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MEXIA, Marisa Marroni. Influência da microfiltração na qualidade de queijo Prato 
com cultura adjunta ao longo do tempo de armazenamento refrigerado. 2015. 
100 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) – Centro 
de Ciências Agrárias, Unidade Piza, UNOPAR, Londrina, 2015. 

RESUMO GERAL 

 
O queijo Prato é um queijo de origem nacional maturado, processo que, combinado 
com a lavagem e semicozimento de sua massa, lhe confere consistência macia e 
sabor suave. Por ser o segundo tipo de queijo mais consumido no Brasil, muitas 
pesquisas utilizando culturas adjuntas são realizadas com o intuito de melhorar ou 
acelerar o desenvolvimento de seu sabor por meio do aumento da proteólise. Quando 
maturado por menos de 60 dias, o queijo Prato deve ser produzido a partir de leite 
pasteurizado ou tratado termicamente. A microfiltração é uma alternativa ao 
tratamento térmico, tão eficiente quanto, que reduz a carga microbiana do leite, 
garantindo segurança microbiológica. O efeito do processo de microfiltração ou 
pasteurização do leite na composição química, proteólise, evolução da microbiota, 
textura e aceitação sensorial de queijo Prato com cultura adjunta foi avaliado durante 
60 dias de maturação. Dois tratamentos foram testados em triplicata: o queijo a partir 
de leite pasteurizado (QP), e o queijo fabricado com leite microfiltrado (QMF). Os 
queijos foram fabricados com cultura mesófila tradicional e cultura adjunta comercial 
de Lactobacillus helveticus. A composição dos queijos (acidez, pH, cinzas, proteína, 
gordura, sal e umidade) foi determinada cinco dias após sua fabricação. O pH, acidez, 
evolução das BAL, proteólise e perfil de textura foram acompanhados após 5, 15, 25, 
35, 45 e 60 dias de fabricação. A aceitação sensorial e preferência dos queijos foram 
avaliadas aos 60 dias de maturação. Houve diferença significativa (p<0,05) na 
composição dos queijos no teor de gordura, proteína e umidade. QP apresentou 
maiores (p<0,05) teores de proteína e gordura, enquanto o QMF obteve um maior 
(p<0,05) índices de umidade. A contagem de Lactobacillus helveticus (p<0,10)e a 
profundidade de proteólise (p<0,05)foram significativamente maiores ao final do 
tempo de maturação para o queijo fabricado com o leite microfiltrado. Em todos os 
parâmetros de textura o queijo pasteurizado obteve médias maiores, demonstrando-
se principalmente ser mais duro. Ao longo da maturação, o queijo Prato foi ganhando 
maciez, o que o levou a ser menos elástico e menos gomoso. No teste de aceitação 
o queijo pasteurizado obteve notas significativamente (p<0,05) mais altas para o 
atributo aparência. Em relação à intenção de compra, 70% dos consumidores 
certamente ou provavelmente comprariam os dois tipos de queijo. Não houve uma 
preferência significativa entre os dois queijos. 

Palavras-chave: Queijo Prato. Microfiltração. Lactobacillus helveticus. Pasteurização. 
Proteólise. 

 

 



MEXIA, Marisa Marroni. Influence of microfiltration on the quality of Prato cheese 
with adjunct culture during refrigerated storage time. 2015. 100 f.  Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) – Centro de Ciências 
Agrárias, Unidade Piza, UNOPAR, Londrina, 2015.  

