 2003). Esta
oleaginosa é encontrada na região da floresta amazônica, sendo um dos itens
importantes do agronegócio brasileiro e um dos principais da região Norte, segundo
New York Botanical Garden (2006) e Tonini (2007).
De acordo com a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo,
2017), o Brasil deve gerar uma receita de US$ 1 bilhão com a exportação de
castanhas nativas (castanha do Pará, castanha de caju e castanha de baru) e de
castanhas exóticas (pecan e macadâmia) nos próximos dez anos. Já o consumo
interno, deverá crescer até 8%, segundo o Departamento de Agronegócio
(Deagro). A produção mundial de castanhas e nozes deve chegar a 35,850 milhões
de toneladas na safra 2017/2018, na previsão do International Nut and Dried Fruit
Council Foundation (INC).
As pesquisas têm privilegiado os valores nutricionais e econômico que estão
diretamente relacionados a essa oleaginosa, destacando o aproveitamento e
agregação de valor aos produtos que dela podem derivar. Dentre estes, pode-se
citar, o óleo, a farinha, o extrato, entre outros (SANTOS, 2008; YANG, 2009).
As indústrias destinam parte das castanhas quebradas à extração lipídica,
em grande parte das vezes, por processos de prensagem. Seus resíduos são
utilizados na indústria de alimentos por conterem alto valor nutricional, em
decorrência do alto teor proteico, fibras, conteúdo de selênio, e demais componentes
da nutrição humana.
Em relação à composição nutricional da castanha do Pará, verificara-se teor
lipídico de (2-3%), proteína em torno de 6%, e elevado teor de metionina,
aminoácido essencial, deficiente em muitas proteínas de origem vegetal; além de
possuir em sua composição elementos reconhecidos por sua atuação como
antioxidante,

como

selênio

(KORNSTEINER;

VENKATACHALAM; SATHE, 2006).

WAGNER;

ELMADFA,

2006;
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Além disso, as castanhas destacam-se o perfil de ácidos graxos, contendo,
sobretudo os ácidos oleicos ꞷ9 (C 18:1), linoleico ꞷ6 (C 18:2) e ácido graxo αlinolênico - ꞷ3, além de ácidos graxos saturados em especial o ácido palmítico e o
ácido esteárico (ALASALVAR; 2011; CHUNHIENG et al., 2008).
Os ácidos graxos linoleicos (ꞷ6) e ácido graxo α- linolênico (ꞷ3), são
considerados essenciais, devido a não serem sintetizados pelo organismo (YEHUDA
et al., 2002).
Os ácidos graxos ꞷ3 e ꞷ6, em humanos, são fundamentais para sustentar
sob condições normais, as membranas celulares, desenvolvimento neurológico e a
transmissão de impulsos nervosos (YOUDIM; MARTIN; JOSEPH, 2000).
Fraga (2005) e Reilly (2006) afirmam que as amêndoas de castanha do Pará
se destacam pelo alto teor de vitamina E (tocoferol). O percentual em α, β e γtocoferol que está diretamente relacionado aos compostos fenólicos tidos como
constituintes funcionais, além de carotenoides, e a presença considerável em
fitosteróis totais, elemento de estrutura semelhante ao colesterol que potencializa a
função imune (PHILIPS; RUGGIO; ASHRAF-KHORASSANI, 2005).
Somente uma amêndoa de castanha do Pará pode fornecer até 120 µg de
selênio, dependendo do seu peso médio. Essa quantidade é superior às
necessidades diárias de ingestão recomendadas deste mineral, cuja indicação é em
torno de 75 µg e 55 µg por dia para homens ou mulheres, respectivamente
(MOODLEY, KINDNESS; JONNALAGADDA, 2007; QUEIROGA NETO et al., 2009;
YANG, 2009). O destaque para o alto teor em selênio se deve a sua ação
antioxidante, que vem sendo relacionado à redução de alguns tipos de câncer, entre
outras patologias, baseado em seus efeitos preventivos nos processos metabólicos
degenerativos dos organismos (CHUNHIENG, 2004; SEIFRIED et al., 2007).
Ainda não se têm a utilização da castanha do Pará em derivados lácteos,
mesmo tendo grande importância nutricional e sendo muito bem comercializada
tanto no mercado interno quanto externo. Sua utilização como alimento in natura ou
sua utilização como ingrediente tem sido bastante valorizada.
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RESUMO
O mercado de alimentos vem passando por constantes mudanças e neste cenário
há uma crescente preocupação com a melhora da qualidade de vida associado à
uma alimentação saudável. O cream cheese tem se destacado por ser um queijo
fresco de sabor suave, o que permite adição de diferentes ingredientes bioativos. O
objetivo deste trabalho foi elaborar e caracterizar queijos cream cheese adicionados
do probiótico Bifdobacterium lactis HN019 e castanha do Pará cujas formulações
tiveram como base o processo de dessoragem tradicional e o método de
ultrafiltração a fim de comparar o efeito das tecnologias aplicadas nas características
do produto final. O QUF apresentou maior acidez (0,78%) que o QTR (0,43%), bem
como menor pH (p≤0,05). Quanto à composição, QUF apresentou maiores
conteúdos de proteínas, lipídeos e cinzas, porém, menores teores de carboidratos e
umidade (p≤0,05). A diferença na composição também foi notada no perfil de
textura, uma vez que o QUF apresentou maior dureza, gomosidade, adesividade e
mastigabilidade (p≤0,05). Já, a coesividade e a elasticidade foram menores (p≤0,05).
O perfil de ácidos graxos não diferenciou entre os queijos (p>0,05). Os QUF e QTR
não apresentaram capacidade antioxidante considerável pelos métodos utilizados.
Ambos apresentaram contagem do probiótico B. lactis superior a 8,8 Log UFC/g e
bactérias lácticas (BAL) 9 Log UFC/g. Durante o armazenamento refrigerado, em
ambos os queijos, não foi observado diferença (p>0,05) na viabilidade do probiótico
ou BAL. O QTR aumentou a acidez e diminuiu o pH (p≤0,05). Já no QUF acidez
aumentou apenas a partir do 14º dia. Houve presença de bolores e leveduras e
psicrotróficos que aumentaram a partir do 7o dia de armazenamento (p≤0,05). A
sinérese aumentou durante no QTR (p≤0,05), mas os dados de textura, de forma
geral, se mantiveram constantes. Já no QUF, a sinérese e a adesividade
aumentaram a partir do 21o dia (p≤0,05), enquanto a dureza e mastigabilidade
reduziram aos 14 e 21 dias respectivamente (p≤0,05). Coesividade e elasticidade
aumentaram (p≤0,05) e a gomosidade foi constante (p>0,05) durante os 28 dias.
Durante a simulação do TGI in vitro o probiótico apresentou taxa de sobrevivência
superior à 87% e manteve acima de 7 Log UFC/g em todas as condições avaliadas
em ambos os queijos. Em relação à análise sensorial, não houve preferência entre
QUF ou QTR (p>0,05). O índice de aceitabilidade para impressão global, sabor e
textura foram superiores a 70% em ambas as formulações. Os resultados
evidenciam que a tecnologia de produção influenciou nas características dos
queijos, o probiótico se manteve viável e abundante na vida útil do produto e nas
simulações das condições do TGI. QTR e QUF tiverem alta aceitação sensorial e
pode ser uma opção interessante aos consumidores que buscam alimentos
saudáveis.
Palavras-chave: Lácteos, Alimento Funcional, Bifidobacterium lactis, Tecnologia de
membranas.
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ABSTRACT
The food industry has been changing constantly, and in this scenario, there is a
growing concern with the improvement of the quality of life associated with a healthy
diet. Cream cheese has stood out for being a soft-flavored fresh cheese, to which
different bioactive ingredients can be added. The objective of this work was to
elaborate and characterize probiotic cream cheese containing Bifdobacterium lactis
HN019 and Brazilian nuts, obtained through the traditional of whey remove and the
ultrafiltration method, in order to compare the effect of applied technologies on the
characteristics of the final product. The QUF presented higher acidity (0.78%) than
the QTR (0.43%), as well as lower pH (p≤0.05). Regarding composition, QUF
presented higher contents of proteins, lipids and ashes, but lower carbohydrate and
moisture content. The difference in composition was also noted in the texture profile,
since the QUF presented higher hardness, gumminess, adhesiveness and
chewiness. However, the cohesiveness and the elasticity were smaller. The QUF and
QTR did not present considerable antioxidant capacity. Both had a B. lactis probiotic
count greater than 8.8 Log CFU / g and lactic acid bacteria (LAB) 9 Log CFU / g.
During refrigerated storage, no difference (p> 0.05) in probiotic or LAB viability was
observed in both cheeses. The QTR increased (p≤0.05) the acidity and decreased
the pH. In the QUF, acidity increased only from the 14th day. There was presence of
molds, yeasts and psychrotrophic that increased from the 7th day of storage.
Syneresis increased during QTR storage (p≤0.05), but the texture data, in general,
remained constant. In the QUF, syneresis and adhesiveness increased from day 21
(p≤0.05), while hardness and chewiness reduced at 14 and 21 days respectively
(p≤0.05). Cohesiveness and elasticity increased (p≤0.05) and gumminess was
constant (p> 0.05) during the 28 days. During the simulation of gastrointestinal tact
(GIT) in vitro, the probiotic the probiotic had a survival rate higher than 87% and kept
above 7 log CFU / g in all conditions evaluated in both cheeses. Regarding sensory
analysis, there was nopreference between QUF or QTR. (p> 0.05). The acceptability
index for overall impression, flavor and texture were greater than 70% in both
formulations. The results evidenced that the production technology influenced the
cheese characteristics; the probiotic remained viable and abundant in the product life
and the simulations of the GIT conditions. QTR and QUF have high sensory
acceptance and may be an interesting option for consumers looking for healthy
foods.
Key words: Dairy, Functional Food, Bifidobacterium lactis, Membrane Technology.
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1 INTRODUÇÃO

O cream cheese é uma variedade de queijo, caracterizado por apresentar
textura macia, consistência fina e flavor suavemente ácido. Sua coloração varia de
branco a levemente amarelado e é considerado um queijo fresco de muito alta
umidade (PERVEEN et al., 2011; PHADUNGATH, 2005).
As indústrias de lácteos têm utilizado bactérias láticas em vários produtos,
como culturas iniciadoras ou adjuntas, pois elas favorecem características sensoriais
e tecnológicas importantes para as características do produto final. Neste contexto,
além das BAL, os microrganismos probióticos representam um forte nicho entre os
alimentos funcionais, e muitas pesquisas são desenvolvidas com o objetivo de
incorporá-los nos alimentos. Probióticos são definidos como “microrganismos vivos,
que quando administrados em doses adequadas, conferem benefícios à saúde do
hospedeiro” (BRASIL, 2018; FAO/WHO, 2001; HILL et al., 2014).
Produtos

lácteos

são

historicamante

os

maiores

carreadores

de

microganismos probióticos, devido à ampla utilização de BAL. Neste cenário, os
queijos são lácteos ideais para introdução de probióticos, por apresentar
características que favorecem a multiplicação e/ou manutenção no produto (BURITI,
2005; VINDEROLA et al., 2000).
A linhagem Bifidobacterium animalis ssp. lactis HN019 é uma linhagem
originada de lácteos, considerado um probiótico e com muitos efeitos benéficos
associados (GOLPAL; PRASAD, GILL, 2003). A literatura tem mostrado alguns
efeitos benéficos com sua utilização, no sistema imunomodulador (ARUNACHALAM;
GILL; CHANDRA, 2000; CHIANG et al., 2000), na modulação da microbiota
intestinal (AHMED et al., 2007), na minimização de efeitos de diarreia (SHU et al.,
2001), redução de diferentes tipos de enterites e doenças não gastrointestinais

