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RESUMO 

Os micro-organismos psicrotróficos são bactérias capaz de se multiplicar em leite e 
derivados refrigerados, independentemente de sua temperatura ótima. Produzem 
enzimas proteases e lípases termorresistentes, causando defeitos em produtos 
lácteos como sabor e odor. Devido à alta contaminação por essa microbiota, o 
estudo teve como objetivo avaliar a influência da população de micro-organismos 
psicrotróficos do leite cru na composição centesimal, rendimento, índice de 
proteólise, perfil de textura e característica sensorial do queijo tipo Muçarela durante 
60 dias de armazenamento. Dois lotes de queijos foram produzidos a partir de 
matéria-prima (leite cru) com duas populações psicrotróficas diferentes: 3 log 
UFC.mL-1 (Tratamento A) e 7 log UFC.mL-1 (Tratamento B). Avaliou-se o teor de 
gordura (%) do soro do leite e a rentabilidade da produção. Dos queijos (11, 30 e 60 
dias) determinou-se os teores de umidade (%), gordura (%), proteína (%), cinzas (%) 
e índice de proteólise primária (IPP) e secundaria (IPS). Foi avaliado o perfil de 
textura (TPA) dos queijos (11, 30 e 60 dias) determinando-se dureza, elasticidade e 
mastigabilidade. Sensorialmente os queijos foram avaliados através de teste 
triangular com 100 participantes em cada um dos três períodos (11, 30 e 60). 
Apenas o teor de gordura e o IPS não diferiram (p>0,05) entre os queijos quando 
comparado os Tratamentos A e B. No Tratamento B os teores de umidade, cinzas e 
o IPP tiveram menores (p<0,05) percentuais ao fim da VP dos queijos e observou-se 
menor rentabilidade na produção.  Quanto aos parâmetros de textura entre os 
Tratamentos, no “A” houve menor índice de dureza dos queijos apenas no dia 11. A 
gordura do soro foi de 0,65% para o Tratamento A e 0,87% para o tratamento B, o 
que pode ter afetado a dureza dos queijos neste tempo. A elasticidade e 
mastigabilidade foram menores nos queijos do Tratamento B aos 60 dias de 
produção. Na mastigabilidade ainda se observou com 11 dias valores maiores no 
tratamento B, podendo ser associada o maior índice dureza. Ao avaliarmos o efeito 
do tempo de armazenamento dentro de cada Tratamento, no “A” houve redução do 
teor de proteína total e aumento do IPS (p<0,05) e no “B” redução no IPP e aumento 
do IPS (p<0,05) nos queijos aos 60 dias quando comparado com 11 dias. Quanto ao 
perfil de textura, no tratamento A somente a mastigabilidade foi maior (p<0,05) entre 
11 e 60 dias de VP. Já no Tratamento B, observou-se redução nos 3 parâmetros de 
textura estudados ao longo dos 60 dias. O teste triangular não apontou diferença 
entre os queijos dos dois Tratamentos. A maior população psicrotrófica da matéria 
prima (Tratamento B) foi associada à menor rentabilidade de produção e afetou as 
características de composição centesimal, índice de proteólise e perfil de textura dos 
queijos tipo Muçarela. Apesar dos prejuízos econômicos para a indústria, a 
população psicrotrófica da matéria prima não afetou sensorialmente os queijos 
avaliados. 
 
 
Palavras-chaves: Proteólise. Teste triangular. Rentabilidade. Maturação 
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ABSTRACT 
 

Psychrotrophic microorganisms are bacteria capable of multiplying in milk and chilled 
dairy products, regardless of their optimal temperature. They produce protease 
enzymes and thermoresistant lipases, causing defects without dairy products such as 
taste and odor. Due to the high contamination by this microbiota, the study aimed to 
evaluate the influence of the population of psychrotrophic microorganisms of raw milk 
on the centesimal composition, yield, proteolysis index, texture profile and sensory 
characteristic of Muçarela type cheese during 60 days of storage. Two batches of 
cheeses were produced from raw material (raw milk) with two different psychrotrophic 
populations: 3 log UFC.mL-1 (Treatment A) and 7 log UFC.mL-1 (Treatment B). The 
fat content (%) of whey and the profitability of production were evaluated. For 
cheeses (11, 30 and 60 days) the moisture (%), fat (%), protein (%), ash (%) and 
primary (IPP) and secondary (IPS) protein contents were determined. The texture 
profile (TPA) of the cheeses (11, 30 and 60 days) was evaluated determining 
hardness, elasticity and chewability. Sensorially, the cheeses were evaluated through 
a triangular test with 100 participants in each of the three periods (11, 30 and 60). 
Only the fat content and IPS did not differ (p>0.05) between the cheeses when 
comparing Treatments A and B. In Treatment B the moisture, ash and IPP contents 
had lower (p<0.05) percentages at the end of the VP of the cheeses and lower 
profitability in production was observed.  As for the texture parameters between the 
Treatments, in "A" there was lower hardness index of the cheeses only on the 11th. 
The serum fat was 0.65% for Treatment A and 0.87% for Treatment B, which may 
have affected the hardness of the cheeses at that time. The elasticity and chewability 
were lower in the cheeses of Treatment B at 60 days of production. In chewing, 
higher values were observed in treatment B at 11 days, and the highest hardness 
index can be associated. When evaluating the effect of storage time within each 
treatment, in "A" there was a reduction in total protein content and increase in IPS 
(p<0.05) and "B" reduction in IPP and increase in IPS (p<0.05) in cheeses at 60 days 
when compared with 11 days. Regarding the texture profile, in treatment A only 
chewability was higher (p<0.05) between 11 and 60 days of PV. In Treatment B, it 
was observed a reduction in the 3 texture parameters studied over the 60 days. The 
triangular test showed no difference between the cheeses of the two treatments. The 
higher psychrotrophic population of the raw material (Treatment B) was associated 
with lower production profitability and affected the characteristics of centesimal 
composition, proteolysis index and texture profile of Muçarela type cheeses. Despite 
the economic losses to the industry, the psychrotrophic population of the raw material 
did not affect the cheeses evaluated. 
 

Key-words: Proteolysis. Triangle test. Profitability. Maturation 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Embrapa (2018) no ano de 2017, as importações realizadas 

para queijos foram de 18,8%. Aponta também que os aumentos percentuais mais 

significativos se deram nas categorias de queijos (56%), leite em pó (45%) e leite 

UHT (32%). E segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo 

(ABIQ), o consumo per capita de queijo tipo muçarela no Brasil é algo em torno de 

1,2 kg. 

A fabricação de queijos foi originada com objetivo de estender a vida útil do 

leite e conservar seus componentes nutricionais (BERESFORD, 2001). Por tanto, 

denomina-se queijo o produto fresco ou maturado que se obtêm por separação 

parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente 

desnatado) ou de soro lácteo, coagulado pela ação física do coalho, enzimas 

específicas de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, 

todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias 

aromatizantes e matérias corantes (BRASIL, 1997). 

No que define o Regulamento Técnico de Qualidade e Identidade do Queijo 

Mussarela é o “queijo que se obtém por filagem de uma massa acidificada, (produto 

intermediário obtido por coagulação de leite por meio de coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes apropriadas), complementada ou não pela ação de bactérias lácticas 

especificas” (BRASIL, 1997). 

O queijo tipo muçarela tem origem provinda da região de Battipaglia na Itália. 

Sendo um produto de vasta aceitação mundial, com produção no Brasil, entre outros 

países, fabricado com leite de vaca ou búfala. Tendo em suas características 

coloração mais clara, possuindo boa elasticidade e macio, amplamente utilizada 

para a preparação de diversos pratos, como lasanhas e pizzas.  

E no que compreende a qualidade do queijo tipo muçarela o leite apresenta 

suma importância. Devido à implementação da Instrução Normativa 77 em que 

regulamenta que o leite deve ser refrigerado em tanques de expansão a 4ºC ou 

menos, acaba por influenciar o crescimento de micro-organismo capazes de se 

multiplicarem em temperaturas a baixo de 4ºC independente de sua temperatura 

ótima de crescimento (BRASIL, 2018). 

Devido ao resfriamento do leite ocorre à multiplicação de micro-organismos 

psicrotróficos que são bactérias capazes de se desenvolver em temperaturas abaixo 
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de 7°C, tendo a capacidade de produzir enzimas extracelulares proteolíticas e 

lipolíticas, sendo termorresistentes ao tratamento térmico (CHAMPAGNE et al., 

1994; ARCURI et al., 2008). Essa enzimas ocasionam alterações em leite e 

derivados como redução de vida de prateleira, off-flavor (sabor e odor, rançosos e 

amargo) e diminuição no rendimento de queijos devido a perda de consistência na 

formação do coagulo (MOLINERI et al., 2012). 

Segundo Mu, Du, Bai (2009) as bactérias psicrotróficas produzem enzimas 

proteolíticas e lipolíticas termorresistentes a partir de populações de 105–106 

UFC/mL, que promovem alterações físicas e sensoriais que comprometem a 

qualidade do leite e principalmente dos derivados. 