GENERAL ABSTRACT 

The Prato cheese is a cheese  matured national origin, a process that, combined with 
the washing and semi cooking of its mass, gives soft consistency and smooth flavor. 
As the second most consumed cheese in Brazil, many researches using adjunct 
cultures are performed in order to improve or accelerate the development of its flavor 
by increasing proteolysis. When matured for less than 60 days, the cheese dish must 
be made from pasteurized or heat treated. Microfiltration is an alternative to heat 
treatment, as efficient as that reduces the microbial counts in milk, ensure 
microbiological safety. The effect of microfiltration or pasteurization process of milk 
pasteurization on the chemical composition, proteolysis, changes in the microbiota, 
texture and sensory acceptance of Prato cheese with adjunct culture was assessed for 
60 days of ripening. Two treatments were tested in triplicate: cheese from pasteurized 
milk (QP) and cheese made with microfiltered milk (QMF). The cheeses were 
manufactured with traditional mesophilic culture and commercial adjunct culture of 
Lactobacillus helveticus. The composition of cheese (acidity, pH, ash, protein, fat, salt 
and moisture) was determined five days after its manufacture. The pH, acidity, 
evolution of LAB, proteolysis and texture profile were evaluated after 5, 15, 25, 35, 45 
and 60 days of manufacture. The sensory acceptance and preference of the cheeses 
were evaluated after 60 days of ripening. There was significant difference (p <0.05) in 
the composition of the cheeses in fat, protein and moisture. QP showed higher (p 
<0.05) protein and fat content, while QMF obtained a greater (p <0.05) moisture 
contents. The Lactobacillus helveticus count (p <0.10) and the depth of proteolysis (p 
<0.05) were significantly higher at the end of the ripening time for the cheese made 
from microfiltered milk. In all pasteurized cheese texture parameters had higher 
averages, demonstrating mainly be harder. During ripening, the cheese was gaining 
softness, which caused him to be less elastic and less gummy. No acceptance testing 
pasteurized cheese obtained notes significantly (p <0.05) higher for the appearance 
attribute. In relation to purchase intention, 70% of consumers will certainly or probably 
would buy both types of cheese. There was a significant preference between the two 
cheeses. 

Key-words: Prato cheese. Microfiltration. Pasteurization. Lactobacillus helveticus. 
Proteolysis. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O queijo Prato é o segundo tipo de queijo mais consumido no Brasil, 

como queijo de mesa e como ingrediente culinário. É o único queijo de origem nacional 

que sofre maturação, período que resulta em reações bioquímicas, as quais são as 

principais responsáveis pelo desenvolvimento das características de sabor suave, 

aroma característico e textura macia desse tipo de queijo. Segundo a legislação 

brasileira (BRASIL, 1997), o queijo Prato deve ser maturado por no mínimo 25 dias, 

enquanto estudos científicos indicam 60 dias. Maturar o queijo Prato por poucos dias 

pode fazer com que o mesmo não adquira seu sabor e aroma característicos. Por 

outro lado, uma maturação de 60 dias agrega custos adicionais às queijarias, uma vez 

que essa longa maturação necessitará de amplo espaço para armazenamento e 

análises de acompanhamento de qualidade. Esse longo tempo de 60 dias também 

pode levar ao desenvolvimento de sabores indesejáveis no queijo, devido ao acúmulo 

de peptídeos de baixo peso molecular amargos (ALVES et al., 2013; BARROS et al., 

2006; FURTADO, 1991; GARCIA et al., 2009; GOROSTIZA et al., 2004; NARIMATSU 

et al., 2003; OLIVEIRA, 2009). Deste modo, a maneira mais promissora de se acelerar 

a maturação e garantir as propriedades desejadas do queijo Prato maturado, é fazer 

o uso de culturas adjuntas, como o Lactobacillus helveticus, o qual promove aumento 

dos níveis de proteólise, intensificando os composto aromáticos saborosos desejáveis 

(DRAKE; BOYLSTON; SWANSON,1996; FOX et al., 2000; LAW; TAMIME, 2010). 