(SAZAWAL et al., 2004), na perda de peso (BERNINI, 2015) e redução do stress
oxidativa (BERNINI, 2016).
Ainda com relação aos alimentos funcionais, componentes com ação
antioxidante como ácidos graxos e vitamina E, comuns em oleaginosas como
castanhas, também têm sido adicionados a alimentos visando melhorar suas
características fisiológicas. A castanha do Pará apresenta elevado teor de metionina,
aminoácido essencial, deficiente em muitas proteínas de origem vegetal; além de
possuir em sua composição componentes reconhecidos por sua atuação como
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antioxidante,

como

selênio

(KORNSTEINER;

WAGNER;

ELMAFDA,

2006;

VENKATACHALAM; SATHE, 2006). Além disso, as castanhas destacam-se o perfil
de ácidos graxos, contendo, sobretudo os ácidos oleicos ꞷ9 (C 18:1), linoleico ꞷ6 (C
18:2) e α-linolênico - ꞷ3, além de ácidos graxos saturados, em especial o ácido
palmítico e o ácido esteárico (ALASALVAR; PELVAN, 2011; CHUNHIENG et al.,
2008).
Dadas às suas características, o cream cheese é bom veículo para adição
de microrganismo probiótico. Além disso, a adição de castanhas do Pará,
reconhecidamente nutritivas e ricas em compostos funcionais, pode diferenciar o
produto melhorando sua aceitação melhorando a aceitação. Neste contexto, utilizar
diferentes tecnologias de dessoragem para desenvolver e caracterizar queijos
contendo probiótico e castanha do Pará podem se tornar uma alternativa
interessante ao desenvolvimento de produtos e consequentemente ao mercado de
produtos lácteos funcionais.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 INGREDIENTES

Foi utilizado leite pasteurizado desnatado homogeneizado (Vida Ativa,
Londrina, PR), creme de leite (Cativa, Londrina, PR), cultura mesofílica Choozit
Probat 222 Lyo 50 DCU (Dupont, Cotia, SP) contendo Lactococcus lactis subsp.
lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris, e a cultura probiótica Howaru® Bifido
Bifidobacterium animalis, susp. Lactis HN019 (Dupont, Cotia, SP). Creme de leite
(Cativa, Londrina, PR) com 35% de gordura, solução de cloreto de cálcio (Synth,
Diadema, SP) a 50% (M/V), Cloreto de sódio refinado (União, Mossoró, RN) e
Castanha do Pará (Relva Verde Produtos Naturais, Londrina, PR).

2.2 ULTRAFILTRAÇÃO DO LEITE PASTEURIZADO DESNATADO

Para UF foram utilizados leite pasteurizado desnatado homogeneizado. O
leite foi aquecido 45ºC, a uma pressão de entrada de 3 bar e submetido a um
processo de concentração, utilizando o equipamento de uma unidade de filtração
piloto (Modulo Pall/ MS1E001PIL 20 UZ/20NMZ (0,020 µm); 0,24m2). O valor da
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pressão de entrada é dado pela fórmula da pressão transmembrana, a seguir:
=

•

1 −

í

2

÷2

Onde, PTM = Pressão transmembrânica.

Pressão transmembrânica é a diferença entre a pressão de entrada (dentro
dos canais) PTM = 3 bar e a pressão de saída (fora da membrana) PSM= 0,5 bar. O
leite foi concentrado nesse sistema através de membranas minerais com poros de
0,020 µm. O fluxo é definido como a taxa de extração do permeado líquido passando
pela membrana, mensurado (L/ m2/ h) (TETRA PAK, 2018).
O fator de concentração volumétrico (FCV) foi calculado a partir da fórmula
seguinte:
=

•

.

. !" #$

O fluxo do permeado foi medido a cada 5 minutos e os resultados foram
plotados em gráfico: fluxo permeado vs tempo.
O retentado foi avaliado quanto à contagem de coliformes totais em
petrifilme (3M) (St Paul, Minnesota) e psicrotróficos totais em Agar padrão (PCA)
(Acumedia,

Lansing,

Michigan)

e

incubados

à

35ºC/48h

e

7ºC/10

dias,

respectivamente (SILVA et al., 2007), para verificação da qualidade microbiológica
da matéria prima.

2.3 PREPARO DOS INÓCULOS
Foi utilizado leite desnatado esterilizado (100ºC) por arraste a vapor/10
minutos e resfriado à 37ºC. A cultura mesofílica foi adicionada na proporção 0,25%
(M/M) e incubada a 37ºC/overnight para obtenção de contagem não inferior a 108
UFC/g. A cultura probiótica foi ativada usando o mesmo protocolo. Ambas foram
fracionadas e congelados -20ºC até o momento do uso. Os inóculos padronizados
foram congelados para uso na proporção 10% (M/M) em todas as produções
previstas.
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2.4 OBTENÇÃO DOS COÁGULOS

A elaboração dos queijos por dessora tradicional (QTR) e ultrafiltrado (QUF)
foram efetuados conforme o fluxograma apresentado na Figura 1.
A coagulação enzimática ocorreu por adição de coalho Estrela (Ch. Hansen,
Valinhos, SP), à 32-35ºC na concentração indicada pelo fabricante. Também foram
adicionados 0,04% de solução de cloreto de cálcio (Synth, Diadema, SP) a 50%
(M/V), 0,8% (M/V) de cloreto de sódio refinado (União, Mossoró, RN) e 10% (M/V) de
castanha do Pará levemente triturada com mixer (Relva Verde Produtos Naturais,
Londrina, PR).

2.3.1 Coágulo Ultrafiltrado

Foram utilizados 2,5L do retentado (proveniente de 10L de leite fluído),
dividido em duas porções de massas iguais. Sendo que uma destas (1,25L) sofreu
coagulação enzimática adicionado de 0,04% (V/V) cloreto de cálcio a 32- 35ºC/40
minutos (Figura 1). Para a coagulação ácida, a outra proporção de massa foi dividida
em duas porções das quais 0,625L recebeu 10% (M/M) da cultura mesofílica Choozit
Probat 222 Lyo 50 DCU (Dupont, Cotia, SP) e 0,625L foi inoculado com 10% (M/M)
da cultura Howaru® Bifido Bifidobacterium animalis, susp. Lactis HN019 (Dupont,
Cotia, SP), ambas incubadas a 37ºC/overnight. Os coágulos ácidos foram
refrigerados, misturados entre si e posteriormente misturados ao coágulo
enzimático, a massa total foi reservada para adição do creme de leite visando obter
8% (M/M) de gordura nos coágulos.

2.3.2

Coágulo Tradicional

Na produção pelo método tradicional (Figura 1) foram utilizados 10L de leite
pasteurizado desnatado homogeneizado, dos quais 5L foram adicionados de coalho
Estrela e 0,04% (V/V) do cloreto de cálcio, até a coagulação por 40 minutos. Os 5L
de leite restantes foram divididos em proporções iguais e inoculados com 10% (V/V)
das culturas mesófilica e 10% (V/V) do probiótico, ambos incubados a
37ºC/overnight. Os coágulos enzimáticos e ácidos foram cortados em cubos de 2cm2
e o soro foi drenado em fôrmas durante 2 horas sob refrigeração (5ºC). Após
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dessora, foram misturados manualmente com auxílio de espátula e o creme de leite
com 35% (M/M) de gordura foi adicionado visando obter 8% (M/M) de gordura nos
coágulos.

2.3.3

Elaboração dos cream cheese

Para produção dos queijos QTR e QUF, foram utilizadas iguais proporções
dos mesmos ingredientes. Os coágulos obtidos pelos dois métodos foram
devidamente pesados, uniformizados conforme o fluxograma (Figura 1).

2.3.3.1 Cálculo do rendimento

Calculou-se o rendimento dos queijos com base em Litros de leite
desnatado/Kg de queijo pronto para consumo, conforme método proposto por Rossi
(1998).
O rendimento foi calculado de acordo com a fórmula abaixo:

% &

'
*=
()

+,+1

Onde:
R = rendimento;
P = quilos de queijo obtidos;
V = volume de leite utilizado;

A massa obtida em cada processo foi distribuída em embalagens plásticas
de 30g e estocada a 5°C.
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Figura 1 – Fluxograma geral de produção dos cream-cheese

Fonte: a autora (2018).

Os queijos foram elaborados em três produções independentes e de acordo
com as boas práticas de fabricação, com amplo controle da higiene dos utensílios e
da manipulação das matérias-primas empregadas.

2.3.4 Determinação da composição físico e química

Após o primeiro dia de fabricação, os queijos foram avaliados quanto ao teor
de umidade, proteína e cinzas, conforme os padrões e normas AOAC (2012). O teor
de gordura foi determinado por Bligh-Dyer (1959) e o teor de carboidratos foi obtido
por diferença (100- (Umidade + Proteínas+ Lipídeos+ Cinzas) (BRASIL, 2003).
As determinações de pH foram feitas diretamente nas amostras, utilizando
pHmetro digital (Tecnal, TEC-5), conforme a AOAC (2012). Para as análises de
acidez titulável, utilizou-se solução de NaOH padronizada a 0,1mol/L e fenolftaleína
como indicador. O resultado obtido foi expresso em porcentagem (%) de ácido lático
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presente nas amostras de cream cheese (AOAC, 2012).

2.3.5

Análise Instrumental de Textura

A textura instrumental das amostras de cream cheese foi determinada por
teste de Perfil de Textura Instrumental (TPA), empregando um texturômetro CT3 (v.
2.1, Brookfield) com auxílio do programa Texture Pro CT (v.1.4, Build 17). Os cream
cheese foram acondicionados em recipientes plásticos (comprimento 26 mm, largura
50mm e profundidade 17mm) (após fabricação, e sua textura foi determinada
diretamente nesses recipientes. As amostras foram mantidas a 10ºC e só foram
retirados da refrigeração, uma a uma, no momento da análise. Foi utilizado um
probe cilíndrico de acrílico, 25 mm, com distância de penetração de 5 mm,
velocidade do teste de 2,00 mm/s e carga de 0,05N. A textura do produto final foi
avaliada quanto à dureza, coesividade, gomosidade, adesividade, masgatibilidade e
elasticidade.
Todas as amostras foram analisadas em quintuplicata.