Devido à contaminação do leite cru refrigerado por psicrotróficos, o estudo 

teve suma importância, pois avaliou a influência das bactérias psicrotróficas na 

composição centesimal, índices de proteólise, textura, rendimento e características 

sensoriais do queijo tipo muçarela, em que podem causar problemas tecnológicos 

como perda de rendimento, amolecimento da massa e sabor amargo.  Visando os 

problemas tecnológicos suscetíveis, os dados obtidos podem ser úteis para órgãos 

regulamentadores e indústrias, sendo desta forma possível conhecer e selecionar a 

matéria prima a ser beneficiada para a fabricação dos produtos lácteos.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Leite Bovino 

No Brasil de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística a 

aquisição de leite cru no 2º trimestre de 2019 feita pelos estabelecimentos que 

atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (Federal, Estadual ou Municipal) foi de 

6,9 bilhões de litros, comparado com o 2° trimestre de 2018, tendo uma queda de 

5,8% em relação ao trimestre anterior.  

Comparando o 2º trimestre de 2019 com o mesmo período em 2018 houve 

um acréscimo de 375,69 milhões de litros de leite em nível nacional, devido o 

aumento registrado em 22 das 26 Unidades da Federação. A maior parte da 

capacitação obtida pelos laticínios brasileiros tem sido realizada por 

estabelecimentos de grande porte, que receberam mais de 50 mil litros de leite/dia 
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(13,2% do total de estabelecimentos) e foram responsáveis por 83,3% do volume de 

leite cru captado no 2º trimestre de 2019 (IBGE, 2019).  

No mesmo trimestre de 2019 participaram da Pesquisa Trimestral de leite 

1.930 estabelecimentos, 746 registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF), 894 

no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e 290 no Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM), respondendo, respectivamente, por 90,7%; 8,4% e 0,9% do total de leite 

captado (IBGE, 2019).  

Já no período de 2018, os laticínios que atuam sob algum tipo de serviço de 

inspeção sanitária tiveram uma captação 24,45 bilhões de litros, sendo um 

acréscimo elevado de 0,5% sobre a quantidade registrada em 2017. Por tanto, 

mantendo estabilidade com relação ao ano anterior (IBGE, 2019). 

Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Instrução 

Normativa n°77/2018: 

 

O leite, sem outra especificação, é o produto oriundo da ordenha 
completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, 
bem alimentadas e descansadas, e o leite de outros animais deve-se 
denominar segundo a espécie que se proceda (BRASIL, 2018). 

 

O leite, por natureza, é um alimento rico em nutrientes, contendo proteínas, 

carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais (SANTOS; FONSECA, 2001). O 

leite cru tem sua qualidade influenciada por diversos fatores, em que se destacam 

os associados ao manejo, alimentação, à saúde da glândula mamária e potencial 

genético dos rebanhos, como outros fatores relacionados à obtenção e à 

armazenagem do leite recém-ordenhado (GUERREIRO et al., 2005). Em relação à 

estabilidade do leite, esta pode ser afetada devido algumas estruturas, sendo 

mudanças na membrana dos glóbulos de gordura e das proteínas, que interferem na 

inconstância da temperatura e pH, mudanças ocorridas na solubilidade 

principalmente nas proteínas e sais inorgânicos, presenças de enzimas que alteram 

os constituintes do leite, como proteases, lípases e oxidorredutases (SINGH; 

DRAKE; CADWALLADER, 2003). 

Segundo Arcuri et al. (2006), o leite deve ser obtido de animais saudáveis e 

em condições higiênicas adequadas, tendo seu resfriamento imediato a 4ºC. Tendo 

em vista a melhoria da qualidade do leite cru a legislação implementou os processos 
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de refrigeração, sendo refrigerado em tanques de expansão direta  (temperatura 

igual ou inferior a 4ºC) (BRASIL, 2018). 

Os micro-organismos são as principais causas de mudanças que afetam o 

leite, atuam de forma direta causando alterações do potencial de oxido - redução e 

do pH do meio, e de forma indireta através de enzimas secretadas e da troca de 

gases com a atmosfera, como o dióxido de carbono (SOUSA; ARDO; McSWEENEY, 

2001).  

Em relação aos principais organismos envolvidos com a contaminação do 

leite, temos bactérias, vírus, fungos e leveduras. Visando a contaminação por 

bactérias, destacamos no leite o desenvolvimento de dois grandes grupos: os 

mesófilos e os psicrotróficos (ZOCCHE et al., 2002).  

A ação deterioradora das bactérias psicrotróficas se deve principalmente à 

produção de proteases, lípases e fosfolipases, que hidrolisam a proteína e a gordura 

do leite (CHEN; DANIEL; COOLBEAR, 2003). Baixa contagem de psicrotróficos no 

leite é de fundamental importância para sua qualidade e não limitar a vida de 

prateleira dos produtos lácteos (ARCURI et al., 2008). A refrigeração imediatamente 

após a ordenha visa diminuir a multiplicação de bactérias mesófilas que causam a 

acidificação do leite (FAGUNDES et al., 2006). A refrigeração do leite cru na 

propriedade e na indústria, por períodos prolongados, pode comprometer a sua 

qualidade, considerando a possibilidade de seleção de bactérias psicrotróficas 

proteolíticas (PINTO; MARTINS; VANETTI, 2006). 

 

2.1.1 Micro-organismos Psicrotróficos 

Os micro-organismos psicrotróficos são bactérias capazes de se multiplicar 

em alimentos em temperatura de refrigeração abaixo de 7°C, independentemente de 

sua temperatura ótima de crescimento, entre 20°C e 30°C. Essas bactérias podem 

ser cocos, bastonetes, víbrios, aeróbios ou anaeróbios, formadores ou não de 

esporos. São os principais agentes de deterioração de leite cru refrigerado 

(NÖRNBERG; TONDO; BRANDELLI, 2009). 

As bactérias psicrotróficas presentes no leite cru incluem bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas. Entre os gêneros que têm sido isolados do leite, 

podemos incluir Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Klebsiella, 

Aeromonas, Acinetobacter, Alcaligenes e Achromobacter (HAYES; BOOR, 2001). 
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Esses micro-organismos são comumente encontrados em água não tratada, solo e 

vegetais, e são introduzidos no leite através da contaminação do equipamento de 

ordenha, exterior do úbere e tetos (MOLINERI et al., 2012). 

De acordo com Chambers (2002), a atividade dos psicrotróficos no leite cru 

causa impacto na indústria leiteira, no aroma, qualidade e no rendimento da 

coalhada. Entretanto, as boas práticas de fabricação podem assegurar um 

fornecimento de leite de qualidade, pela prevenção do crescimento bacteriano e da 

contaminação microbiológica.  

As bactérias produzem proteases e/ou lípases a temperatura de refrigeração, 

que hidrolisam a proteína e a gordura do leite respectivamente.  Essas enzimas não 

inativam durante o processo de pasteurização, continuando ativas no leite mesmo 

após o processamento térmico. Por tanto, provocam alterações de sabor e odor 

(amargo e ranço), redução na vida de prateleira dos produtos lácteos, redução no 

rendimento de queijos por perda de consistência na formação do coágulo e 

gelatinização de leite UHT (MOLINERI et al., 2012). 

Em trabalho realizado por Tebaldi et al. (2008), foi observado que em todos 

os grupos de micro-organismos isolados de leite cru possuíam atividades lipolíticas e 

proteolíticas, sendo que em menor escala nos representantes Enterobacteriaceae e 

em maior escala nos micro-organismos Gram-negativos oxidases positivos, os quais, 

em sua maioria são pertencentes aos gêneros Pseudomonas, Burkholderia e 

Alcaligenes, que  são psicrotróficos. 

Dentre as bactérias psicrotróficas encontradas no leite, o gênero mais 

predominante é a Pseudomonas. Em estudo realizado na região da Mata (MG) e 

Sudeste do Rio de Janeiro, o grupo psicrotrófico inclui uma diversidade de gêneros 

bacterianos, comprovando como predominante o gênero Pseudomonas (43%), 

sendo P. fluorescens a espécie predominante (37,6%) (ARCURI, 2008; OLIVEIRA 

et. al., 2015). 

A legislação brasileira não estabelece um padrão de identidade e qualidade 

para a enumeração de psicrotróficos (BRASIL, 2018). Entretanto Walstra, Wouters e 

Geurts (2005) afirmam que uma contaminação superior a 7 log UFC/mL de 

psicrotróficos promove o surgimento de defeitos, principalmente de sabor. 

Conforme Chen, Daniel e Coolbear (2003) uma população de psicrotróficos 

no leite cru entre 6 log e 7 log UFC/mL já é capaz de produzir enzimas em 

quantidades suficientes para causar alterações no leite. As enzimas produzidas 
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pelos psicrotróficos degradam lipídeos, fosfolípideos e proteínas, mas raramente 

degradam a lactose. Proteases e lípases causam alterações no odor e sabor do 

leite. 