No Brasil, só se permite produzir queijo com leite tratado 

termicamente (exceto região legalizada de Minas Gerais), sendo a pasteurização o 

tratamento mais utilizado, a qual elimina micro-organismos patogênicos do leite, 

permanecendo os não patogênicos (BRASIL, 1980; BRASIL, 1996). Processos de 

filtração por membranas são apontados há décadas como uma alternativa para o 

beneficiamento de leite cru, dado que reduz de maneira física e não seletiva quase 

que por totalidade a microbiota presente (FOX et al., 2000). O tratamento que o leite 

destinado ao fabrico do queijo Prato recebe, pode influenciar no metabolismo e 

crescimento da cultura adjunta, uma vez que leite com contagens microbiológicas 

mais baixas minimiza a competição entre cultura adjunta e micro-organismos 

presentes no leite (BARROS et al., 2006). Deste modo, queijos produzidos com leite 

beneficiado por processo de filtração por membranas, como a microfiltração, por 

teoricamente apresentar níveis baixíssimos de contagens de micro-organismos, pode 
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oferecer à cultura adjunta um melhor ambiente para se desenvolver em comparação 

à queijos fabricados com leite pasteurizado (ROSENBERG, 1995). 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do tipo 

de tratamento do leite (microfiltração ou pasteurização) na qualidade de queijo Prato 

adicionado de cultura adjunta (Lactobacillus helveticus) ao longo do tempo de 

armazenamento refrigerado de 60 dias. Para isso a composição química, avaliação 

da proteólise, evolução da microbiota, análise do perfil de textura e análise sensorial 

foram realizados como acompanhamento das mudanças ocorridas durante o tempo 

de armazenamento. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1 QUEIJO PRATO 

Queijo é o nome genérico dado a um grupo de alimentos à base de 

leite, produzido em todo o mundo, com uma grande diversidade de aromas, texturas 

e formas (FOX et al., 2000). É um concentrado lácteo, fresco ou maturado, que quando 

fabricado a partir de leite que não seja desnatado consiste de uma matriz de caseína, 

ficando a gordura englobada por esta; cuja obtenção é feita mediante a coagulação 

do leite e posterior retirada do soro, e que é constituído também de carboidratos, sais 

minerais, cálcio, fósforo e vitaminas (BRASIL, 1996; GOLLO; CANSIAN; VALDUGA, 

2003; OLIVEIRA, 2009; PERRY, 2004). Acredita-se que sua origem seja há 8 mil anos 

atrás, como uma forma de conservação do leite, transformando-o em um produto mais 

estável e palatável (FOX et al., 2000). Dentre os derivados lácteos, é um dos principais 

produtos, tendo alta demanda de consumo e alto valor agregado, o que lhe tornou 

destaque no campo econômico (GOLLO; CANSIAN; VALDUGA, 2003). 

A ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de Queijos) informa que 

em 2013 foram consumidos aproximadamente 1,032 milhões de toneladas de queijos 

no Brasil, o que movimentou cerca de 14,5 bilhões de reais. Do total da quantidade 

de queijos consumidos no Brasil nesse ano, aproximadamente 3% foram produtos 

importados. Quando a questão é consumo, os brasileiros estão ainda muito aquém 

dos vizinhos argentinos e de países europeus, consumindo apenas 5,1 kg de queijo 

per capita no ano de 2013. Ainda em neste ano, de acordo com dados da ABIQ, foram 

produzidos no país cerca de 965 mil toneladas de queijos, isso considerando o 

mercado formal, o que absorve quase 9 bilhões de litros de leite (cerca de 27% da 

produção do país). Ao considerar o volume total de produção de queijos (incluindo os 

informais), estima-se que esta cadeia absorva cerca de 35% do volume de leite 

produzido no país, o que corrobora com a informação de Perry (2004) de que a maioria 

da produção de leite no Brasil é destinada ao fabrico de queijos. 

Por ser um dos produtos lácteos que mais se difundiu em todo o 

mundo, o queijo sofreu adaptações em sua técnica de elaboração, o que levou ao 

surgimento de vários tipos, o transformando no derivado lácteo que mais possui 
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variedades. Embora o processo básico de fabricação de queijos seja comum a quase 

todos os seus tipos, variações na origem do leite, nas técnicas de processamento e 

no tempo de maturação criam uma imensa variedade, cerca de 1.000 (FOX et al., 

2000; PERRY, 2004). No Brasil é produzida uma grande variedade de queijos; dentre 

os diversos tipos, o queijo Prato destaca-se como um dos mais importantes, sendo 

conforme a ABIQ o segundo tipo de queijo mais consumido no país, o que 

corresponde a cerca de 20% do total de queijos produzidos. A ABIQ ainda estima que 

quase 70% do volume de queijos no Brasil é comercializado no formato de mussarela, 

queijo prato e requeijão. 