2.3.6

Determinação do perfil de ácidos graxos

O conteúdo de lipídeos totais foi extraído pelo método de Bligh-Dyer (1959).
Em seguida, foi utilizada a metodologia relatada por Gonzalez et al. (2013), para
determinar a composição dos ácidos graxos em cada amostra. Nesta metodologia,
60mg de amostras de lipídeos total foi misturada com solução metanólica de
hidróxido de sódio e BF3-metanol, (derivatizante, Sigma, Adrich).

A análise foi

realizada em cromatógrafo a gás (GC-MS QP2010 SE, Shimadzu) equipado com
coluna capilar DB-WAX (Zebron, 30m x 0,25 mm × 0,25m). O hélio foi utilizado como
gás de arraste a uma vazão de 1,0 ml min-1, com razão de separação de 20 e
quantidade de amostra injetada de 1 μL. A temperatura da coluna foi inicialmente
programada à 70°C aumentando para 200°C a uma taxa de 4°C min-1, que foi
mantida por 20 min. As temperaturas da interface do injetor e GC-MS foram
mantidas a 225ºC e 250ºC, respectivamente. Os espectros de massa foram
registrados a 70 V com intervalo de massa de m/z 35 a 650 amu (unidade de massa
atômica). Os compostos foram identificados através da comparação de dados de
espectro e aqueles apresentados nas bibliotecas espectrais NIST14.lb e NIST14.lbs.
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A área do pico do composto foi considerada relativa à área total dos picos
identificados no cromatograma para determinar a porcentagem de cada composto
na composição de ácidos graxos da fração lipídica. Posteriormente, os dados foram
adequados e foram apresentados em % para 100 g de amostra de queijo.
Os índices aterogênicos e trombogênicos (AI e TI) (BATISTA et al., 2017,
SPERRY et al., 2018), os ácidos graxos desejados (DFA) (BARLOWSKA et al.,
2018) e os ácidos graxos saturados hipercolesterolêmicos (HSFA) (BARLOWSKA et
al., 2018) foram calculados de acordo com as equações a seguir:
/01:345 6 /05:34/07:3
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•
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2.3.7 Capacidade antioxidante

A capacidade antioxidante foi avaliada em amostras de queijos com 1 e 28
dias de armazenamento a partir de duas metodologias distintas: sequestro de radical
2,2-azinobis (3-etil benzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS) descrito por Re et al.,
(1999) e capacidade de redução do ferro (FRAP) conforme metodologia descrita por
Benzie e Strain (1996).
As amostras foram previamente extraídas utilizando etanol 80% na
proporção 1:10 (1mL de água para 9 mL de etanol), seguida de agitação por 20 min
à 200 rpm (MARCONI, MA 140/CFT, São Paulo). As amostras foram centrifugadas
(HARRIER, Reino Unido) a 2000 x g por 10 min, para obtenção do sobrenadante. Os
extratos foram armazenados a -22ºC até leitura em espectrofotômetro.
Para análise de ABTS os extratos foram utilizados para leitura em
espectrofotômetro (Thermo Electron Corporation®, Spectronic Genesys 6®, EUA) a
734 nm. Os resultados obtidos nas leituras foram calculados pela fórmula a seguir:
%
Onde:

R R

-S N = 1 − -

T$U"

"V3 /- T$U"

"

+100
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A amostra = 0= Absorbância da amostra no tempo zero;
A amostra = Absorbância da amostra nos demais tempos.

Para a determinação da capacidade antioxidante total pelo método de
FRAP,

os

dados

foram

obtidos

em

espectrofotômetro

(Thermo

Electron

Corporation®, Spectronic Genesys 6®, EUA) e expressos em mg de ácido gálico
equivalente (GAE)/g de queijo. Este ensaio se baseia na medida direta de habilidade
dos antioxidantes (redutores) da amostra em reduzirem, em meio ácido (pH 3,6), o
complexo Fe3+/tripiridiltriazina (TPTZ), para formar Fe2+, de intensa cor azul e
absorção máxima a 595 nm.

2.3.8 Análise de microscopia eletrônica por varredura (MEV)

Para análise de MEV, as amostras foram congeladas liofilizadas (Liobras,
Modelo L101, São Carlos, SP) para análise de imagens no LMEM – Laboratório de
Microscopia Eletrônica e Microanálise da Universidade Estadual de Londrina (UEL PR). As amostras foram fraturadas e montadas em “stubs” de alumínio. A fratura foi
feita manualmente com auxílio do microscópio de baixo aumento dotado de um foco
de luz para facilitar a operação. A lâmina foi comprimida na borda da amostra
quebrada, ou, alternativamente, a amostra pode ser rompida pressionando-se as
extremidades com o auxílio de duas pinças. Os fragmentos da amostra foram, a
seguir, montados em “stubs” para o Microscópio Eletrônico marca FEI-Phillips,
modelo Quanta 200, utilizando-se um cimento condutivo de prata coloidal.
Os fragmentos das amostras foram revestidos com pó de ouro em altas
pressões (13 a 133 mPa ou 10-4 a 10-3 Torr), em equipamento metalizador (BALTEC (modelo SCD-050), o que permite que os átomos de ouro colidam com as
moléculas de nitrogênio e de depositem nas amostras em várias direções.
Após a metalização com ouro, as amostras foram avaliadas.

2.3.8.1 Análises microbiológicas

A viabilidade de Lactococcus spp. foi realizado utilizando ágar M17
(Himedia, Mubai, Índia) incubado à 37ºC/48h. A viabilidade do probiótico foi
monitorada usado ágar seletivo MRS DCL (Dicloxacillin Cysteine Lithium), incubado
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à 37ºC/72 h em anaerobiose, ambos com plaqueamento em profundidade
(FÁVARO, 2004).
A contagem de psicrotróficos foi efetuada em ágar padrão – PCA, pelo
método de plaqueamento em superfície e incubado a 7ºC/ 10 dias. Além disso, foi
avaliada contagem total de bolores e leveduras em Agar batata dextrose acidificado
com ácido tartárico pelo método de superfície e incubado a 25ºC/ 5 dias (SILVA et
al., 2010).

2.3.9 Inocuidade do produto

Para atender a legislação vigente prevista na RDC 12, de 2001, para queijos
de muito alta umidade, foram avaliados a presença de coliformes termotolerantes
(45°C), Estafilococos coagulase positiva e Salmonela spp em 25g de amostra.
(BRASIL, 2001). A análise de Salmonela spp., Estafilococos coagulase positiva e
coliformes termotolerantes foram avaliados usando Petri film, incubados a 35ºC/48h,
35ºC/24h e 45ºC/48h, respectivamente (3M, Saint Paul, USA).

2.3.10 Monitoramento da vida útil dos queijos

A vida útil dos queijos foi avaliada através das análises da viabilidade das
BAL e probiótico, sobrevivência do probiótico à simulação das condições do TGI in
vitro, bem como contagem de bolores e leveduras, contagem de psicrotróficos, pH,
acidez titulável, índice de sinérese e parâmetros de textura, características que
podem indicar deterioração do produto ou perda das características funcionais dada
pela presença do probiótico. Para tanto, foram efetuadas análises a cada sete dias
(1, 7, 14 21 e 28 dias) com os produtos armazenados sob refrigeração (5ºC±2ºC).

2.3.10.1

Ensaio in vitro para avaliação da sobrevivência de Bifidobacterium lactis
HN019 sob simulação das condições gastrointestinais

A avaliação in vitro da sobrevivência do probiótico B. lactis HN019® em
cream cheese ultrafiltrado e tradicional foi realizada pela simulação das condições
gástrica e entérica (BURITI; CASTRO; SAAD; 2010), com modificações. A
sobrevivência do probiótico foi avaliada usando MRS DCL. Foram avaliados os
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produtos com 1 e 28 dias de armazenamento sob refrigeração (5±1ºC).
As amostras foram avaliadas inicialmente no tempo 0, após 2h do início da
simulação da fase gástrica, 4h após a fase entérica I, intestino delgado, e 6h após o
início do ensaio simulando a fase entérica II, intestino grosso.
A enumeração de B. lactis HN019® foi realizada em alíquotas coletadas de
amostras em triplicata após 0h, 2h, 4h e 6h do ensaio in vitro (três frascos diferentes
do mesmo ensaio para cada vez). Todos os resultados foram apresentados como
log UFC/g de cream cheese.
Para o procedimento do ensaio in vitro foram coletados 10 mL da amostra
diluída em solução de NaCl 0,5%, e transferida para 3 frascos estéreis, totalizando 9
frascos contendo as amostras para todo o ensaio. O pH dos frascos foi ajustado
para 1,8-2,1 com HCl 1N. Na (fase entérica I), o pH das amostras foi aumentado
para 4,3 – 5,1 utilizando uma solução alcalina pH 12 (NaOH 1N, PO4H2Na·2H2O e
água destilada). No último passo, o pH foi aumentado para 6,7 – 7,0 usando a
mesma solução alcalina.
Para avaliar a sobrevivência de B. lactis HN019® durante a simulação das
condições gastrointestinais, a taxa de sobrevivência foi determinada de acordo com
Guo et al. (2009). As taxas acima de 70% ou menores de 30% são consideradas
como satisfatórios ou inaceitáveis, respectivamente, e os valores entre esses dois
limites são considerados fracos.

2.3.11 Sinérese

As amostras foram pesadas (15g) e centrifugadas a 600rpm por 30 minutos.
Posteriormente, o índice de sinérese foi avaliado conforme Aichinger et al. (2003),
de acordo com a fórmula:

% NR é

Onde,
Ps – peso do sobrenadante;
Pa – peso da amostra.