 

2.1.1.2 Enzimas Proteolíticas 

A proteólise láctea pode ter duas origens, através da ação de uma enzima 

natural, a plasmina, ou através das enzimas produzidas pelos psicrotróficos, quando 

este leite está armazenado sob refrigeração. A plasmina é a principal enzima 

proteolítica encontrada naturalmente no leite fresco com baixa contagem de células 

somáticas e baixa contagem bacteriana (NIELSEN, 2002). A plasmina hidrolisa 

principalmente a β-caseína e αS2-caseína e, em menor extensão, αS1-caseína, 

enquanto a κ-caseína é resistente à hidrólise por esta enzima (RECIO et al., 2000). 

A plasmina tem a serina, um aminoácido, como ponto ativo, enquanto que as 

de origem psicrotrófica, geralmente são metaloproteinases, necessitando de um íon 

como o cálcio para alcançar seu melhor desempenho (NIELSEN, 2002). 

A produção de proteases pelas bactérias é influenciada pelas condições do 

ambiente. A produção de proteases por unidade de peso seco aumenta com a 

diminuição da temperatura, enquanto que a multiplicação celular, abaixo de 20ºC, 

reduz com a diminuição da temperatura. Este fato suporta a hipótese de que as 

bactérias psicrotróficas sintetizam maiores quantidades de enzimas a baixas 

temperaturas, a fim de compensar a redução da atividade enzimática e manter sua 

taxa de multiplicação celular (FAIRBAIRN; LAW, 1986). 

Devido o armazenamento do leite em tanques refrigeradores e coleta da 

matéria prima a cada 48 horas, aumentam as chances de multiplicação de bactérias 

psicrotróficas proteolíticas, que se desenvolvem em baixas temperaturas (0ºC a 

15°C) (NÖRNBERG; TONDO; BRANDELLI, 2009). 

De acordo com Recio et al. (2000) as enzimas proteolíticas produzidas pela 

microbiota psicrotrófica, na maior parte tem ação sobre uma fração protéica do leite 

a kapa-caseína, que resulta na desestabilidade das micelas de caseína e na 

coagulação do leite. A ação das proteases está relacionada a problemas 

tecnológicos, principalmente nos casos de geleificação do leite UHT, a formação de 

aminoácidos que ocorre durante a maturação de queijos, e sabor amargo em leite e 

derivados (CHEN; DANIEL; COOLBEAR, 2003). 
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No leite, as proteases produzidas por bactérias psicrotróficas degradam as 

micelas de caseína liberando produtos solúveis, como polipeptídeos e aminoácidos. 

Esses compostos podem ser perdidos no soro ao invés de formarem parte do 

coágulo, diminuindo o rendimento de queijos (LUCEY; KELLY, 1994). E segundo 

Furtado (2005), a formação do sabor amargo ocasionado por proteases ocorre mais 

acentuadamente em queijos maturados uma vez que atuam durante todo o período 

de maturação, representando um grande problema de qualidade nestes produtos. 

 

2.2 Queijo Tipo Muçarela 

O queijo tipo muçarela tem sido produzido, apreciado e consumindo no 

mundo todo, em especial no Brasil, sendo sua origem provinda da Itália (VALLE, et 

al., 2004). 

De acordo com a Portaria nº146/1996 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) em seu regulamento. 

 

Queijo é 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). 

 

Segundo o Regulamento Técnico para fixação de identidade e qualidade do 

queijo Mozzarella, Muzzarella ou Mussarela (Portaria nº.364 de 04 de setembro de 

1997), confere as seguintes atribuições. 

 

Queijo que se obtém por filagem de uma massa acidificada, produto 
intermediário obtido por coagulação de leite por meio de coalho e/ou 
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não 
pela ação de bactérias lácticas específicas (BRASIL, 1997). 

 

O queijo muçarela possui outro termo também conhecido como “pasta filata”, 

referindo-se à massa fermentada e submetida a um tratamento térmico, onde 

confere ao produto uma plasticidade e estrutura fibrosa característica (WENDORFF, 

1996). 
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No Brasil, o queijo tipo muçarela encontra-se no formato tradicional de 

paralelepípedo, mas outras formas também podem ser encontradas como palito, 

bolinha e nozinho, sendo utilizada no consumo a mesa (SILVA, 2005). 

De acordo com Furtado e Lourenço Neto (1994), o queijo tipo muçarela 

apresenta composição média de 43-46% de umidade, 22-24% de gordura, 1,6-1,8% 

de sal, pH de 5,1-5,3. E fabricado com leite pasteurizado, passando pelo processo 

de filagem, em que a massa após sua dessoragem, é fatiada, aquecida e misturada, 

até formação de um bloco liso e homogêneo de consistência firme, seu 

armazenamento deve ser em temperaturas de até 10°C e o mesmo não deve ser 

excedido (PERRY, 2004). 

 Segundo a legislação vigente, através da Portaria n°837 de 18 de junho de 

2018, estabeleceram padrões microbiológicos para o queijo tipo muçarela, portanto, 

o padrão microbiológico para coliformes á 30°C é de 5x103NMP.g-1 e 45°C é de 

5x102 NMP.g-1, para Staphylococcus coagulase positiva é de 103 UFC.g-1, Listeria 

Monocytogenese e Salmonella ausente em 25 gramas de produto. Já a portaria 

nº364 de 04 de setembro de 1997 preconiza parâmetros físico-químicos de máximo 

de 60% de umidade e teor mínimo de gordura no extrato seco de 35%. 

Para a produção de queijos a caseína é a principal proteína que compreende 

a fabricação do produto.  A caseína presente no leite bovino tem a função biológica 

na glândula mamária de transportar o fosfato, cálcio e proteína para o neonato (DE 

KRUIF; HOLT, 2003). Nas células epiteliais da glândula mamária são sintetizadas e 

secretadas na forma de micelas formando grandes grânulos de caseína.  

No leite, a caseína compreende cerca de 80% das proteínas, consistindo em 

quatro principais proteínas: k, αS1-, αS2-, β-, representando cerca de 15%, 38%, 

10% e 35%, com pesos moleculares de 19, 23, 25 e 24kDa, respectivamente 

(GOFF, 2009), sendo que 8% de sua molécula é composta de fosfato de cálcio 

coloidal aproximadamente (DALGLEISH, 2011). A quantidade de caseína no leite é 

apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Quantidade das frações de caseína do leite de vaca. 

Proteínas 

 

Proporção (%) do 

total de proteínas 

Ponto isoelétrico Peso molecular 

Κ-Caseína 8 – 15 4,1 19,000 

α-Caseína 45 – 55 4,1 23,000 

β-Caseína 25 – 35 4,5 24,000 

Fonte: R.D. BREME– University of Wisconsin. 

A molécula de caseína tem caráter anfipático, pois possui regiões hidrofóbicas 

e hidrofílicas (DE KRUIF; GRINBERG, 2002). No entanto, a κ-caseína e a β-caseína 

são fosforiladas, sendo mais sensíveis a altas concentrações de sais de cálcio 

(WALSTRA, 1999). Por tanto, os radicais de fosfatos estão presentes em diferentes 

regiões das cadeias polipeptídicas, essas regiões são mais hidrofílicas ou mais 

hidrofóbicas, assim mais suscetíveis à proteólise (SGARBIERI, 2005). A caseína 

possui em sua molécula grupos fosfatos covalente, estando envolvidos nas ligações 

com o cálcio. Posteriormente a molécula de caseína ser fosforilada, o cálcio se liga 

ao fosfato para assim iniciar a polimerização das partículas de micela, por tanto, a 

estrutura é chamada de micela em formação (caseína - PO43- -Ca2+ - PO43- - 

caseína) (TRONCO, 1997). 

As caseínas presentes nas micelas diferem entre si devido a sua composição, 

por tanto, conferindo características particulares uma das outras: A κ-caseína é uma 

glicoproteína possuindo um grupo fosfo-serina, é estável na presença dos íons de 

cálcio, tendo um papel fundamental na estabilidade das micelas (OLIVEIRA; TIMM, 

2007). De acordo com Oliveira e Timm (2007), esta proteína é considerada fraca e 

flexível, permitindo a entrada de proteases e precipitando com níveis de Ca2+ muito 

baixos.  

A caseína αS2 apresenta uma estrutura bipolar. Entre as micelas sendo a 

mais hidrofílica, e a mais rica em resíduos catiônicos e a mais fosforilada 

(SGARBIERI, 2005).  No que compreende Walstra e Jenness (1984) essa caseína 

possui uma grande sensibilidade aos íons Ca2+, estando mais suscetível a 

precipitação do que a caseína αS1. 

Já a β-caseína está em forma de suspensões coloidais na presença de íons 

Ca2+ ao invés de precipitarem como as caseínas αS1. Sua estrutura primária faz com 

que a β-caseína seja facilmente hidrolisada pela protease plasmina nas ligações 

peptídicas dos resíduos de aminoácidos 28 – 29, 105 – 106 e 107 – 108. Devido à 

quebra ocorrida nessa molécula à produção de fragmentos peptídicos chamados 
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caseínas γ, sendo perdidos para o soro, constituindo uma parte da fração conhecida 

como proteose-peptona (SGARBIERI, 2005). 