O queijo Prato foi introduzido no Brasil na década de 20, na região Sul 

de Minas Gerais, por imigrantes dinamarqueses, seguindo os princípios básicos de 

fabricação dos queijos Danbo (dinamarquês) e Gouda (holandês). No Brasil sua 

tecnologia foi adaptada às condições locais, o que explica as diferenças de sabor e 

textura observadas no Prato em relação aos queijos que lhe deram origem. Enquanto 

aqueles se apresentam sempre com textura mais aberta, com olhaduras regulares e 

pequenas, o Prato tem textura fechada, lisa e compacta, e pode ser encontrado tanto 

com olhaduras regulares ou irregulares, como também completamente ausente das 

mesmas (BRASIL, 1997; FURTADO; LOURENÇO NETO,1994). 

1.1 TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO 

O queijo Prato tem coloração amarela característica, devido à 

pequena quantidade de corante que é adicionada no leite de fabricação, e é o único 

queijo de origem brasileira que passa pelo processo de maturação (OLIVEIRA, 1986).  

O processo de fabricação do queijo Prato pode ser considerado 

relativamente bem padronizado na indústria brasileira, porém, existem variações nos 

procedimentos de fabricação que podem afetar o rendimento, a composição e as 

características do produto. Esses procedimentos incluem o tipo de coagulante e de 

cultura láctica utilizada, o uso ou não da lavagem da massa (delactosagem), sua 

temperatura de cozimento, o método de salga e, finalmente, o tempo de maturação 

(FURTADO; LOURENÇO NETO, 1994; OLIVEIRA, 1986).  
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1.1.1 Coagulação 

O queijo Prato é obtido por coagulação enzimática do leite, seja por 

meio da adição de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 

complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas (BRASIL, 1997). 

A quantidade de agente coagulante deve ser suficiente para se obter a coagulação do 

leite em cerca de 30 a 40 minutos, a 32 ºC (FURTADO; LOURENÇO NETO, 1994). 

Na coagulação, a enzima do agente coagulante hidrolisa o componente estável da 

caseína, a κ-caseína, especificamente na ligação Phe105-Met106.  A parte do terminal N 

da molécula clivada, referida como para-κ-caseína, permanece ligada à micela de 

caseína e é insolúvel, agregando-se com outros componentes caseínicos das micelas 

vizinhas pelas pontes de cálcio, formando uma rede tridimensional, ou coágulo. 

Entretanto, a parte C do terminal, referida como macropeptídeo é perdida no meio 

aquoso. As frações αs1-caseína, αs2–caseína e β-caseína não são hidrolisadas na 

coagulação, mas podem ser hidrolisadas durante a maturação dos queijos (FOX et 

al., 2000). 

É indispensável o emprego de fermento lático apropriado para a 

obtenção de um queijo Prato típico. Para queijos fechados usa-se cultura do tipo O 

(Lactococcus lactis subsp. lactis e L. lactis subsp. cremoris), com resultados mais 

regulares ao utilizar-se as do tipo super concentradas, para uso direto no tanque de 

fabricação, também conhecidas como Direct Vat Set (DVS), (FURTADO; LOURENÇO 

NETO, 1994; OLIVEIRA, 1986). 

1.1.2 Corte e tratamento da massa 

Assim que a massa do queijo Prato atinge o ponto final de coagulação 

procede-se seu corte, onde a coalhada é cortada em grãos miúdos (tamanho de grãos 

de milho) e agitada lentamente. Neste ponto, inclui-se no processo de fabricação do 

queijo Prato, a obtenção de uma massa semicozida e lavada (SPADOTI et al., 2003).  