=

× 100
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2.3.12 Análise Sensorial

A avaliação sensorial foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo seres Humanos da Universidade Norte do Paraná, Paraná, Brasil
(número do processo 93142218.0000.0108) (Anexo A). As duas formulações foram
submetidas a um teste sensorial de aceitação utilizando um painel de cem
julgadores não treinados, adultos com idade entre 18 e 60 anos compostos de
membros da comunidade acadêmica Unopar Unidade Piza, que foram convidados e
aceitaram voluntariamente participar. Para participação na pesquisa, os voluntários
não deveriam possuir restrições alimentares como alergias e intolerância aos
componentes do leite, deveriam consumir regularmente produtos lácteos (iogurtes,
bebidas lácteas, requeijão, queijos, leites fermentados, sorvetes, mouses, flans ou
ingredientes de origem láctea); não ser alérgico à castanha do Pará ou apresentar
intolerância ao glúten. Além disso, não deveriam estar gripados, resfriados ou
indispostos. Atendendo a essas condições, os voluntários poderiam participar da
análise sensorial do queijo, sem desconforto ou risco.
Os testes foram realizados em cabines individuais do Laboratório de Análise
Sensorial da Unopar (Piza, Londrina), sob luz branca. Os cream cheese tradicional e
o ultrafiltrado foram avaliados após 5 dias de armazenamento refrigerado, período
no qual as análises de inocuidade do produto foram realizadas. Foram utilizadas
porções de 30 g, servidas a 6ºC - 10ºC, em potes plásticos descartáveis codificados
com três dígitos aleatórios. As amostras foram apresentadas simultaneamente com
ordenação balanceada (AB e BA) juntamente com fatias de pão de forma e água à
temperatura ambiente para limpeza do palato entre uma amostra e outra.
Estas foram submetidas à avaliação sensorial usando o teste afetivo de
preferência pareada, que tem por finalidade determinar a diferença ou preferência
geral entre dois produtos. Foram avaliados os atributos: aparência, textura, sabor e
impressão global, utilizando uma escala hedônica estruturada de nove pontos, em
que 1: desgostei muitíssimo e 9: gostei muitíssimo. Os produtos também foram
avaliados quanto à intenção de compra utilizando uma escala de atitude estruturada
onde 1: certamente não compraria e 5: certamente compraria (MEILGAARD;
CIVILLE; CARR, 2006).
Os voluntários, foram informados dos riscos e benefícios relativos à
pesquisa.
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Riscos para os participantes da Pesquisa: Os voluntários, desta pesquisa
poderão apresentar alergia às proteínas do leite ou a castanhas do Pará,
intolerância à lactose, e por consequência, apresentar: erupções de pele, flatulência,
cólica, diarreia e/ou enjoo. Além disso, será necessário usar pão como suporte da
amostra, o que implica que o participante não poderá ser celíaco. Os sintomas
descritos costumam cessar com a interrupção do consumo do produto. Entretanto,
caso, o participante apresente algum dos sintomas descritos, e este sintoma
persista, lhe será recomendado encaminhamento a uma Unidade de Pronto
Atendimento de sua preferência ou alguma Unidade de Saúde à qual tenha acesso.
Nestes casos, se for do interesse, o pesquisador responsável deverá ser avisado e
poderá acompanhar o atendimento médico.
Benefícios da Pesquisa: A participação como voluntário nesta pesquisa não
proporciona benefício direto ao avaliador sensorial, no entanto, poderá contribuir
para o desenvolvimento de um produto lácteo diferenciado devido às características
de composição do produto.

2.3.13 Avaliação Estatística

As médias da composição físico-química, do perfil de textura e das
contagens microbiológicas dos QTR foram comparadas às médias do QUF através
do teste de Mann-Whitney. Durante a vida de prateleira, as médias de pH, acidez,
sinérese textura e dados microbiológicos de cada formulação (QTR e QUF) foram
comparadas pelo teste de Friedman ao longo dos 28 dias de armazenamento
refrigerado.
Para avaliar a viabilidade do probiótico durante a simulação gastrointestinal
in vitro, as médias das contagens durante as três etapas (estômago, intestino
delgado e intestino grosso) foram comparadas pelo teste de Kruskal-Wallis. Após 28
dias de armazenamento, o ensaio foi repetido e comparado ao ensaio inicial por
meio do teste de Wilcoxon.
Para avaliar a aceitação sensorial, o delineamento experimental ponderou
eventuais diferenças entre as amostras de queijos tradicionais e ultrafiltrados sobre
os escores de impressão global, aparência, sabor, textura e intenção de compra pelo
teste de Mann-Whitney.
Para o cálculo do índice de aceitabilidade foi adotada a expressão: IA(%) = A
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x 100/B, onde A = nota média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao
produto. O IA com boa repercussão é ≥ 70% (MONTEIRO, 1984).
Para avaliar se houve preferência dos provadores entre o QTR e o QUF a
população foi categorizada conforme o gênero (masculino e feminino), idade (menos
de 20 anos; entre 21 a 30 anos e acima de 30 anos), consumo de queijos cremosos
(consome ou não consome) e o tipo de queijo mais consumido (tradicional ou
ultrafiltrado). As variáveis foram submetidas ao teste univariado de qui-quadrado,
analisando se as frequências de predileção (QTR ou QUF) foram proporcionais entre
as categorias da população. Todos os testes utilizaram significância de 5% e foram
realizados no programa Statistica 13.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ULTRAFILTRAÇÃO DO LEITE PASTEURIZADO DESNATADO

Após o processo de ultrafiltragem, dos 20 L de leite iniciais, foram obtidos 5
L de retentado, o que implica em fator de concentração de 4.
O fluxo do permeado foi avaliado em tempos diferentes durante o processo
de UF. Foi possível avaliar que durante o processo houve um aumento no tempo do
processo por redução do fluxo, o que pode ser ocasionado pela saturação da
membrana. A limpeza do sistema de membranas periodicamente é necessária para
evitar entupimentos, formação de biofilmes, incrustações. Assim, a vazão da
membrana se mantém acima de 416 L/m2/h. Vazão inferior é considerado crítico
(Manual Unidade TIA Microfiltração). Por isso deve-se fazer a medida da vazão
inicial e final todas as vezes que um processo for realizado.
Os resultados obtidos para cálculo do fluxo do permeado e tempo são
mostrados na Figura 2.
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Figura 2 – Fluxo do permeado vs tempo ao longo do processo de UF.
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Fonte: Da Autora (2018).

As técnicas de separação por membranas utilizadas na indústria de
laticínios atendem a diferentes propósitos, de maneira geral, membranas de UF
retêm bactérias, glóbulos de gordura e proteínas, aumentando os sólidos totais
(TETRA PAK, 2018) que é o conjunto de todos os componentes do leite com
exceção da água (BELOTI, 2015). A taxa de sólidos totais (Tabela 3) aumentou
gradativamente no retentado ao longo do processo de filtração, indicando que
conforme o fluxo de leite passa pela membrana, maiores concentrações de
macromoléculas são retidas, enquanto moléculas menores, como lactose, sais e
água, são permeadas.

Tabela 3 - Concentração dos sólidos totais em leite pasteurizado desnatado ao
longo da ultrafiltração
Tempo (min.)
0
5
10
15
20
25

Concentração dos sólidos totais (%)

7,9%
8,1%
8,3%
9,0%
9,5%
9,9%

Fonte: Da Autora

Quanto à qualidade microbiológica da matéria prima, não foi observada
contagem de psicrotróficos ou presença de coliformes totais no retentado, indicando
que o processo de pasteurização do leite fluído, o processo de concentração em si
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que promoveu o aquecimento do leite a (T = 45ºC) durante a UF, foram eficientes
para o controle destes microrganismos.
O processo de UF aplicado, permitiu concentração de 4 vezes o volume
inicial de leite. Os dados evidenciam que a matéria prima usada na produção dos
queijos estava adequada quanto aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos
(BRASIL, 2001; BRASIL, 2011).
Ao final das produções (Fluxograma 1), notou-se que, para cada 1L de leite
desnatado pasteurizado utilizado no método tradicional, obteve-se em média 227,0 g
de produto final, enquanto que no processo de UF foi obtido 320,50 g, um
rendimento 41,2% superior de QUF com relação a QTR, o que pode ser explicado
pelo maior conteúdo de proteínas no QUF, já que parte das proteínas do soro
também compõem os queijos UF (LEITE, 2006).
A UF propicia aumento do rendimento em queijos ultrafiltrados, pois
concentra os sólidos, eliminando a lactose e o excesso de água, com isso, não há
necessidade de separar o soro do coágulo, obtendo-se um produto com maior teor
proteico, pois incorpora também as proteínas do soro, além de melhor valor nutritivo,
já que a proteínas incorporadas são de alto valor biológico (JULIANO et al., 1987;
HYDAMAKA et al., 2001).
Leite, Vaitsman e Dutra (2006) relatam rendimentos de 30% superiores para
queijos Feta e queijo fresco quando comparados a queijos com dessora tradicional.
Jeon et al. (2012) também obtiveram rendimentos 36,2 % para cream cheese com e
sem remoção de colesterol. Aqui, o rendimento superior também pode ser atribuído
à adição de castanhas, adicionada na proporção de 10% (P/P) à massa final.
Segundo Hydamaka et al. (2001), a inclusão das proteínas do soro no
queijo, reduz ou elimina a etapa de dessoragem da massa, assim, aumentando o
rendimento do produto.

3.2 COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, PERFIL DE TEXTURA E QUALIDADE
MICROBIOLÓGICA DOS CREAM CHEESE
A legislação brasileira atual não dispõe de padrões de identidade e qualidade
específicos para cream cheese. Todos os dados físico-químicos e avaliação
microbiológica, exceto para a viabilidade da cultura mesofílica e do probiótico.
(Tabela 4) evidenciam diferença significativa (p≤0,05) entre os dois processos
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aplicados, indicando que a tecnologia influencia diretamente na composição e
qualidade do produto final.

Tabela 4 - Composição centesimal e qualidade microbiológica de queijos tradicional
e ultrafiltrado prontos para o consumo.
Queijo tradicional

Queijo ultrafiltrado

pH

5,64± 0,21b

5,41±0,17a

Acidez

0,43 ±0,10a

0,78±0,58b

Umidade (%)

73,1±1,21b

67,6±2,18a

Cinzas (%)

1,71±0,13a

2,37±0,05b

Proteínas (%)

14,7± 1,03a

18,5 ±0,80b

Lipídeos (%)

9,40±0,39a

13,00±0,59b

Carboidratos (%)

1,65 ±0,03b

1,34±0,08a

Lactococcus sp. (log UFC/g-1)

8,99±0,02a

8,56±0,14a

B. lactis HN019 (log UFC/g-1)

8,84±0,08a

8,70±0,15a

Psicrotróficos (log UFC/g-1)

5,23±0,19a

6,56±0,08b

Bolores e leveduras (log UFC/g-1)

4,26±0,05ª

4,82±0,05b

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão (n=9). Os dados são médias de 3
repetições independentes
a,b: Médias seguidas de letras iguais na mesma linha, não diferem entre si pelo teste de MannWhitney (p>0,05).