 

2.2 Proteólise em Queijos 

Em queijos a proteólise compreende uma série de dinâmicos e complexos 

eventos, sendo uma árdua tarefa a determinação do estado de degradação da sua 

estrutura protéica. As frações nitrogenadas são utilizadas para demonstrar a 

evolução desse fenômeno (WALSTRA et al., 1999). O autor descreve que os índices 

mais comumente utilizados são as porcentagens das frações de nitrogênio solúveis 

em pH4,6 e em ácido tricloroacético (TCA) 12%, ambas expressas como 

porcentagem do nitrogênio total. 

Durante o processo de maturação ocorrem mudanças bioquímicas e 

microbiológicas resultando o desenvolvimento de sabor e textura característicos de 

cada variedade de queijo (McSWEENEY, 2004).  

As mudanças bioquímicas na maturação podem ser divididas em dois 

grandes grupos de eventos. A primeira fase ocorre no início da maturação, que é 

denominada como proteólise primária ou em extensão (IEP). O índice de extensão, 

que mede o desdobramento do nitrogênio total em nitrogênio solúvel a pH4,6, está 

fundamentalmente relacionado com as proteinases naturais do leite como a 

plasmina e do agente coagulante, as quais degradam a proteína em peptídeos de 

alto e médio peso molecular (NARIMATSU et al., 2003; MORENO et al., 2002). As 

diferenças no conteúdo de nitrogênio solúvel a pH4,6 nos queijos devem-se a ação 

das enzimas resultantes do agente coagulante (coalho) ou endógenas do leite; e 

outra iniciada durante a maturação (BORTINIS et al., 2012), à temperatura de 

cozimento da massa do queijo, ao pH do soro drenado, ao conteúdo de umidade e 

pH do queijo, e ao tempo e temperatura de maturação (McSWEENEY, 2004). 

Na primeira fase ocorrem mudanças primárias, onde as caseínas são 

convertidas em peptídeos e aminoácidos; os triacilgliceróis são hidrolisados a ácidos 

graxos; ácido lático e outros produtos de fermentação são formados pela 

degradação da lactose (EL SODA, 1995). A hidrólise do paracaseinato de cálcio ao 

longo do tempo esta relacionado com a extensão proteolítica, principalmente devido 

à ação de quimosina residual, em que sua atividade é influenciada pela acidez e 

consequentemente pelo pH. Sendo este parâmetro encontrado pela razão entre o 
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percentual de nitrogênio solúvel em pH4,6 pelo nitrogênio total (WOLFSHOON-

POMBO; LIMA, 1989). Segundo McSWeeney (2004) a proteólise ocorrida faz com 

que a textura do queijo fique mais macia devido à degradação da matriz caseínica e 

também pelo decréscimo da atividade de água devido às mudanças nas ligações 

com a água provocada pelos novos grupos carboxílicos e amínicos gerados na 

hidrólise. 

A segunda fase de proteólise é denominada como proteólise secundária ou o 

grau de profundidade (IPP), em que se realiza principalmente pela ação das 

enzimas originadas pelas bactérias láticas adicionadas na elaboração do produto 

(BORTINIS et al., 2012). Na proteólise secundária ocorre degradação dos 

polipeptídios a peptídeos de baixo peso molecular e aminoácidos livres que foram 

produzidos devido à ação de peptidases do fermento láctico e da microbiota 

contaminante sobre os peptídeos de massa molecular alta/intermediária, 

acumuladas durante todo processo (WOLFSCHOON-POMBO, 1983). 

Os peptídeos menores formados na reação e os aminoácidos livres são 

solúveis em Ácido Tricloroacético (TCA 12%). Esse ácido precipita proteínas e 

diferenciam dos peptídeos maiores, que são insolúveis. Por tanto o índice de 

profundidade (IPP) é medida pela dosagem de nitrogênio dos compostos solúveis 

após precipitação com Ácido Tricloroacético (TCA 12%), sendo denominado como 

nitrogênio não protéico (NNP), estando relacionado intimamente com o conteúdo de 

nitrogênio total (NT) (WOLFSCHOON-POMBO, 1983). 

Segundo El Soda (1995) as mudanças ocorridas resultam na conversão dos 

produtos finais das mudanças primárias; aminoácidos sendo transformadas em 

ácidos orgânicos, aminas, dióxido de carbono, e compostos sulfurados; álcoois 

secundários resultantes da degradação de ácidos graxos e cetonas, aldeídos, 

lactonas, e o ácido lático sendo convertido em ácidos orgânicos e dióxido de 

carbono.  

A profundidade da proteólise demonstra o quanto do nitrogênio total está 

presente principalmente na forma de peptídeos de baixa massa molecular e 

aminoácidos livres. Nessa fase a proteólise ocorre principalmente por bactérias do 

fermento e contaminante, interferindo de forma importante no sabor do queijo ao 

final de sua maturação (WOLFSHOON-POMBO; LIMA, 1989). 

Neste processo a proteólise é catalisada por enzimas do coagulante (pepsina, 

proteases microbianas, quimosina ou de plantas); enzimas das bactérias starter, não 
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starter ou de culturas secundárias; proteases presentes no leite (possivelmente 

catepsina D e plasmina e outras enzimas de células somáticas); peptidases ou 

proteases exógenas ou ambas, adicionadas para acelerar a maturação (SOUSA et 

al, 2001).  

 

2.4 Rendimento 

De acordo com o que define Furtado (2005), o rendimento para queijos é a 

quantidade de queijo com determinado teor de umidade, sendo produzido com peso 

fixo de leite com determinado conteúdo de gordura, correspondendo um indicativo 

eficaz das operações de produção.  

Na fabricação de produtos lácteos, a medida do leite pode ser fornecida de 

forma eficaz através do rendimento, este parâmetro pode ser usado tanto em 

condições indústrias como experimentais (SALES et al., 2016). O rendimento utiliza 

em seu processo de produção uma vasta proporção do leite mundialmente 

produzido, compreendendo um volume total de 35% do leite gerado no mundo todo. 

Por tanto, para a fabricação de um quilograma de queijo são consumidos por volta 

de 8 a 10 litros de leite, dependendo da variedade produzida (CECCHINATO; 

MARCHI; BITTANTE, 2013), sendo que seu rendimento varia de 9% a 15%, 

dependendo da composição química do leite (FARKYE, 2004). 

Existem diversos fatores que no decorrer da fabricação de queijo interagem 

entre si, influenciando a composição da coalhada e, consequentemente, do produto 

final, sendo que alguns desses fatores são facilmente manipulados. No entanto, 

outros são mais difíceis de controlar ou até mesmo impossíveis (FOX et al., 2000). 

Fox et al. (2000) detalha que esses fatores são influenciados pela  composição 

química do leite, principalmente a concentração de caseína e gordura. O pH possui 

elevada influência em diversos aspectos da produção de queijos e cálcio, também a 

capacidade coagulação do coalho, na resistência do gel formado,sinérese da 

coalhada; fatores fisiológicos tais como a raça, estágio de lactação, idade do animal, 

contagem de células somáticas, mastite, padronização do leite, tipo de cultura starter 

e coagulante utilizados, tratamento térmico, tempo de coagulação e firmeza da 

coalhada salga, perda de umidade durante a maturação etc. (BANKS, 2007; FAGAN 

et al., 2007; SHAKERIAN; KIANI; EHSANI, 2016; SALES et al., 2016). Contudo é 

possível reduzir esses efeitos, mas não eliminar, por meio da padronização dos 
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principais componentes do leite, sendo que tal afirmativa justifica o fato de a grande 

maioria dos laticínios nos processos de fabricação do queijo tipo muçarela 

padronizam o teor de gordura do leite antes da sua pasteurização (FOX et al., 2000).  

Na indústria de queijos o rendimento mais utilizado é denominado “litros por 

kg”, sendo uma relação de litros de leite necessários para elaborar um quilo de 

queijo. Sendo o rendimento, através do qual, calcula-se o custo final da produção 

dos queijos, levando-se em consideração o preço pago por 1 litro de leite e o volume 

deste necessário para produzir 1 kg de queijo, denominado rendimento econômico 

(FOLEGATTI, 1994; FURTADO, 2005; OLIVEIRA, 2001). 

No entanto a outro tipo de rendimento conhecido por rendimento técnico, 

sendo aquele no qual através dos resultados obtidos nas análises físico-químicas 

referentes á composição do leite, do soro resultante e do queijo obtido, pode-se 

determinar o aproveitamento dos constituintes do leite que podem ser transferidos 

para o queijo. E mesmo que os queijos apresentem composições físico-químicas 

diferentes, também pode estabelecer comparações válidas entre diferentes 

fabricações de um mesmo tipo de queijo (FURTADO, 2005). 

 

2.5 Perfil de Textura 

De acordo com Szczesniak (2002) a textura é a “manifestação sensorial e 

funcional das propriedades estruturais, mecânicas e de superfície de alimentos 

detectados pelos sentidos da audição, toque, visão e cinestesia”. 