A lavagem da massa é usada para o aquecimento até a temperatura 

de semicozimento (pode chegar a 45 ºC), e consiste em substituir de forma gradual 

cerca de 30-40% do soro gerado pela mesma quantidade de água quente, entre 70 a 

80 ºC, o que ocasiona a elevação gradativa da temperatura da massa de 1 ºC a cada 

2 a 3 minutos. A adição de água quente é feita de forma gradual pelo motivo de que 



 20 

se adicionada de uma só vez, a massa tem sua temperatura elevada de forma muito 

rápida, desenvolvendo uma película envolta do grão, a qual dificulta ou impede a saída 

do soro (OLIVEIRA, 1986). 

O sabor suave e levemente adocicado são características marcantes 

do queijo Prato, bem como sua classificação de queijo de consistência semidura e 

elástica, características delimitadas na lavagem da massa (BRASIL, 1987; OLIVEIRA, 

1986). A influência deste processo no sabor do queijo Prato é devido ao fato de que 

durante sua realização ocorre a delactosagem dos grãos, fazendo com que haja uma 

pequena diluição da acidez, o que torna o sabor queijo suave. A ação sobre a 

consistência do queijo é devido à agitação realizada no processo, a qual se realizada 

de maneira correta (lenta no início devido à coalhada ainda ser fraca; e rápida no final, 

expulsando o soro do grão e o tornando mais firme) favorece a sinerese e interfere 

diretamente na textura do produto final (OLIVEIRA, 1986). 

Nos queijos desse tipo de massa (semicozida) a temperatura não 

deve ultrapassar 40-45 ºC objetivando evitar a inativação das enzimas (de origem do 

coalho ou bacterianas), as quais atuarão posteriormente no desenvolvimento da 

textura e sabor dos queijos. O ponto final de cozimento é variável, dependendo do 

teor de umidade desejável no queijo. Nas condições normais de fabricação, ocorre 

cerca de 60-80 minutos após o corte. Na prática, o ponto pode ser verificado juntando-

se uma porção de grãos de massa na mão e ao comprimí-los deve se formar um 

pequeno bolo de massa que se desagrega com certa facilidade (FURTADO; 

LOURENÇO NETO, 1994; OLIVEIRA, 1986). 

1.1.3 Prensagem, salga e secagem 

É na prensagem que se obtém a forma final do queijo Prato, onde 

após ser depositado em fôrmas, submete-se o queijo à prensa por alguns minutos, 

com a realização de viragens (primeira prensagem). A pressão exercida sob o queijo 

objetiva a expulsão do soro da massa. Em seguida da primeira prensagem, segue-se 

o curso da segunda prensagem, onde o queijo permanece por 12-16 h sob pressão 

constante (SILVA, 2006).  

Após ser retirado da prensa, o queijo passa pelo processo da salga, 

o qual agrega sabor e ocasiona uma redução do volume do mesmo, isso como 

consequência da saída de água da massa que ocorre de forma simultânea à absorção 
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de sal (LUNA; CHAVEZ, 1992). Este fenômeno ocorre devido à diferença na pressão 

osmótica entre a salmoura e a solução aquosa do interior do queijo, fazendo com que 

as moléculas de cloreto de sódio (NaCl) da salmoura migrem para a massa do produto 

(FOX, 2004). A casca, estrutura externa diferenciada do queijo, funciona como uma 

membrana semipermeável, possibilitando como citado, a migração do sal para o 

interior do queijo por meio da difusão e, concomitantemente a saída da fase aquosa 

do queijo com seus elementos solúveis, principalmente ácido lático, lactose e 

nitrogênio solúvel (FURTADO, 1991). 

A concentração da salmoura deve ficar entre 18-23% de NaCl, para 

temperaturas entre 10-14 ºC, de modo a facilitar a absorção do sal, eliminar bactérias 

patogênicas porventura presentes e evitar contaminação (PERRY, 2004). O tempo de 

salga na salmoura variará em função do formato e peso do queijo, oscilando entre 24-

48h (FURTADO; LOURENÇO NETO, 1994). 