O de pH do QUF, foi menor quando comparado ao QTR, o que pode ser
atribuído à maior concentração de proteínas e sólidos totais o que resulta em pH
mais baixos (WAUNGANA et al., 1995).
Segundo Mehaia (2002), a manutenção do pH mais elevado pode ser
consequência do poder tamponante causado pela concentração de sais de cálcio e
uma maior concentração de proteínas do soro (albuminas e globulinas). Valores de
pHs mais elevados podem favorecer a diminuição da vida de prateleira dos queijos,
principalmente quando há teores de umidade elevados
Em relação à acidez titulável, maior no QUF quando comparado ao QTR
(p≤0,05), se deve à incorporação das proteínas do soro que provoca o aumento da
acidez aparente nos retentados, resultando também em aumento do poder
tamponante (LELIEVRE, 1988).
A umidade foi maior no QTR (p≤0,05), o que era esperado, pois no processo
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de ultrafiltragem, a maior parte do soro foi permeado pela membrana, enquanto no
método tradicional a dessoragem foi realizada após a massa obtida. A UF é mais
eficiente na remoção da água (JULIANO et al., 1987; HYDAMAKA et al., 2001).
Embora o teor de umidade tenha sido maior no QTR, os valores obtidos para o QUF
são semelhantes aos relatados por (LAW, 1997) para queijo Minas Frescal
ultrafiltrado.
Tanto o QTR como o QUF podem ser classificados, pela legislação vigente,
como queijos de muito alta umidade (umidade> 55%) e com bactérias lácticas em
forma viável e abundante (BRASIL, 1996).
O queijo ultrafiltrado apresentou maiores porcentagens de cinzas, proteínas
e lipídeos, mas menor porcentagem de carboidratos (p≤0,05).
Os teores de cinzas em ambos os queijos estão próximos aos relatados por
Ribeiro et al. (2009), para queijo Minas Frescal ultrafiltrado. Cunha (2002) relata em
estudo com queijos Minas Frescal UF, um teor de cinzas de 3,94% a partir de leite
também concentrado 4 x.
Sainani, Vyas e Tong (2004), observaram uma variação no teor de cinzas
para cream cheese tradicional de 1,45% a 1,64%, os valores no presente estudo
estão semelhantes aos relatados pelo autor.
Os QUF apresentaram porcentagens de proteínas maiores do que os QTR,
isso se deve à concentração do leite que retém proteínas do soro, incorporando-as à
composição do produto final (BRANS et al., 2004). Nossos dados indicam conteúdo
de proteína superior a dados da literatura. Sang-Hun et al. (2012) relatam cream
cheese com redução de colesterol com teor de proteína de 7,97%.
O teor de gordura foi de 9,40 e 13,00% nos QTR e QUF, respectivamente, o
maior teor no QUF pode ser atribuído à UF, que retém componentes de alto peso
molecular, como proteína e gordura (GREEN, 1984; JENSEN et al., 1993). Embora
neste processo tenha se usado leite desnatado, a legislação vigente caracteriza leite
desnatado com 0 a 0,5% de teor de gordura (BRASIL, 2018). O processo de UF
pode concentrar esse componente ocasionando maior teor de gordura ao QUF.
Na literatura há relatos de variação de 3,9 a 31,5% de gordura para cream
cheese, e tal variação se deve, sobretudo, à padronização prévia da composição do
leite e da tecnologia aplicada (SILVA et al., 2013; LAVERSE et al., 2011)
O Departamento de Agricultura Americano estabelece limites de gordura
para cream cheese, de ≥33%G para cream cheese padrão, cream cheese com
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gordura reduzida (16,5≤%G<20) e cream cheese light (<16,5%G) (USDA, 1994).
Logo, conforme esta legislação, os produtos elaborados se enquadram como cream
cheese light.
Quanto aos dados microbiológicos, a contagem total de Lactococcus sp.
evidenciou presença de 9,8x108 UFC/g e 3,64x108 UFC/g para QTR e QUF
respectivamente. O probiótico B. lactis HN019 foi observado em concentração de
7,0x108 UFC/g para o QTR e 5,40x108 UFC/g para o QUF. Não houve diferença
significativa (p>0,05) em relação à contagem desses microrganismos quando
comparados QTR e QUF. Embora a legislação brasileira (BRASIL, 2018) e os
critérios internacionais para consideração de um alimento como probiótico (HILL et
al., 2014) não determinem uma contagem mínima para bactérias probióticas, dados
da literatura indicam ingestão diária de 106 a 107 UFC/g de produto, para obter os
efeitos benéficos desejados (KIP et al., 2006; SHORTT et al., 2004). Ambos os
queijos se adéquam a estas indicações. A literatura reporta muitos dados de alta
viabilidade de linhagens probióticas em cream cheese (SOUZA; SAAD, 2009),
evidenciado ser esta uma boa matriz para desenvolvimento e manutenção de
probióticos.
Vinderola et al. (2000) observaram viabilidade superior à 106 log UFC/g para
Bifidobacterium sp e L. acidophilus em queijos ultrafiltrados aos 60 dias de
armazenamento. A contagem de B. lactis HN019 e Lactococcus spp no presente
estudo, manteve superior a 108 log UFC/g, conferindo potencialidade probiótica às
formulações desenvolvidas de cream cheese.
Também não há determinação para contagem mínima de bactérias lácticas
em queijos fermentados (BRASIL, 1996). No entanto, sabe-se que estes
microrganismos podem atribuir segurança microbiológica aos produtos devido aos
metabólitos produzidos in loco.
O QUF apresentou maiores contagens de psicrotróficos e bolores e
leveduras (p≤0,05) com relação à QTR. Embora a matéria prima (leite desnatado e
retentado) não tenham apresentado contagens de psicrotróficos e bolores e
leveduras, a presença destes no produto pronto para o consumo pode ser
decorrente de algum ingrediente e podem impactar na deterioração do produto
durante sua vida de prateleira. Nos processos industriais, este tipo de microrganismo
contaminante pode ser facilmente controlado por adição de conservantes como
sorbatos, o que não foi efetuado neste trabalho.
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Quanto à inocuidade, os queijos não apresentaram presença de coliformes
termotolerantes, Staphylococous coagulase positiva ou Salmonella, indicando
condições de fabricação adequadas e seguras para consumo humano (BRASIL,
2001).
A diferença na composição entre QUF e QTR também foi notada no perfil de
textura (Tabela 5), uma vez que o QUF apresentou maior dureza, gomosidade,
adesividade e mastigabilidade. Já a coesividade e a elasticidade foram menores no
queijo ultrafiltrado (p≤ 0,05).
A dureza é definida como força necessária para promover a deformação nos
produtos (SZCZESNIAK, 2002). A dureza em cream cheese pode ser afetada por
diversos fatores, tais como, pH (ALMENA-ALISTE; KINDSTEDT, 2000), utilização do
processo de ultrafiltração (COVACEVICH; KOSIKOWSKI, 1977) e pelos conteúdos
de gordura e sal (SANCHEZ et al., 1994; WENDIN et al., 2000). Alguns
pesquisadores também relataram que maior concentração de gordura em cream
cheese aumentou sua dureza, pois os glóbulos de gordura cobrem parcialmente a
caseína participando da agregação de partículas e reforçando a estrutura desses
produtos (BRIGHENTI et al., 2008; LUCEY; MUNRO; SINDH, 1998; WENDIN et al.,
2000).
Ainda em relação à textura, a elasticidade oscilou durante todo o período de
armazenamento. O parâmetro elasticidade indica a taxa pela qual o material
deformado retorna a sua condição normal (SZCZESNIAK, 2002). Puhan e Gallman
(1981) relatam que o uso da ultrafiltração para produção de queijos frescos ocasiona
textura mais elástica.
O parâmetro gomosidade aumentou após os 21 dias de armazenamento.
Segundo Fox e McSweeney (1998), a gomosidade e a mastigabilidade são
influenciados pelo pH e também pelo teor de umidade. Cunha (2002) evidencia que
a gomosidade é influenciada pelos mesmos parâmetros que a dureza.
Nos parâmetros dureza, coesividade, adesividade e mastigabilidade no QTR
não foi observado diferença significativa (p>0,05) durante os 28 dias de
armazenamento refrigerado.

61

Tabela 5 - Características de textura do queijo tradicional (QTR) e queijo ultrafiltrado
(QUF) durante 28 dias de armazenamento sob refrigeração.
Parâmetros
QTR

QUF

1

7

14

21

28

Elasticidade
(m/m)
Gomosidade
(N)

3,47±0,03b

3,42±0,04ac

3,76±0,49bc

3,39±0,05ª

3,43±0,08ab

0,36±0,03a

0,39±0,06a

0,40±0,10a

0,36±0,06a

0,66±0,22b

Dureza (N)

0,54±0,03a

0,55±0,04a

0,54±0,02a

0,55±0,03a

0,55±0,02ª

Coesividade

0,64±0,15a

0,54±0,03a

0,65±0,14a

0,66±0,16ª

0,65±0,16ª

Adesividade
(mJ)
Mastigabilidade
(mJ)

0,38±0,04a

0,45±0,12a

0,54±0,29a

0,64±0,24a

0,54±0,25ª

1,74±0,04a

1,80±0,03a

1,80±0,12a

1,74±0,03ª

1,81±0,09ª

0,96±0,08a

0,99±0,10ª

1,00±0,10ab 1,06±0,04b

1,14±0,03c

3,34±0,03a

3,32±0,05ab 3,35±0,10ab 3,29±0,04b

3,05±0,04c

Dureza (N)

2,76±0,08c

2,73±0,02c

1,95±0,04b

1,93±0,02b

1,88±0,02a

Coesividade

0,44±0,02a

0,52±0,07b

0,60±0,04c

0,62±0,02c

0,49±0,03b

3,42±0,33bc

3,55±0,02b

3,73±0,03d

3,64±0,03c

0,93±0,02ª

0,94±0,02ª

0,98±0,10a

1,00±0,19a

Elasticidade
(m/m)
Gomosidade
(N)

Adesividade
2,93±0,05a
(mJ)
Mastigabilidade
0,93±0,05a
(mJ)

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão (n=9). Os dados são médias de 3
repetições independentes
a,b,c Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferiram pelo teste de Friedman com p>
0,05.