Entre os quatro fatores de qualidade (sabor, aroma, textura e aparência), a 

textura de um alimento é um dos mais importes, influenciando nos processos de 

escolha pelo consumidor (BOURNE, 2002). 

Em queijos a textura é uma característica importante no que diz respeito a 

sua qualidade e consequentemente a aceitação. Por tanto, a textura do queijo pode 

ser definida como uma forma em que as partes que compõem estão dispostas e, 

independentemente do seu tamanho lhe conferem características reológicas 

particulares (ANDREATTA, 2006). 

 Segundo Callaghan e Guinee (2004) em queijos a reologia pode ser definida 

como o estudo da sua fluidez e sua deformação quando sujeita a uma força ou 

tensão. Em queijos as propriedades reológicas são o que determinam a sua 

resposta a tensão ou ao estresse, tal como é aplicado, por exemplo, durante o corte, 
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compressão e cisalhamento. Estas pressões e tensões são aplicadas ao queijo 

durante o processamento, e as propriedades reológicas incluem características 

intrínsecas, tais como a viscosidade, elasticidade e viscoelasticidade, estando 

relacionadas principalmente com a estrutura, composição e força de atração entre 

os elementos estruturais do queijo. 

Quanto ao estudo de textura instrumental de queijos seu comportamento 

reológico é dependente de fatores como a sua microestrutura (arranjo estrutural de 

seus componentes), composição, elementos físico-químicos do produto em que a 

interações de seus componentes e sua macroestrutura sendo a presença de 

olhaduras, fissuras, etc. Segundo alguns autores, a matriz de caseína e os seus 

glóbulos de gordura desempenham um papel fundamental, sendo os principais 

responsáveis na manutenção da estrutura do queijo (FOX et al., 2000; O’ 

CALLAGHAN; GUINEE, 2004).  

Em queijos, a textura está ligada de forma direta com a relação caseína 

intacta/umidade e o pH (LAWRENCE; CREAMER; GILLES, 1987). Segundo Fox 

(1987), a matriz protéica no início da maturação possui moléculas de caseína-αЅ1, 

unidas por interações hidrofóbicas entre os aminoácidos terminais. A renina hidrolisa 

ligações da caseína-αЅ1 transformando-as em caseína-αЅ1-l através da quebra da 

matriz protéica. Devido essa quebra diminui a firmeza do queijo no estágio inicial da 

maturação. 

Para determinar o perfil de textura de uma amostra, pode-se utilizar um 

equipamento instrumental, sendo, o texturômetro (TPA- Texture Profile Analysis) um 

método científico baseado na Análise do Perfil de Textura (MAGALHÃES, 2013). 

Seu princípio consiste na aplicação de uma compressão em dois ciclos sobre uma 

amostra de forma e tamanho padronizados. Por tanto, o resultado deste ensaio 

permite a construção de um gráfico “Força x Tempo” (ou deformação), caracterizado 

por dois picos superiores distintos, representando os dois ciclos de compressão 

(duas mordidas), separados por um instante em que a força é zero, correspondente 

ao intervalo considerado para recuperação do material (BOURNE, 2002). 

A partir do gráfico obtido de acordo com os índices de avaliação é possível 

determinar os seguintes parâmetros:  
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Tabela 2: Definições de parâmetros físicos e sensoriais para o Perfil de Textura. 
Parâmetros Definição Física Definição Sensorial 

Dureza Força necessária para produzir certa deformação. Força requerida para 
compressão entre os 
dentes molares (para 
sólidos) e entre a língua 
e o palato (para semi-
sólidos). 

Elasticidade Grau no qual um material deformado retorna a 
sua condição inicial após a remoção da força. 

Grau com que o produto 
volta à sua forma 
original. 

Coesividade Extensão a que um material pode ser deformado 
antes da sua ruptura. 

Grau com que uma 
substância é 
comprimida entre os 
dentes antes de se 
romper. 

Adesividade Energia necessária para superar as forças 
atrativas entre a superfície do alimento e a de 
outros materiais com a qual o alimento está em 
contato. 

Força requerida para 
remover o alimento que 
adere à boca (palato). 

Gomosidade Força requerida para mastigar um alimento 
semissólido até que esteja apto a deglutição – É 
um parâmetro secundário dado por: 
DurezaxCoesividade. 

Densidade que persiste 
em toda a mastigação, 
energia necessária para 
desintegrar um alimento 
semi-sólido a um estado 
pronto para deglutir. 

Mastigabilidade Força requerida para mastigar um alimento sólido 
até que esteja apto a deglutição – É um 
parâmetro secundário dado por: 
DurezaxCoesividadexElasticiadade. 

Força requerida para 
mastigar uma amostra 
sólida até a deglutição 

Fonte: BOURNE, 2002; GUNASEKARAN; AK 2003. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a influência da população psicrotrófica do leite cru na composição 

centesimal, perfil de textura e na característica sensorial do queijo tipo Muçarela 

durante 60 dias de Vida de prateleira (VP). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Verificar se a qualidade psicrotrófica do leite cru modifica a rentabilidade de 

produção do queijo tipo Muçarela. 

Avaliar os parâmetros de gordura, umidade, proteína e cinzas do queijo tipo 

Muçarela nos tempos 11, 30 e 60 dias (VP) e correlacionar com a microbiota 

psicrotrófica da matéria prima utilizada (Tratamento A e B).  

Acompanhar os índices de proteólise primaria e secundaria dos queijos nos 

dois Tratamentos durante 60 dias. 

Determinar dureza, elasticidade e mastigabilidade dos queijos dos dois 

Tratamentos durante a VP. 

Avaliar se a população de psicrotróficos no leite cru afeta sensorialmente os 

queijos tipo Muçarela ao longo da VP. 
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ARTIGO 
 

RESUMO 

Os micro-organismos psicrotróficos são bactérias capaz de se multiplicar em leite e 
derivados refrigerados, independentemente de sua temperatura ótima. Produzem 
enzimas proteases e lípases termorresistentes, causando defeito sem produtos 
lácteos como sabor e odor. Devido à alta contaminação por essa microbiota, o 
estudo teve como objetivo avaliar a influência da população de micro-organismos 
psicrotróficos do leite cru na composição centesimal, rendimento, índice de 
proteólise, perfil de textura e característica sensorial do queijo tipo Muçarela durante 
60 dias de armazenamento. Dois lotes de queijos foram produzidos a partir de 
matéria-prima (leite cru) com duas populações psicrotróficas diferentes: 3 log 
UFC.mL-1 (Tratamento A) e 7 log UFC.mL-1 (Tratamento B). Avaliou-se o teor de 
gordura (%) do soro do leite e a rentabilidade da produção. Dos queijos (11, 30 e 60 
dias) determinou-se os teores de umidade (%), gordura (%), proteína (%), cinzas 
(%)e índice de proteólise primária (IPP) e secundaria (IPS). Foi avaliado o perfil de 
textura (TPA) dos queijos (11, 30 e 60 dias) determinando-se dureza, elasticidade e 
mastigabilidade. Sensorialmente os queijos foram avaliados através de teste 
triangular com 100 participantes em cada um dos três períodos (11, 30 e 60). 
Apenas o teor de gordura e o IPS não diferiram (p>0,05) entre os queijos quando 
comparado os Tratamentos A e B. No Tratamento B os teores de umidade, cinzas e 
o IPP tiveram menores (p<0,05) percentuais ao fim da VP dos queijos e observou-se 
menor rentabilidade na produção.  Quanto aos parâmetros de textura entre os 
Tratamentos, no “A” houve menor índice de dureza dos queijos apenas no dia 11. A 
gordura do soro foi de 0,65% para o Tratamento A e 0,87% para o tratamento B, o 
que pode ter afetado a dureza dos queijos neste tempo. A elasticidade e 
mastigabilidade foram menores nos queijos do Tratamento B aos 60 dias de 
produção. Na mastigabilidade ainda se observou com 11 dias valores maiores no 
tratamento B, podendo ser associada o maior índice dureza. Ao avaliarmos o efeito 
do tempo de armazenamento dentro de cada Tratamento, no “A” houve redução do 
teor de proteína total e aumento do IPS (p<0,05) e no “B”redução no IPP e aumento 
do IPS (p<0,05) nos queijos aos 60 dias quando comparado com 11 dias. Quanto ao 
perfil de textura, no tratamento A somente a mastigabilidade foi maior (p<0,05) entre 
11 e 60 dias de VP. Já no Tratamento B, observou-se redução nos 3 parâmetros de 
textura estudados ao longo dos 60 dias. O teste triangular não apontou diferença 
entre os queijos dos dois Tratamentos. A maior população psicrotrófica da matéria 
prima (Tratamento B) foi associada a menor rentabilidade de produção e afetou as 
características de composição centesimal, índice de proteólise e perfil de textura dos 
queijos tipo Muçarela. Apesar dos prejuízos econômicos para a indústria, a 
população psicrotrófica da matéria prima não afetou sensorialmente os queijos 
avaliados. 
 