Terminada a salga, os queijos são secos por 24 horas em câmara fria, 

embalados a vácuo em película plástica termo encolhível e levados à câmara de 

maturação (SILVA, 2006). O peso desse tipo de queijo pode variar de 0,4 a 5 kg, de 

acordo com a variedade correspondente, que pode ser: lanche ou sanduíche 

(paralelepípedo de seção transversal retangular), cobocó (cilíndrico) ou estepe 

(esférico/bola) (BRASIL, 1997). A variedade de queijo Prato lanche é a mais 

consumida (CICHOSCKI et al., 2002; VIEIRA, 2015).  

A composição média esperada de um queijo Prato curado é de 42-44 

% de umidade, 26-29 % gordura, pH de 5,2-5,4 e um teor de sal de 1,6-1,9 %; sendo 

classificado como um queijo gordo e de média umidade. Seu rendimento situa-se ao 

redor de 9,5 litros de leite/Kg de queijo (FURTADO; LOURENÇO NETO, 1994).  

2 MATURAÇÃO DE QUEIJOS 

O tempo de maturação do queijo Prato varia de 25 a 60 dias 

(OLIVEIRA, 1986), devendo ser o tempo necessário para que se consiga o 

desenvolvimento de suas características típicas de sabor e textura. Porém, a 

legislação brasileira permite que o queijo seja comercializado com 25 dias de 

maturação (BRASIL, 1997). 

A maturação do queijo é um processo enzimático que envolve uma 

série de modificações bioquímicas nos principais constituintes do queijo. Envolve a 
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quebra da massa pela glicólise, lipólise, proteólise e outras reações catalisadas por 

enzimas; o que causa grandes mudanças em sua estrutura, composição e 

propriedades organolépticas. As fontes de enzimas podem ser do coalho, naturais do 

leite, da cultura starter, microbiota secundária ou enzimas exógenas. Assim, é durante 

a maturação do queijo Prato que ocorrem as transformações necessárias ao 

desenvolvimento de suas características típicas de textura, aparência, sabor e aroma 

(FOX et al., 2000; FOX et al., 2004; KRANENBURG et al., 2002; WALSTRA; 

WOUTERS; GEURTS, 2006). A maturação pode ser influenciada pelo leite utilizado, 

pelo tipo de cultura, por modificações no processo de fabricação e por mudanças nas 

condições de estocagem do queijo (FOX et al., 2000). 

A primeira reação que ocorre é a conversão de lactose em lactato 

(glicólise) por meio da ação dos micro-organismos durante a preparação da coalhada 

ou nos primeiros estágios da maturação, o que acaba por caracterizar o queijo 

maturado como um produto fermentado. Porém, cerca de 96 % da lactose do leite é 

perdida no soro, em forma de lactose ou lactato. Ao longo da maturação, a lactose 

residual é metabolizada pelas bactérias presentes no queijo, e como produtos desse 

metabolismo podem ser formados ácidos orgânicos (lático, acético e propiônico), 

diacetil, acetaldeído, acetoína, dióxido de carbono, ésteres ou álcool; todos eles 

componentes de sabor nos queijos. A formação destes ácidos influencia o pH dos 

queijos, o qual afeta a solubilidade do Ca3(PO4)2 (fosfato de cálcio) que indiretamente 

afeta a textura do fermentado. Em comparação com as outras alterações bioquímicas 

que ocorrem durante a maturação dos queijos, a glicólise tem pouca influência no 

desenvolvimento de sabores, porém apresenta elevada importância na regulação de 

outras reações, uma vez que influencia significativamente seu pH (FOX et al., 2000; 

McSWEENEY, 2004; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006).  