No processo de UF o maior teor de gordura pode ser responsável pelo
processo tecnológico. Além disso, o QUF apresentou menor umidade (Tabela 4), o
que pode também ser relacionado a esta característica. Covacevich e Kosikowski
(1977) também observaram textura mais firme em queijos ultrafiltrados e com adição
de BAL quando comparados à queijos tradicionais. Nestes queijos, a adesividade e
a mastigabilidade aumentaram (p≤0,05)) a partir do 21º dia (Tabela 5).
Para a textura, a coesividade e a elasticidade, aumentaram no QUF
(p≥0,05), enquanto que a gomosidade se manteve sem alterações durante todo o
período de armazenamento. A elasticidade em queijos está relacionada com a
coesividade, uma vez que, quanto mais elástico for o queijo, maior será sua
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resistência à ruptura, portanto, maior sua coesividade (GUNASEKARAN; AK, 2002).
No QUF, este comportamento é observado. Além disso, a elasticidade também sofre
influência do teor de proteína presente no alimento (GUIMARÃES, 2011). Géis com
maior concentração proteica são mais firmes, elásticos e capazes de reter maiores
quantidades de água, quando comparados aos contendo menos proteína
(ANTUNES; MOTTA; ANTUNES, 2003).
Os resultados encontrados para mastigabilidade e dureza variaram (p≥0,05)
a partir do 28º e 21º dias, respectivamente, indicando menor necessidade de força
para provocar deformação do produto, bem como menos energia para mastiga-los.
Também foi observado diminuição na dureza de queijos ultrafiltrados, quando os
teores de soroproteinas desnaturadas aumentaram (KIKUCHI, 2008).
A gomosidade foi maior no QUF (p≤0,05). Está segue os mesmos
parâmetros que influenciam a dureza, já que a energia necessária para desintegrar o
alimento está relacionada à força necessária para comprimi-lo (CUNHA, 2007).
O parâmetro adesividade representa a força necessária para vencer a tração
entre a superfície do alimento e a superfície do material com o qual entra em contato
(SZCZESNIAK, 2002). O QUF apresentou maior adesividade que QTR, o que pode
ser atribuído ao maior teor de proteínas observado no QUF, este componente
contribui para que a estrutura de rede dos géis seja mais firme (MIRI; NAJAFI,
2010).
O parâmetro adesividade também é influenciado pela gordura presente na
amostra, quanto maior o teor no produto maior será a adesividade (KEALY, 2006).
Isso também pode ser explicado devido o QUF apresentar aumento do teor de
gordura quando comparado ao QTR.
Os resultados para mastigabilidade mostram que o QUF apresentou valores
maiores quando comparados ao QTR, isso pode estar relacionado aos resultados
apresentados no parâmetro dureza, que demostram que os queijos fabricados por
ultrafiltração, nesse estudo, necessitaram de uma força maior para atingir a
deformação, e mais energia é necessária para mastigá-los até estarem prontos para
serem deglutidos.
Quanto à coesividade, QUF tiveram menores índices que QTR. PiazzonGomes et al. (2010) estudaram queijo minas frescal, e constataram que queijos que
apresentam em sua composição menor teor de umidade e proteínas ficam são
menos coesos. Embora os dados obtidos nesse estudo mostrem que o QUF
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apresentou maior teor de proteína, pode-se observar um queijo menos coeso e com
menor teor de umidade.
O parâmetro elasticidade é influenciado pelas proteínas e pelo teor de
gordura presente no alimento. À medida que o teor de gordura aumenta, a
elasticidade do queijo diminui (PIAZZON-GOMES et al., 2010; SILVA, 2013), dado
coerente ao observado para o QUF, cujo teor de gordura é maior que QTR em 4%.
Queijos com reduzidos teores de gordura geralmente apresentam menores
rendimentos (AMELIA et al., 2013; BARROS, et al., 2006; GARCIA; PENNA, 2010),
uma vez que esta corresponde aproximadamente 50% do extrato seco desse
produto (PINHEIRO; PENNA, 2004).
Os glóbulos de gordura nos queijos ficam aprisionados na rede proteica, e
sua distribuição determina a uniformidade e o grau de interações entre as proteínas.
Com a remoção de gordura os queijos ficam mais elásticos, pois há um aumento na
interação proteína-proteína (BARROS, 2005).

3.3 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS

O perfil de ácidos graxos nos produtos, apresentado na Tabela 7, evidencia
um maior conteúdo de ácidos graxos no QUF, dado que relaciona ao maior teor de
lipídeos totais neste produto (Tabela 4), quando comparado ao QTR. No entanto,
não há diferença significativa (p>0,05) na porcentagem de quaisquer ácidos graxos
determinados entre os queijos QUF e QTR. Nota-se a presença majoritária de ácido
oléico (C18:1n-9), ácido palmítico (C16:0) e ácido linoléico (C18:2n-6) em ambos os
queijos.
Monteiro et al. (2018) relataram que os ácidos graxos saturados,
compreendem 70% da composição do leite, e os ácidos graxos de cadeia longa
como; ácido palmítico (C16:0), mirístico (C14:0), esteárico (C18:0), oléico (C18: 1n9) e linoléico (C18: 2n-6) são característicos da gordura do leite.
Os isômeros trans podem ser considerados intermediários entre um ácido
graxo original insaturado cis e um ácido graxo saturado (VALENZUELA; MORGADO,
1999) e são formados industrialmente em processos de hidrogenação. No leite
ocorre em pequenas quantidades, por ação de sistemas enzimáticos da microbiota
intestinal do ruminante através da biohidrogenação. O papel biológico de gorduras
trans, particularmente no que concerne aos efeitos desfavoráveis no perfil de
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lipoproteínas, tem sido muito discutido na nutrição humana (SUNDRAM et al., 1997).
Nos queijos, foi possível observar a ocorrência de ácidos graxos trans em baixas
concentrações, totalizando 2,8% no QTR e 1,3% no QUF.
Além disso, ambos os queijos foram adicionados de castanhas e sabe-se que
o perfil de ácidos graxos presente nelas se destacam, sobretudo os ácidos oleicos
ꞷ9 (C 18:1), linoleico ꞷ6 (C 18:2) e ácido graxo α-linolênico - ꞷ3, além de ácidos
graxos saturados em especial o ácido palmítico e o ácido esteárico (ALASALVAR;
2011; CHUNHIENG et al., 2008). Pode-se notar que todos os ácidos graxos
presentes, com exceção do ácido graxo α-linolênico - ꞷ3, nas castanhas foram
encontrados.
No QUF, nota-se a presença de ácido linoléico conjugado (CLA) em maior
quantidade, porém não houve diferença significativa (Tabela 7). O termo CLA referese à mistura de isômeros do ácido linoleico (ANDRADE et al., 2012). 27 estruturas
distintas de CLA já foram identificadas, no entanto, o ácido rumênico (cis-9, trans-11)
é o que apresenta predominância em leite e derivados, constituindo mais de 90% do
conteúdo de CLA na gordura láctea (STANTON et al., 2003). Algumas culturas
starter têm sido identificadas, por possuir habilidades em converter o ácido linoléico
em CLA, como as, propionibactérias, bactérias ácido lácticas e bifidobactérias
(OGAWA et al., 2005). Nos derivados lácteos, a concentração de CLA é dada pela
concentração inicial deste no leite empregado como matéria-prima ou ainda devido
ao enriquecimento do produto com este composto (LEDOUX et al., 2005). Ledoux et
al. (2005) relatam concentração média entre 0,45 a 0,80g CLA/ 100g de gordura
láctea em manteiga. Os autores observaram maior concentração deste no verão.
Em iogurtes, o teor de CLA foi relatado por Serafeimidou et al. (2013) que
observaram variações de 0,128 g/100g até 1,501g/100g de gordura. Tais
concentrações dependem do tipo de leite, bem como da tecnologia de fabricação do
produto.
Nos queijos, o teor de CLA pode variar de 0,05 a 2,86g/100g de gordura,
dependendo do tipo de leite, da alimentação animal e origem geográfica, que
também afetam as concentrações destes ácidos graxos (El-SALAM; EL-SHIBIBY,
2014; PRANDINI et al., 2011). Quanto ao tipo de queijo, o período de maturação
interfere nos teores de CLA, sendo maior para os tipos mais maturados. Há relato do
aumento da concentração de CLA a partir de seis meses de maturação (CICOGNINI
et al., 2014).
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Tabela 4 – Perfil de Ácidos graxos e colesterol em g contido em 100g de amostras
de cream cheese tradicional (QTR) e ultrafiltrado (QUF)
Ácidos Graxos

QTR

QUF

ácido caprílico (C8:0 )

0,042

0,054

ácido cáprico (C10:0)

0,098

0,118

ácido láurico (C12:0)

0,139

0,153

ácido tridecanóico (C13:0)

0,006

0,008

ácido mirístico (C14:0)

0,550

0,632

ácido miristoléico (C14:1 c9)

0,044

0,052

ácido 12-tetradecanoico

0,029

0,036

ácido pentadecanóico (C15:0)

0,057

0,067

ácido palmítico (C16:0)

2,283

3,024

ácido palmitoléico (C16:0) c9

0,100

0,132

ácido margárico (C17:0)

0,027

0,033

ácido 10-heptadecanóico (C17:1)

0,245

0,152

ácido esteárico (C18:0)

1,095

1,474

ácido oleico (C18:1-n9)

2,861

4,222

ácido cis-vaccênico (trans 11 C18:1)

0,196

0,117

ácido trans-13-octadecenoico (C18:1 (trans-13)ꞷ13

0,034

0,015

ácido linoleico (C18:2n-6)

1,458

2,632

ácido nonadecanoico (C19:0)

0,054

0,008

ácido alfa linolênico (C18:3)

0,024

0,036

9-cis,11-trans-octadecadienoato (C18:2 c9t11)*

0,036

0,047

ácido araquídico (C20:0)

0,022

0,031

ácido araquidônico (C20:4n6)

0,006

0,003

Colesterol Total
⅀AGS

0,00864

0,01396
a

4,37±0,002

5,60±0,002a

3,51±0,002a

4,72±0,002a

⅀AGPI

1,52±0,001a

2,72±0,002a

IA

0,92±0,002a

0,76±0,002a

IT

1,51±0,002a

1,34±0,001a

AGD

6,13±0,002a

8,92±0,002a

AGSH

2,97±0,002a

3,81±0,002a

AGD/AGSH

2,06±0,002a

2,34±0,002a

⅀AGMI

Os dados são expressos em médiaas de análises em triplicatas e não apresentaram diferenças
significativas na composição de ácidos graxos entre QUF e QTR (p>0,05).
*CLA: Ácido Linoleíco Conjugado; AGS: Ácidos Graxos Saturados; AGMI: Ácidos Graxos
Monoisaturados; AGPI: Ácidos Graxos Poli-insaturados; IA: Índice aterogênico; IT: Índice de
trombogênico; AGD: Ácidos Graxos Desejáveis; AGSH: Ácidos Graxos Saturados
Hipercolesterolêmicos.
Fonte: Da Autora
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Há na literatura relatos de algumas bactérias produtoras de CLA a partir de
ácidos graxos livre, essa característica é cepa dependente (GORISSEN et al., 2010;
RODRÍGUEZ-ALCALÁ et al., 2011). Dentre estas bactérias, destacaram-se as
espécies de Bifidobacterium sp (GORISSEN et al., 2012), Proprionibacterium sp
(WANG et al., 2007), Lactobacillus sp (LIN et al., 2005), sendo que algumas destas
apresentam atividade probiótica, cujo efeito positivo à saúde poderia estar
correlacionado à produção de CLA (O’SHEA et al., 2012).
Devido aos benefícios atribuídos ao CLA, uma alternativa para aumentar o
teor deste em leites e derivados lácteos é a utilização do método de enriquecimento,
alcançado pela suplementação das rações com óleo ou sementes oleaginosas ricas
em α-linolênico (BUCCIONE et al., 2012).
Ainda em relação à Tabela 7, estão demostrados os resultados do conteúdo
de colesterol para QTR e QUF. Embora o QUF apresente maior teor de colesterol
total, esta diferença não é signifcativa entre os dois produtos.
Já em relação aos ácidos graxos AGS, AGMI, AGPI, AGD, AGSH e os índices
IA e IT, os resultados encontrados não difeririam entre as formulações. Uma fração
lipídica de alta qualidade deve conter baixa IA e IT, pois podem inibir a agregação de
plaquetas, prevenindo o aparecimento de doenças coronarianas (SPERRY et al.,
2018).
Os AGPI n-3 e n-6 são atribuídos vários efeitos sobre a resposta imune e
inflamatória. A ingestão desses ácidos graxos é importante para determinar a
severidade do processo inflamatório (ANDRADE, 2006; CALDER, 2009).
Os AGS, em geral, elevam os níveis de LDL no sangue humano, quando
comparadas com as proteínas, carboidratos ou ácidos graxos insaturados. O efeito
hipercolesterolêmico do AGS está associado apenas aos ácidos láurico e mirístico
(GRUMMER, 1991).
Entre os ácidos graxos monoinsaturados (AGMI), o ácido oleico (C18:1-n9), é
importante devido aos efeitos anticolesterolêmicos, o que é importante sob a ótica
nutricional do leite (LANIER; CORL, 2015).
Os ácidos graxos desejáveis (AGD) foram encontrados no QTR e QUF. O
ácido esteárico é um dos ácidos graxos utilizados para o cálculo desse índice e,
apesar de ser saturado, é considerado um ácido graxo neutro sob ponto de vista do
perfil lipídico, já que pode ser convertido em ácido oleico, e que contribui para
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redução nos níveis de LDL-colesterol diminuindo o risco de aparecimento de
doenças cardiovasculares (COSTA et al., 2008).
Sang-Hun et al. (2012) relatou em seu estudo com cream cheese, a presença
do nível de colesterol de 32,43 g/100g de gordura.
De acordo com a TACO (2011), o conteúdo de colesterol para queijo Minas
Frescal, deve ser de 13,74 g/100g de produto, valor próximo ao encontrado no
presente estudo para o QUF.
Castiella et al., (2004), relata que quanto menor a gordura dos produtos
lácteos, menor será o conteúdo de colesterol. Resultados foram obtidos por Salem e
Abeid (1997), em estudo com redução de níveis de colesterol de queijos, que
apresentou uma redução de 33 a 66% do teor de gordura nos produtos e isso
significou para obtenção de menor teor de colesterol de 19 a 30%, respectivamente.
Além disso, eles afirmam que o aumento do colesterol está relacionado com
aumento do teor de gordura e também com o tipo de processamento e tratamento
aplicado na produção dos produtos.