 
Palavras-chaves: Proteólise. Teste triangular. Rentabilidade. Maturação 
  



31 
 

ABSTRACT 

 
Psychrotrophic microorganisms are bacteria capable of multiplying in milk and chilled 
dairy products, regardless of their optimal temperature. They produce protease 
enzymes and thermoresistant lipases, causing defects without dairy products such as 
taste and odor. Due to the high contamination by this microbiota, the study aimed to 
evaluate the influence of the population of psychrotrophic microorganisms of raw milk 
on the centesimal composition, yield, proteolysis index, texture profile and sensory 
characteristic of Muçarela type cheese during 60 days of storage. Two batches of 
cheeses were produced from raw material (raw milk) with two different psychrotrophic 
populations: 3 log UFC.mL-1 (Treatment A) and 7 log UFC.mL-1 (Treatment B). The 
fat content (%) of whey and the profitability of production were evaluated. For 
cheeses (11, 30 and 60 days) the moisture (%), fat (%), protein (%), ash (%) and 
primary (IPP) and secondary (IPS) protein contents were determined. The texture 
profile (TPA) of the cheeses (11, 30 and 60 days) was evaluated determining 
hardness, elasticity and chewability. Sensorially, the cheeses were evaluated through 
a triangular test with 100 participants in each of the three periods (11, 30 and 60). 
Only the fat content and IPS did not differ (p>0.05) between the cheeses when 
comparing Treatments A and B. In Treatment B the moisture, ash and IPP contents 
had lower (p<0.05) percentages at the end of the VP of the cheeses and lower 
profitability in production was observed.  As for the texture parameters between the 
Treatments, in "A" there was lower hardness index of the cheeses only on the 11th. 
The serum fat was 0.65% for Treatment A and 0.87% for Treatment B, which may 
have affected the hardness of the cheeses at that time. The elasticity and chewability 
were lower in the cheeses of Treatment B at 60 days of production. In chewing, 
higher values were observed in treatment B at 11 days, and the highest hardness 
index can be associated. When evaluating the effect of storage time within each 
treatment, in "A" there was a reduction in total protein content and increase in IPS 
(p<0.05) and "B" reduction in IPP and increase in IPS (p<0.05) in cheeses at 60 days 
when compared with 11 days. Regarding the texture profile, in treatment A only 
chewability was higher (p<0.05) between 11 and 60 days of PV. In Treatment B, it 
was observed a reduction in the 3 texture parameters studied over the 60 days. The 
triangular test showed no difference between the cheeses of the two treatments. The 
higher psychrotrophic population of the raw material (Treatment B) was associated 
with lower production profitability and affected the characteristics of centesimal 
composition, proteolysis index and texture profile of Muçarela type cheeses. Despite 
the economic losses to the industry, the psychrotrophic population of the raw material 
did not affect the cheeses evaluated. 
 

Key-words: Proteolysis. Triangle test. Profitability. Maturation 
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INTRODUÇÃO 

O queijo tipo muçarela tem sua origem provinda da Itália sendo de massa 

filada, é conhecido no mundo todo, e produzido e apreciado principalmente no 

Brasil, onde se destaca como queijo mais fabricado (VALLE et. al., 2004). Também 

conhecido como Pizza cheese é o principal ingrediente utilizado na fabricação de 

pizzas (FURTADO, 1997) e devido ao grande aumento no mercado nacional de fazt 

foods a busca por um produto de melhor qualidade é crescente. Frente ao mercado 

atual as empresas produtoras deste queijo objetivam a melhoria constante e para 

isso são utilizadas diversas tecnologias de fabricação a fim de aprimorar as 

características funcionais do queijo tipo Muçarela (NETO et. al, 2013). 

O resfriamento do leite nas propriedades leiteiras reduz a proliferação de 

micro-organismos mesófilos, no entanto favorece o desenvolvimento de bactérias 

psicrotróficas (CEMPÍRKOVÁ; MIKULOVÁ, 2009), capazes de se multiplicarem em 

temperaturas a baixo de 4ºC independente de sua temperatura ótima de 

crescimento. 

A microbiota psicrotrófica tem a capacidade de produzir enzimas 

extracelulares proteolíticas e lipolíticas termorresistentes, permanecendo ativas 

mesmo após o tratamento térmico. Os micro-organismo psicrotróficos são 

associados a problemas na qualidade dos produtos lácteos, comprometendo o 

tempo de vida de prateleira e promovendo alterações sensoriais (CHAMPAGNE et 

al., 1994; ARCURI et al., 2008). Conforme Chen, Daniel e Coolbear (2003) uma 

população de psicrotróficos no leite cru entre 6 log e 7 log UFC/mL já é capaz de 

produzir enzimas em quantidades suficientes para causar alterações no leite e 

derivados. 

De acordo com Recio et al. (2000) as enzimas proteolíticas produzidas pela 

microbiota psicrotrófica, na maior parte tem ação sobre uma fração protéica do leite 

a kapa-caseína, que resulta na desestabilidade das micelas de caseína e na 

coagulação do leite. A ação das proteases está relacionada a defeitos sensoriais em 

queijos como sabor amargo e a redução no rendimento de produção (CHEN; 

DANIEL; COOLBEAR, 2003). As proteases produzidas por micro-organismos 

psicrotróficos no leite degradam a molécula de caseína liberando componentes 

solúveis, tais como polipeptídeos e aminoácidos, que podem ser perdidos no soro ao 

invés de formarem parte do coágulo reduzindo o rendimento em queijos (LUCEY; 
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KELLY, 1994).  

Diante da importância da qualidade microbiológica da matéria prima na 

produção dos queijos, este estudo teve como objetivo avaliar a influência da 

população psicrotrófica do leite cru na composição centesimal, perfil de textura e na 

característica sensorial do queijo tipo Muçarela durante 60 dias de vida de prateleira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Recebimento do Leite Cru Refrigerado 

Em uma Indústria Beneficiadora o leite cru refrigerado foi recebido através de 

caminhões isotérmicos, em temperatura máxima de 7ºC.  As análises físico-químicas 

do leite cru refrigerado foram realizadas na recepção, no laboratório da indústria 

pesquisada de acordo com o que preconiza a IN 77 (BRASIL, 2018). 

O leite apresentando-se dentro das conformidades exigidas pelo regulamento 

foi armazenado em silos estocadores de leite em uma temperatura de 4ºC por 18h, 

até a fabricação dos queijos tipo muçarela. 

Os queijos tipo Muçarela foram produzidos em condições industriais a partir 

de dois tipos de matéria prima: (tratamento A) leite cru refrigerado com população de 

psicrotróficos de 3 log UFC.mL-1, (tratamento B) contagens de 7 log UFC.mL-1 de 

psicrotrófico/mL. Para cada tratamento foram produzidas 27 unidades de queijo de 

500 gramas a partir de aproximadamente 500 litros de leite cru refrigerado.  

 

Análises Leite Cru Refrigerado 

Uma alíquota de cada tratamento (250mL) foi encaminhada para análises 

microbiológicas ao laboratório do Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e 

Derivados, Universidade Pitágoras UNOPAR.  

 

Análises Microbiológicas 

Da matéria prima determinou-se a população de bactérias psicrotróficas. As 

análises foram realizadas em duplicata, diluídas a partir de alíquotas de 25 mL de 

cada amostra em recipiente estéril contendo 225mL de solução salina a 0,85%, em 



34 
 

seqüência diluições seriadas (ISO 6887.5/2013). 

A avaliação para psicrotróficos foi realizada por superfície (100µL)em meio de 

cultura Ágar Contagem Padrão (PCA) (Himedia, Mumbai, Índia) e incubação de 

21°C/25 horas (OLIVEIRA; PARMELLE, 1976). Expressos em Unidades Formadoras 

de Colônia (UFC/mL).  

 

Determinação de Gordura (%) do Soro 

Para avaliar o teor de gordura do soro, as amostras foram submetidas ao 

método butirométrico de Gerber para leite, sendo expressa em % (BRASIL, 2018). 

 

Elaboração do Queijo tipo muçarela 
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Análises do Queijo tipo Muçarela 

Análises Centesimais 

Nos queijos com 11, 30 E 60 dias de vida de prateleira (VP) foram 

determinados os teores de umidade (%), gordura (%), proteína (%) e cinzas (%), 

análises realizadas em triplicata. Também se avaliou o índice de proteólise primária 

(IPP) e secundária (IPS), Perfil de Textura (TPA), rendimento industrial e 

característica sensorial através de teste Triangular.  

 

Determinação Gordura (%) 

Para determinar a matéria gorda foi realizado o método Butirométrico de 

Gerber sendo expressa em % (BRASIL, 2018). Os resultados foram convertidos em 

matéria seca (MS). 

 

Determinação de Umidade (%) 

Para determinar a umidade, 5g da amostra pesada e submetida à estufa a 

105 ± 2ºC, até massa constante da amostra. Os valores de umidade foram 

calculados a partir da seguinte fórmula: % umidade e voláteis = 100 x m/m’, onde m= 

perda de massa em gramas e m’= massa da amostra em gramas (BRASIL, 2018). 