As lipases naturais do leite são as principais responsáveis pela lipólise 

das gorduras dos queijos, ocorrendo em maior grau durante a primeira semana da 

maturação, e estabilizando-se a um valor constante até o final da cura.  A hidrólise 

dos lipídios dos queijos leva à liberação de ácidos graxos de cadeia curta (4 a 10 

carbonos), os quais podem atuar de duas formas positivas no sabor dos queijos: 

diretamente, por serem os próprios componentes de sabor e indiretamente, por serem 

precursores de compostos voláteis de sabor como a metilcetona, alcoois, lactonas e 

ésteres (os ésteres são formados por meio da reação com o álcool produzido durante 

a fermentação da lactose). No entanto, é indesejável altos níveis de ácidos graxos 
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livres, pois o queijo pode adquirir sabor rançoso (FOX et al., 2000; McSWEENEY, 

2004; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 1999). Em queijo Prato, como produtos 

resultantes da glicólise encontra-se a presença dos ácidos graxos palmítico, oléico, 

esteárico, mirístico, elaídico, láurico, cáprico e palmitoléico (ROCHA, 2004) 

Dentre as três principais transformações bioquímicas que ocorrem no 

queijo durante a maturação – proteólise, glicólise e lipólise –, a proteólise é a mais 

complexa, a mais importante e a que recebe o maior número de estudos, isso devido 

a ser a principal responsável pelas mudanças de textura – na dureza, elasticidade, 

coesividade, fraturabilidade, adesividade e derretimento – e desenvolvimento de sabor 

dos queijos (FOX et al., 2000; KRANENBURG et al., 2002; McSWEENEY, 2004).  

2.3 Proteólise 

A proteólise consiste basicamente na hidrólise da caseína que, após 

uma série de reações, resulta na formação de peptídeos e aminoácidos livres. O índice 

de concentração desses compostos pode variar, dependendo do nível de intensidade 

da proteólise, e contribui para o sabor básico do queijo. A intensidade da quebra de 

caseína influencia também o amolecimento (maciez) da textura dos queijos (FOX et 

a., 2000; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006).  

As enzimas responsáveis por esse processo de quebra das caseínas 

durante a maturação dos queijos são originárias de várias fontes, incluindo atividade 

do coagulante residual da massa, proteases naturais do leite (como plasmina), 

proteinases e peptidases liberadas pelos micro-organismos do fermento láctico, 

enzimas de micro-organismos presentes no queijo, como contaminantes e/ou 

sobreviventes à pasteurização (EARLY et al., 1998; FOX; LAW, 1991; KRANENBURG 

et al., 2002; McSWEENEY, 2004; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

Segundo Fox (1989), a proteólise contribui para a maturação do 

queijo, de pelo menos, quatro formas: a) contribuição direta no flavor ou como off-

flavor (amargor), ou indireta através do catabolismo dos aminoácidos; b) aumento da 

liberação de compostos com sabor durante a mastigação; c) alteração do pH devido 

à formação de amônia; d) alterações na textura, provenientes da quebra da rede de 

proteínas, aumento de pH e maior ligação da água com grupos carboxil e amino 

formados na hidrólise da caseína. 

Considera-se que a proteólise começa durante a coagulação 
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enzimática do leite, com a proteólise específica da quimosina sobre a κ-caseína, 

hidrolisando a ligação entre os aminoácidos Phe105-Met106, formando a estrutura do 

coágulo. Após a coagulação do leite, a proteólise ocorre em duas fases, a primária e 

a secundária (FOX, 1989). 

O coalho residual é o responsável pela proteólise primária da caseína, 

a qual resulta em mudanças na textura e formação dos compostos solúveis. O 

amolecimento inicial da estrutura dos queijos está relacionado com a hidrólise da s1–

caseína. Durante os primeiros estágios da maturação dos queijos, a enzima do coalho 

hidrolisa as ligações entre os aminoácidos Phe24-Val25 da s1–caseína, dando lugar 

a um polipeptídeo solúvel (1 a 24) e ao fragmento insolúvel C-terminal s1-I, 

compreendido entre os restos de aminoácidos 25 e 199. Esses peptídeos são de alto 

e médio peso molecular, e seu processo de formação ocorre em amplo intervalo de 

pH (2,2 a 7), e independe da concentração de NaCl (EARLY et al., 1998; FOX et al., 

2000; FOX; LAW, 1991; KRANENBURG et al., 2002). 