3.4 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE NO QTR E QUF

Os dois métodos utilizados, capacidade de redução do ferro (FRAP) ou
sequestro de radical (ABTS), não evidenciaram atividade antioxidante nos queijos
QTR e QUF em quaisquer dos tempos avaliados. Embora alguns componentes do
leite, tais como; as enzimas superóxido dismutase, catalase, glutationaperoxidase,
proteína como a lactoferrina e vitaminas antioxidantes como as vitaminas E, A e C,
(LINDMARK-MANSSON; AKESSON, 2000), assim como os componentes das
castanhas do Pará: α, β e γ-tocoferol e selênio, sejam fontes de compostos
antioxidantes (PHILIPS; RUGGIO; ASHRAF-KHORASSANI, 2005) e apresentem
atividade antioxidante, nas condições analisadas esta ação não foi observada nos
produtos pelos métodos empregados. Possivelmente as concentrações dos
ingredientes ou componentes com atividade antioxidante não foram suficientes para
esta ocorrência.

3.4.1 Microestruturas dos queijos

Na Figura 3, são apresentadas as micrografias dos queijos. Em relação aos
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dois tratamentos, pode-se observar que as microestruturas são diferentes, a matriz
do QUF (Figura 3A) apresenta maior uniformidade. Enquanto que para a imagem do
QTR (Figura 3B), ocorrem irregularidades ao longo de toda a extensão da imagem,
isso é observado em todas as imagens obtidas, independente do aumento utilizado
para ampliação das mesmas.
Com a microscopia eletrônica, as micelas de caseína e os glóbulos de
gordura têm sido analisados como componentes individuais em produtos lácteos,
para estudar a sua microestrutura. Os glóbulos de gordura ficam aprisionados no
coágulo durante a fabricação do queijo, enquanto as micelas de caseína são
agregadas (KALAB, 1993), isso pode ter contribuído para imagens de uma matriz
mais homogênea.
Observando as imagens dos dois tipos de queijos (Figuras 3A e 3B), pode-se
notar a presença de estruturas que correspondem ao probiótico B. animalis, susp.
Lactis HN019 (Figura 3D) e aos Lactococcus sp (Figura 3C) da cultura mesofílica. O
tamanho destas estruturas foi observado e são coerentes, quando estas são
comparadas com a Figura 3 que representa as amostras liofilizadas dos dois
microrganismos individualmente.
Estudos sobre cream cheese revelaram que sua microestrutura pode ser
afetada por diversos processos de fabricação (KALAB; SARGANT; FROEHLICH,
1981),

tratamento

térmico

e

adição

de

sais

emulsificantes

(BUCHHEIN;

THOMASOW, 1984), taxa de resfriamento e temperatura final do produto
(SANCHEZ et al., 1994), incorporação de proteínas de soro desnaturadas (KALAB;
MOLDER, 1985), pressão de homogeneização, bem como os conteúdos de gordura
e sal (WENDIN et al., 2000).
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Figura 3 – Micrografia eletrônica de varredura, com imagem ampliada em 12000 x
de amostras dos queijos ultrafiltrado (A) e queijo tradicional (B). As imagens
sobrepostas correspondem à MEV das culturas Lactococcus sp (C). e B. lactis
HN019 (D) também com aumento de 12000 x. As setas indicam possíveis imagens,
nas amostras de queijos, correspondentes aos microrganismos indicados.

Fonte: Da autora

3.5 MONITORAMENTO DA VIDA ÚTIL DOS QUEIJOS

Durante o armazenamento do QTR, houve aumento da acidez e diminuição
do pH (p≤0,05) (Figura 4A), o que pode ser consequência do metabolismo
microbiano mesmo à temperatura de refrigeração. Algumas bactérias lácticas
promovem pós-acidificação em produtos lácteos (DAVE; SHAH, 1998). Maruyama
et al. (2006) verificaram que o pH dos queijos petit-suisse contendo probióticos
diminuiu durante o período de estocagem, entre 1º e 21º dia de armazenamento,
com valores de 4,7 a 4,4.
Estudo realizado por Buriti et al. (2005), em queijo Minas Frescal com
Lactobacillus paracasei LBC-82 com ou sem adição de cultura “starter” mesófila,
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evidenciou maior acidificação, ao longo do armazenamento nos queijos probióticos
com a cultura “starter” em comparação aos queijos adicionados apenas das
bactérias probióticas. A adição de microrganismos probióticos geralmente afeta
negativamente o teor de acidez em queijos, por torná-los ácidos (BERGAMINI,
2005).
Com relação às contagens dos Lactococcus sp e B. lactis HN019, não houve
diferença significativa (p>0,05), durante o tempo de armazenamento. Pode-se
observar que ambas as contagens ficaram na faixa de 108 log UFC/g de produto.
Isso evidencia que os resultados encontrados para os QTR no presente estudo são
adequados, uma vez que a literatura recomenda ingestão mínima diária de 106
UFC/g de produto para promoção de efeitos benéficos (KIP; MEYER; JELLEMA,
2006; SHORTT; O’BRIEN, 2004). Em relação à qualidade microbiológica, as
contagens de bolores, leveduras e psicrotróficos aumentaram a partir do 7º dia de
armazenamento (p≤0,05); isso pode ter ocorrido devido alguma contaminação
contida nas castanhas ou durante o processo de produção. A não adição de
conservantes, alta umidade, e baixo teor de sal no produto podem contribuir para a
manutenção e aumento destes contaminantes nos produtos, mesmo refrigerados.

Figura 4A – Monitoramento da vida útil do queijo tradicional em relação a contagem
de Lactococcus sp, B. lactis HN019, psicrotróficos, bolores e leveduras, pH e acidez
durante 1, 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento.

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão. Os dados são médias de 3 repetições
independentes.
a,b,c Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferiram pelo teste de Friedman com p >
0,05.
Fonte: Da Autora
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Figura 4B – Monitoramento da vida útil do QUF em relação a contagem de
Lactococcus sp, B. lactis HN019, psicrotróficos, bolores e leveduras, pH e acidez
durante 1, 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento.

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão. Os dados são médias de 3 repetições
independentes.
a,b,c Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferiram pelo teste de Friedman com p
>0,05.
Fonte: Da Autora.

A sinérese do QTR, durante o armazenamento, aumentou a partir do 14º dia
(p≤0,05) (Tabela 8). O aumento da sinérese coincide com aumento na acidez
titulável, que pode ocasionar contração do gel proteico e consequentemente dessora
(JACOB; JAROS; ROHM, 2011; ANEMA et al., 2014). Além disso, sinérese implica
em água livre, o que pode favorecer o desenvolvimento de bactérias, inclusive
contaminantes (SALLES, 2003). Houve a multiplicação de bolores e leveduras
durante o armazenamento refrigerado (Figura 4A). Sinérese pode ser corrigida por
adição de gomas que têm a capacidade de melhorar a retenção de água.
Quanto ao QUF, durante o período de armazenamento refrigerado houve
aumento da acidez e diminuição do pH (p≤0,05) (Figura 4B). Porém, o aumento da
acidez ocorreu somente a partir do 14º dia (p≤0,05). O pH é importante para a
caracterização dos queijos devido a sua influência na textura, na deterioração dos
alimentos, bem como na retenção de sabor e odor (CECCHI, 2003; ANDRADE,
2006). Assim como no QTR, o metabolismo microbiano pode também ser
responsável pela redução do pH e aumento da acidez titulável.
De acordo com Lankaputhra, Shah e Britz (1996), a viabilidade das culturas
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probióticas pode ser afetada por fatores presentes nos queijos ao longo do
armazenamento, como baixo pH e a presença de oxigênio e acidez. Porém, a
viabilidade do probiótico e contagem de Lactococcus sp se mantiveram estáveis ao
longo do armazenamento, não havendo diferença significativa durante os 20 dias de
estocagem (p > 0,05).
Para a qualidade microbiológica, as contagens de psicrotróficos aumentaram
a partir do 7º dia, enquanto a de bolores e leveduras aumentaram apenas no 28º dia
de armazenamento (p≤0,05). Como explicado anteriormente, pode ter ocorrido a
contaminação, bem como características inerentes ao produto, podem ter favorecido
a manutenção destes durante o armazenamento.
Em relação à sinérese, houve aumento somente a partir do 21º dia de
armazenamento (Figura 4B).
Needs et al. (2000) observaram menor taxa de sinérese nas amostras de
queijos processado a 6 bar, constatando que esse resultado é devido a maior
inclusão de proteínas de soro na massa do queijo e devido à formação de uma rede
de gel mais fina.