Os resultados foram convertidos em matéria seca (MS). 

 

Determinação de Cinzas (%) 

Para determinar as cinzas, 5g da amostra foi pesada e submetida à 

carbonização, após levada a mufla a 500ºC por 6h (BRASIL, 2018). Os resultados 

foram convertidos em matéria seca (MS). 

 

Índice de Proteólise pelo Método de Kjeldahl 

Para determinar o teor de nitrogênio total (NT) e nitrogênio não protéico 

(NNP), foi realizada a análise de Kjeldahl de acordo com AOAC 991.20 (1995). O 

NNP foi avaliado a partir do filtrado após precipitação do leite pela adição de ácido 
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tricloroacético (TCA 12%). Os resultados de nitrogênio expressos como proteínas 

usando o fator de conversão de 6.38. 

O índice de proteólise primária (IPP) foi determinado a partir da relação NNC 

(Nitrogênio não caseico) /NT (Nitrogênio Total) e o de proteólise secundária (IPS) 

pelo NNP (Nitrogênio não protéico) /NT. A proteína calculada por (NT – NNP) x 6.38. 

 

Análise do Perfil de Textura  

O perfil de textura foi avaliado em quintuplicata através de teste de dupla 

compressão em texturômetro Texture Analyser CT3 (Brookfield Engineering Labs, 

Middleboro, USA), adaptado de Valle et al., 2004 com probe cilíndrico modelo 

TA11/1000, com 25 mm de diâmetro. Os dados foram coletados através do software 

Texture CT V1.4 Build 17 (Brookfield Engineering Labs). 

 As condições utilizadas nos testes foram: velocidade de pré-teste, teste e 

pós-teste de 2,0 mm/s, e distância de 10mm. Para a realização dos testes as 

amostras de queijo foram cortadas em cubos com dimensões de 1,5 x 2,0 x 2,5 cm 

(altura x largura x comprimento). Os parâmetros avaliados foram dureza,elasticidade 

e mastigabilidade. 

 

Cálculo de Rendimento 

O rendimento dos queijos foi calculado utilizando a fórmula: R = LP 

(NARIMATSU et al., 2003). 

 

Onde:  

R: rendimento  

L: litros de leite  

P: quilos de queijos obtidos 

 

Análise Sensorial 

Os queijos foram avaliados sensorialmente após 11, 30 e 60 dias de 

maturação a 10°C. Participaram dos testes 100 provadores em cada período (300 no 

total) com idade entre 18 e 60 anos. Cada provador recebeu 3 amostras de queijo 
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(10g) codificadas com três dígitos, sendo duas amostras iguais e uma diferente. O 

teste realizado foi o teste triangular, para verificação do efeito das diferentes 

populações (Tratamento A e B) de psicrotróficos do leite cru refrigerado sobre os 

produtos (Lawless; Heymann, 2010). Os provadores foram orientados a provarem as 

amostras da esquerda para a direita e a identificarem a amostra diferente das 

demais. A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial, em 

cabines individualizadas iluminadas com luz branca artificial após aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (Protocolo nº 2.805.154). 

Os resultados foram avaliados de acordo com total de julgamentos certos e 

errados em relação aos julgamentos totais. A sensibilidade do teste foi definida 

empregando-se proporção máxima de discriminadores, risco α e risco β de 30%, 1% 

e 5%, respectivamente, de acordo com o número mínimo de avaliações em um teste 

de triângulo (Lawless; Heymann, 2010). 

 

Análise Estatística 

Os parâmetros de composição centesimal e Perfil de Textura foram 

comparados entre os tratamentos (3 log UFC.mL-1 Vs 7 log UFC.mL-1) pelo teste de 

Mann-Whitney e entre tempos (11, 30 e 60 dias de produção) pelo teste de 

Wilcoxon. 

Todos os dados foram avaliados utilizando o programa Statistica 10.0 

(Statsoft, 2011), com significância p<0,05 e p<0,01.   

Para a análise sensorial teste Triangular foi utilizado α p<0,01 e β p<0,05, a 

interpretação dos resultados baseou-se no número total de julgamentos versus o 

número de julgamentos corretos (LAWLESS; HEYMANN, 2010). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A carga microbiológica do leite cru refrigerado desempenhou um papel 

importante na fabricação dos queijos muçarelas, correlacionados à rentabilidade do 

produto final. Para os queijos fabricados com o leite do tratamento (A) utilizou-se 

9,79L kg-1 e para o tratamento (B) 10,10 L kg-1 para cada  kg de muçarela. 

Considerando uma produção industrial por mês de aproximadamente 60.000 

mil kg de queijos, a indústria deixaria de ganhar R$72.100,00 mil por mês na 

comercialização dos queijos tipo muçarelas fabricados a partir da matéria prima do 

Tratamento B. Levando-se em consideração a utilização de leites com baixas 

contagens de psicrotróficos (Tratamento A) a fábrica poderia produzir 17.556 mil kg 

a mais de queijos. A redução do rendimento de queijos ocorre devido às ações das 

proteases que degradam as micelas de caseína, com liberação de componentes 

solúveis, como polipeptídios e aminoácidos, os quais são perdidos no soro 

(CARDOSO, 2006).  Furtado (2005) cita que os fatores que influenciam a 

rentabilidade na produção compreendem a composição centesimal do leite, a 

composição do queijo e as perdas de proteína e gordura do leite para o soro, 

durante os processos de agitação e corte da coalhada.  No entanto um fator de 

suma importância é a estocagem prolongada do leite cru em baixas temperaturas, 

podendo ocasionar mudanças físico-químicas na micela de caseína e o aumento da 

contagem de psicrotróficos, bactérias capazes de sintetizar proteases e lípases 

termorresistentes que podem degradar a proteína e gordura do leite. 

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas são apresentados na 

(TABELA 1). 
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Tabela 1: Valores de médias e desvio padrão da composição centesimal do queijo 

tipo muçarela conforme a qualidade microbiológica do leite usado nas produções 

aos 11, 30 e 60 dias de fabricação. 

  Tempo de produção 

  11 dias (X̅±σ) 30 dias (X̅±σ) 60 dias (X̅±σ) 

Tratamento 

A 

Gordura (ES%) 42,66
aA

±0,73   42,74
aA

±0,15 43,93
aA

±2,15 

Umidade (%) 

Proteína Total (ES%) 

Cinzas (ES%) 

Índice Proteólise Primária (%) 

ÍndiceProteólise Secundária(%) 

45,88
aA

±0,82 

52,86
bB

±1,82 

7,57
aA

±0,26 

7,84
aA

±1,02 

4,52
aA

±0,51 

  46,16
aA

±0,68 

  44,88
aA

±4,09 

  8,29
aA

±0,32 

  7,87
bA

±1,15 

  6,96
aB

±1,05 

45,76
bA

±0,49 

46,11
aA

±0,99 

7,63
bA

±0,57 

6,48
bA

±0,30 

6,64
aB

±1,45 

Tratamento B 

Gordura (ES%) 44,04
aA

±2,85   47,22
aA

±1,45
 

42,50
aA

±4,75 

Umidade (%) 

Proteína Total (ES%) 

Cinzas (ES%) 

Índice Proteólise Primária (%) 

Índice Proteólise Secundaria (%) 

44,77
aA

±0,52 

46,08
aA

±5,05 

7,02
aA

±0,50 

7,77
aB

±1,74 

4,66
aA

±0,75 

  45,64
aA

±0,72 

  44,88
aA

±0,94 

  7,67
aB

±0,77 

  3,93
aA

±0,37
 

  5,80
aA

±0,94 

42,37
aA

±4,61 

41,89
aA

±4,07 

6,52
aA

±0,37 

4,43
aA

±0,50 

6,78
aB

±0,80
 

*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferiram segundo o teste de 

Mann-Whitney (p≤0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas iguais na mesma linha diferiram 

segundo o teste de Wilcoxon (p≤0,05). 

Ao avaliarmos a composição centesimal dos queijos e os índices de proteólise 

entre os Tratamentos, apenas o teor de gordura e o IPS não diferiram (p>0,05) 

(TABELA 1). Para o teor de proteína total, houve diferença significativa (p<0,05) 

apenas com 11 dias, com maiores teores nos queijos do Tratamento A neste 

período. Já os teores de umidade, cinzas e o IPP tiveram menores percentuais aos 

60 dias nos queijos produzidos com matéria prima com maior população 

psicrotrófica (Tratamento B) (TABELA 1). Maior teor de umidade no queijo favorece 

reações físico químicas durante a maturação, favorecendo reações enzimáticas, 

entre elas a reação hidrolítica da quimosina, que é o principal responsável pela 

proteólise primária (CUNHA et al., 2002). 