3.6 SOBREVIVÊNCIA

DA

BIFIDOBACTERIUM

LACTIS

HN019®

SOB

SIMULAÇÃO DAS CONDIÇÕES GASTROINTESTINAIS

O TGI apresenta condições adversas às bactérias, o perfil de sobrevivência
de microganismos a estas condições pode implicar em efeitos destes no hospedeiro.
No queijo obtido por dessora tradicional (QTR), não houve variação
significativa (p>0,05) na população do probiótico considerando cada uma das fases
da simulação do trato gastrointestinal (estômago, intestino delgado ou intestino
grosso) quando comparados QTR recém produzidos ou armazenados durante 28
dias (Figura 5). Os nossos dados indicam que o armazenamento do QTR não afetou
a capacidade de sobrevivência do probiótico em cada uma das 3 condições
simuladas, o probiótico se manteve na faixa de 8 Log UFC/mL.
Quanto ao QUF, houve um aumento (p≤0,05) da população do B. lactis nas 3
fases avaliadas quando comparados queijos com um e 28 dias de estocagem
(Figura 5). Isso pode ter ocorrido por uma adaptação e metabolismo do probiótico na
matriz queijo, ocasionando um efeito protetor. Charteris et al. (1998) atribuíram efeito
protetor das proteínas do leite sobre microrganismos em condições gastrointestinais.
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O QUF apresentou um maior teor de proteína quando comparado com o QTR,
devido aos processos tecnológicos empregados na matéria-prima. Portanto, houve
um aumento da contagem de Bifidobacterium lactis HN019® durante o período de
estocagem e durante o trânsito intestinal.
Bedan, Rossi e Saad (2013) e Klindt-Toldam et al. (2016) observaram alta
taxa de sobrevivência de cepas de Bifidobacterium spp. nas condições da fase
gástrica.
Ao avaliar o comportamento do probióticos entre os queijos (QTR e QUF) em
cada uma das fases, observou-se que no QTR, as contagens de B. lactis HN019
foram menores na etapa que simulou o intestino delgado, tanto para o queijo com
um dia de produção quanto para o queijo com 28 dias de produção (Figura 5).
Embora essa contagem tenha diminuído nessa fase, a contagem de células viáveis
permaneceu alta com 7 Log e se manteve na fase que simulou o intestino grosso.
Ao final dos ensaios (6h) na fase que simulou o intestino grosso, pode-se observar
uma população final de HN019® de 7,76 e 7,85 nos tempos 1 e 28 dias de
armazenamento, respectivamente.
Presti et al. (2015) avaliaram o efeito desta condição em cepas probióticas de
Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. e constataram que nenhuma das cepas
quando exposta a pH 3,0 – 5,0 perderam sua viabilidade, mesmo em concentração
padrão de sais biliares.
Apesar da diminuição da contagem na fase que simulou intestino delgado,
este resultado é considerado satisfatório para QTR, pois o probiótico se manteve em
7,33 Log UFC/g, demonstrando resistência aos ácidos gástricos e os sais biliares.
Desta forma, a taxa de sobrevivência (GUO et al., 2009) no QTR foi em média 87%
tanto no queijo com 1 dia, quanto com 28 dias de armazenamento.
Por sua vez, as contagens médias do probiótico não variaram durante as
etapas da digestão in vitro do QUF com 1 dia de vida de prateleira, a linhagem se
manteve com contagem média de 7,60 Log UFC/g nas três fases simuladas. Já após
28 dias de armazenamento, apesar das contagens de Bífidobacterium terem
aumentado interfases, houve diminuição significativa (p≤0,05) na viabilidade das
células nas etapas que simularam as digestões intestinais. Esse resultado foi
observado apenas nos queijos ultrafiltrados com 28 dias de produção (Figura 5). De
forma geral, no QUF a taxa de sobrevivência do probiótico foi de 89% (GUO et al.,
2009).
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Figura 5 – Sobrevivência da Bifidobacterium lactis HN019® (log UFC/g) sob
simulação das condições gastrointestinais em queijo tradicional e queijo ultrafiltrado
após 1 e 28 dias de armazenamento refrigerado.

TR: Queijo Tradicional; UF: Queijo Ultrafiltrado. Os resultados estão expressos como média ±
desvio padrão (n=9). Os dados são médias de 3 repetições independentes.
A,B: Para cada fase do TGI: Médias seguidas de letras maiúsculas iguais na mesma coluna não
diferiram pelo teste de Kruskal-Wallis com p > 0,05
a,b: Para cada formulação: Médias seguidas de letras minúsculas iguais na mesma linha não
diferiram pelo teste de Wilcoxon com p >0,05;
*Diferença significativa (p≤0,05) entre queijos com 1 e 28 dias de armazenemnento refrigerado
comparando as mesmas fases do TGI.

3.7 AVALIAÇÃO SENSORIAL

O perfil de provadores foi composto em maior parte por mulheres, com faixa
etária de até 20 anos de idade, consumidores de queijos cremosos e
majoritariamente do tipo ultrafiltrado.
Em relação à aceitação sensorial, os escores de impressão global,
aparência, sabor, textura e intenção de compra não diferiram quando comparados
QTR e QUF (p>0,05), conforme ilustrado na Figura 6. Os provadores não indicaram,
portanto, preferência entre um produto ou outro. Adicionalmente, o índice de
aceitabilidade para os quesitos impressão global, sabor e textura foram superiores a
70% em ambas as formulações. Os resultados indicam que os queijos foram bem
aceitos pelos provadores. Quanto à intenção de compras, os provadores indicaram
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em torno de 50% de intenção de compras para ambas as formulações
apresentadas.

Figura 6 – Mediana, quartis (25%-75%), intervalo (mín-máx) dos escores sensoriais
e índice de aceitação para os quesitos de impressão global, aparência, sabor,
textura e intenção de compra de queijo tradicional e ultrafiltrado em uma população
de 100 provadores.

a: Letras iguais para o mesmo quesito não diferiram entre as formulações pelo teste de MannWhitney com p > 0,05; *Índice de aceitação.

CONCLUSÃO

Os cream cheese formulados apresentaram caraterísticas distintas quando
utilizado dessora tradicional ou ultrafiltração, indicando que a tecnologia aplicada
impacta nas características do produto final. Ambas as matrizes se mostraram
adequadas para incorporação e manutenção do probiótico adicionado, cuja
viabilidade se manteve superior à 107 UFC/g de produto em até 28 dias de
armazenamento refrigerado. A adição de Castanhas do Pará, além de valorizar,
diferencia o produto, uma vez que não há queijos adicionados de castanhas no
mercado. Os queijos cremosos com probiótico e castanhas do Pará podem ser uma
alternativa interessante ao mercado de produtos lácteos funcionais.
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CONCLUSÃO GERAL
A tecnologia de produção ocasionou diferenças na composição centesimal e
parâmetros de textura em cream cheese obtidos por UF ou dessora tradicional.
O QUF apresentou maior conteúdo de proteínas, lipídeos e cinzas, porém,
menores teores de carboidratos, umidade e no perfil de textura, além de maior
dureza, gomosidade, adesividade e mastigabilidade. Já, a coesividade e a
elasticidade foram menores.
Os queijos não obtiveram atividade antioxidante nos tempos avaliados, as
concentrações dos ingredientes ou componentes com atividade antioxidante não
foram suficientes para esta ocorrência.
Os componentes das formulações foram adequados para manter a viabilidade
da Bifidobacterium lactis HN019 em toda vida de prateleira de ambos os queijos.
Os cream cheese tradicional e ultrafiltrado.
Durante o armazenamento refrigerado, em ambos os queijos, não foi observado
diferença (p>0,05) na viabilidade do probiótico ou BAL. O QUF apresentou
maiores contagens de psicrotróficos e bolores e leveduras comparado ao QTR.
Já, a sinérese aumentou durante o armazenamento do QTR (p≤0,05), mas os
dados de textura, de forma geral, se mantiveram constantes. Já no QUF, a
sinérese aumentou a partir do 21o dia (p≤0,05) e os parâmetros de textura
variaram ao longo do armazenamento.
Durante a simulação do TGI in vitro o probiótico apresentou alta taxa de
sobrevivência e manteve acima de 7 Log UFC/g em todas as condições
avaliadas em ambos os queijos.
O índice de aceitabilidade para impressão global, sabor e textura foram
superiores a 70% em ambas as formulações. Os resultados indicam que os
queijos foram bem aceitos pelos provadores, mas melhorias em relação à
aparência do queijo ultrafiltrado podem ser desenvolvidas. A aceitação sensorial,
a intenção de compra ficou em torno de 50% em ambas as formulações.
Conclui-se que, a tecnologia de produção influenciou nas características dos
queijos, porém o probiótico se manteve viável e abundante na vida útil do
produto e nas simulações das condições do TGI.

QTR e QUF tiverem alta

aceitação sensorial e pode ser uma opção interessante aos consumidores que
buscam alimentos saudáveis.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Análise Sensorial
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B – Questionário de Consumo
QUESTIONÁRIO DE CONSUMO

Nome:

Sexo:

☐M

☐F

1. Faixa etária
☐ Menos de 20 anos
anos

☐ entre 21 e 30 anos

☐ entre 31 e 40 anos

☐ acima de 40

2. Você consome queijos cremosos?
☐ Sim

☐ Não

3. Você consome com mais frequência:
☐ Cream cheese

☐ Requeijão

4. Com que frequência você consome Cream cheese?
☐ Diário
☐ Pelo menos 4 vezes por semana
☐ Pelo menos 2 vezes por semana
☐ Uma vez por semana
☐ Ocasionalmente

5. Você consome microrganismos probióticos?
☐ Sim

☐ Não

6. Você sabe que se consumidos regularmente, probióticos podem ocasionar
efeitos benéficos à sua saúde?
☐ Sim

☐ Não
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ANEXO C – Ficha de Avaliação Sensorial
FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL

Teste afetivo de preferência pareada e de aceitação por escala hedônica
Nome:

Sexo:

☐F

☐M

1. Você está recebendo duas amostras codificadas de queijos Cream cheese contendo o
probiótico Bifidobacterium lactis HN019 e castanhas do Pará.
Por favor, prove as amostras da esquerda para a direita e circule a amostra da sua
preferência.
452

374

Comentário:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Por favor, use a escala abaixo com notas de 1 a 9 para descrever o quanto você gostou
ou desgostou dos atributos: impressão global, aparência, sabor e textura, atribuindo uma
nota para cada um deles.
1 – Desgostei muitíssimo
2 – Desgostei muito
3 – Desgostei regularmente
4 – Desgostei ligeiramente
5 – Não gostei nem desgostei
6 – Gostei ligeiramente
7 – Gostei regularmente
8 – Gostei muito
9 – Gostei muitíssimo

AMOSTRA 452

NOTA

AMOSTRA 374

IMPRESSÃO GLOBAL

IMPRESSÃO GLOBAL

APARÊNCIA

APARÊNCIA

NOTA

100

SABOR

SABOR

TEXTURA

TEXTURA

Teste de Aceitação por escala de atitude
3. Caso estas 2 amostras estivessem disponíveis no mercado. Qual seria a sua intenção de
compra com relação à cada uma delas?

Na 2ª coluna circule a sua opinião sobre esta amostra.

1 - Decididamente eu compraria
AMOSTRA:
452

2 - Provavelmente eu compraria
3 - Talvez sim / Talvez não
4 - Provavelmente eu não compraria
5 - Decididamente eu não compraria

1 - Decididamente eu compraria
AMOSTRA:
374

2 - Provavelmente eu compraria
3 - Talvez sim / Talvez não
4 - Provavelmente eu não compraria
5 - Decididamente eu não compraria

Comentários:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