Na proteólise primária, chamada de índice de extensão, grandes micelas de 

caseína são clivadas em peptídeos, solubilizando a caseína. Quanto maior a 

proteólise primária, mais peptídeos solúveis serão liberados da caseína, sendo para- 

κ-caseína e glicomacropeptideos os mais importantes (FOX, 1989). A proteólise 

primária está associada a um aumento da capacidade de derretimento e de retenção 
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de água do queijo, aumento da liberação de óleo livre e redução da firmeza e 

elasticidade (FOX, 1989). Desta forma, a qualidade da matéria prima do leite, no que 

se refere à carga de psicrotrófico, afeta a composição centesimal dos queijos tipo 

muçarela principalmente ao final do tempo de armazenamento. 

As médias e desvio padrão do Perfil de Textura dos queijos muçarelas são 

apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2: Valores de médias e desvio padrão de Perfil de Textura do queijo tipo 

muçarela conforme a qualidade microbiológica do leite usado nas produções aos 11, 

30 e 60 dias de fabricação. 

  Tempo de produção 

  11 dias (X̅±σ) 30 dias (X̅±σ) 60 dias (X̅±σ) 

Tratamento 

A 

Dureza   16,66
aA

±4,47    18,24
aA

±3,13 18,55
aA

±4,74 

Elasticidade 

Mastigabilidade 

   8,53
aA

±0,30 

   81,97
aA

±14,20 

    9,17
aA

±3,53 

    117
aC

±14,47 

8,54
bA

±0,33 

115
bBC

±14,15 

Tratamento 

B 

Dureza    22,21
bB

±5,45     20,73
aB

±5,25
 

17,19
aA

±6,36 

Elasticidade 

Mastigabilidade 

   10,08
aB

±4,91 

   160
bC

±17,60 

    8,31
aA

±0,17 

    121
aB

±14,65 

8,33
aA

±0,14 

92
aA

±8,22
 

*Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferiram segundo o teste de 

Mann-Whitney (p≤0,05). Médias seguidas por letras maiúsculas iguais na mesma linha diferiram 

segundo o teste de Wilcoxon (p≤0,05). 

Quanto aos parâmetros de textura entre os Tratamentos, a maior população 

psicrotrófica do leite cru (Tratamento B) foi associada a um maior índice de dureza 

dos queijos apenas no dia 11 (TABELA 2). Segundo McSWeeney (2004) a proteólise 

primária está associada à redução da firmeza e elasticidade. Neste estudo o IPP não 

diferiu (p>0,05) entre os tratamentos no tempo 11, porém observou-se maior perda 

de gordura no soro dos queijos do Tratamento B, com 0,87%, quando comparado 

com 0,65% no Tratamento A. Este fato pode ter contribuído para queijos mais duros 

no primeiro tempo de analises. Não houve diferença significativa (p>0,05) para 

dureza entre os tratamentos com 30 e 60 dias, o que indica que a qualidade da 

matéria prima quanto à dureza do queijo é importante apenas nos queijos tipo 

muçarela mais frescos. 

 Já a elasticidade e mastigabilidade foram menores nos queijos produzidos 

com matéria prima com maior população psicrotrófica (Tratamento B) aos 60 dias de 

produção (TABELA 2). Estas características de textura podem ser associadas aos 
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menores teores de umidade e IPP (TABELA 1). A diminuição nos aspectos de 

elasticidade dos queijos está relacionada à diminuição na firmeza do produto no que 

cita Jong (1976), este parâmetro tem correlação à quantidade αs1-caseína intacta, 

em que os peptídeos liberados pela ação da hidrólise da molécula de caseína são 

solúveis em água e não podem contribuir para a matriz protéica.  

 Houve diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos na 

mastigabilidade ainda com 11 dias (TABELA 2), podendo ser associada o maior 

índice de dureza (Tratamento B) de acordo com Lawrence; Creamer; Gilles, (1987), 

a firmeza está ligada diretamente à quantidade de proteína presente e à menor 

dissolução dos produtos proteicos.   

O tempo de armazenamento dentro de cada Tratamento afetou apenas 

alguns parâmetros analisados. No Tratamento “A” houve redução do teor de 

proteína total (p<0,05) e aumento do IPS e no “B”, os queijos apresentaram redução 

no IPP e também aumento do IPS (p<0,05) aos 60 dias quando comparado com 11 

dias de produção (TABELA 1). O índice de profundidade da proteólise ou IPS está 

relacionado à presença de enzimas proteolíticas microbianas, que hidrolisam os 

peptídeos resultantes da ação do coalho e da plasmina sobre as caseínas (FOX, 

1989), dando origem a peptídeos de alto e médio peso molecular na maturação, 

principalmente de queijos macios e semiduros, o gosto amargo é associado à 

liberação de peptídeos de baixo peso molecular pela ação das proteases 

(FURTADO, 2005).  

Quanto ao perfil de textura, a VP dos queijos produzidos a partir de leite cru 

com menor população psicrotrófica (Tratamento A) afetou somente a 

mastigabilidade (p<0,05), que foi maior aos 60 dias. Já nos queijos do Tratamento B, 

observou-se redução nos 3 parâmetros de textura estudados, com menor dureza, 

elasticidade e mastigabilidade quando comparado os valores entre 11 e 60 dias de 

VP. Este fato pode estar associado à proteólise secundaria mais intensa nos queijos 

do Tratamento B aos 60 dias (TABELA 2).  

Tabela 3: Resultados sensorial teste Triangular 11, 30 e 60 dias de produção 

Tempo de 
armazenamento 

Número de 
provadores 

Acertos (%) Erros (%) Resultado 

11 100 30% 70% Sem diferença 
30 100 33% 67% Sem diferença 
60 100 42% 58% Sem diferença 

*% de acertos e erros de 100 provadores não treinados. 
*alfa: p<0,01 / beta: p<0,05. 
*número de significância 45%dos provadores.   
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Quanto à análise sensorial os provadores não conseguiram identificar, nos 

tempos 11, 30 e 60 dias, diferença entre os queijos produzidos a partir da matéria 

prima com distintas populações psicrotróficas (Tratamento A e B) (TABELA 3).  A 

textura de queijos, embora seja reconhecida como um atributo sensorial que exerce 

influência sobre a aceitação pelos consumidores, (ADDA; GRIPON; VASSAL, 1982; 

MACFIE, 1990) neste estudo não causou variações sensoriais suficientes nos 

queijos para ser perceptível pelos avaliadores. 

 

CONCLUSÃO  
 
 A população psicrotrófica da matéria prima (Tratamento A e B) foi associada à 

menor rentabilidade de produção e afetou as características de composição 

centesimal, índice de proteólise e perfil de textura dos queijos tipo muçarela. Ao fim 

da vida de prateleira (60 dias) os queijos produzidos a partir de leite cru com maior 

população psicrotrófica apresentaram menores teores de cinzas, umidade, IPP, 

elasticidade e mastigabilidade. Maiores índices de dureza e mastigabilidade foram 

observados somente nos queijos mais frescos (11 dias). 

O tempo de armazenamento também afetou os queijos produzidos com 

matéria prima com menor qualidade psicrotrófica. Ao fim dos 60 dias os queijos 

tiveram menor IPP, dureza, elasticidade e mastigabilidade e maior IPS. 

Apesar da qualidade microbiológica ter sido associada a alterações físicas e 

de textura, sensorialmente não foi identificada diferença entre os queijos dos dois 

Tratamentos em nenhum dos tempos avaliados.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice I – Modelo para teste triangular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ABNT, NBR 12995, 1993.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Amostra:                                            Julgador:                                       Data: 
 
Você está recebendo três amostras codificadas, sendo duas iguais e uma 
diferente. 
Identifique com um círculo a amostra diferente. 
 

__________                                    __________                                     __________ 
 

 
Comentários: 
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ANEXOS 

 
Anexo I– Ficha de avaliação sensorial queijo tipo muçarela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FONTE: autora. 

 

Anexo II - Resultados das análises físico-químicas das amostras de leite cru 

enviados para as três produções de queijos Muçarela tratamento A e B 

(setembro/outubro/março) 2018 e 2019. 

Análises Físico-Químicas *MédiaX̅ 

 Tratamento A Tratamento B 

Temperatura 4°C 4°C 

Alizarol 72ºG Estável  
14,88°D 

Estável  
15,99°D Acidez Dornic g, ácido lático /100 ml 

Gordura(%) 3,83 % 3,53% 

Densidade relativa a 15/15ºC g/cm³ mL 1031,5g/cm3 1030,5g/cm3 

Índice Crioscópico Hortvet (ºH) -0538°H - 0535°H 

Extrato Seco Total(%) 12,73% 12,21% 

Extrato Seco Des.g/100 g 8,90% 8,69% 

Redutase 4:40horas 1:10 hora 

Gordura padronização (%) 2,82% 2,94% 
*Médias 2 produções. 
 

Julgador:_________________________________________________________ 
Data:____________________________________________________________ 
 

Teste Triangular  
 

Em cada grupo de amostras apresentadas, duas são iguais e uma é diferente. 
Deguste cuidadosamente cada uma das amostras, na ordem em que são 
apresentadas, e faça um círculo em volta da amostra diferente. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Comentários:______________________________________________________
________________________________________________________________
_____ 
 
 
Comentários:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ 

 