Sequencialmente, é na proteólise secundária que ocorre a formação 

de componentes de sabor. As bactérias lácticas do fermento (ou provenientes da 

cultura adjunta ou NSLAB – non-starter lactic acid bacteria), responsáveis por esta 

fase, possuem um sistema proteinase/peptidase capaz de hidrolisar oligopeptídeos 

formados na proteólise primária à peptídeos pequenos e aminoácidos livres, os quais 

são solúveis na fase aquosa do queijo e contribuem diretamente para seu sabor. Os 

aminoácidos formados podem também servir como substratos para a formação de 

compostos de sabor adicionais. Isso acontece quando esses aminoácidos são 

catabolizados a componentes aromáticos como álcoois, aldeídos, ácidos e compostos 

de enxofre (Figura 1), (EARLY et al., 1998; FOX, 1989; FOX et al., 2000; 

KRANENBURG et al., 2002; LAW; TAMIME, 2010).  

O primeiro estágio do catabolismo de aminoácidos envolve 

descarboxilação, desaminação, transaminação, desulfuração ou até a hidrólise da 

cadeia de aminoácidos. O segundo estágio compreende a conversão dos compostos 

resultantes, assim como os próprios aminoácidos, a aldeídos, primariamente pela 

ação de desaminases nas aminas. O estágio final da quebra de aminoácidos é a 

redução dos aldeídos a álcoois, ou sua oxidação a ácidos. Aminoácidos sulfurados 

podem sofrer intensivas conversões, originando assim, um grande número de 

compostos, incluindo o metanotiol e outros derivados sulfurados (McSWEENEY; 
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SOUSA, 2000). 

Figura 1 – Principais vias do catabolismo de aminoácidos. 

 
Fonte: Silva (2006). 

 
 

Assim, os compostos que contribuem para o sabor do queijo são 

adicionados ou produzidos durante a fabricação (ex. NaCl – cloreto de sódio – e ácido 

láctico) mas são principalmente formados como consequência de várias mudanças 

bioquímicas ocorridas durante a maturação, sendo resultante de um equilíbrio sutil e 

frágil entre todos os compostos originários do metabolismo da lactose, lipídeos e 

proteínas. O sabor do queijo é um importante atributo organoléptico e um correto 

balanço dos componentes sápidos é vital para a qualidade do queijo (MISTRY, 2001; 

YVON; RIJNEN, 2001). 

Engels e Visser (1994), analisaram frações solúveis em água dos 

queijos Cheddar, Edam, Gouda, Gruyere e Parmesão e demonstraram que os 

componentes de baixo peso molecular (<500 Da) (pequenos peptídeos, aminoácidos, 

ácidos graxos livres) foram responsáveis pelo sabor básico dos queijos. 

Deste modo, a proteólise contribui para o sabor do queijo através da 

produção desses peptídeos e aminoácidos livres. Grandes peptídeos não contribuem 
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diretamente para o sabor do queijo, mas são importantes para o desenvolvimento de 

uma textura adequada; contudo, grandes peptídeos podem ser hidrolisados pelas 

proteinases em pequenos peptídeos que podem ser sápidos (SOUZA; ARDO; 

McSWEENEY, 2001). 

Como dito, a proteólise contribui a fundo no flavor no queijo, porém é 

nesse processo que off-flavors podem ser formados. O amargor é um dos principais 

defeitos que atinge o queijo Prato, o que acaba por gerar prejuízos à indústria por 

diminuir a aceitação do produto pelo consumidor. Certas sequências das caseínas são 

hidrofóbicas e quando quebradas pelas proteinases podem levar a formação de 

peptídeos de sabor amargo. Peptídeos amargos das s1-caseínas são predominantes 

nas regiões dos resíduos 14-34, 91-101 e 143-151, enquanto que peptídeos amargos 

da -caseína estão na região dos resíduos 46-90. Todas as proteases, incluindo as 

do coalho e as de origem bacterianas, são capazes de produzir peptídeos amargos a 

partir da caseína.  Os peptídeos hidrofóbicos amargos de baixo peso molecular são 

resistentes a hidrólise enzimática, sendo acumulados lentamente ao longo da 

maturação (FOX et al., 2000; FURTADO, 1991; KRANENBURG et al., 2002; SOUZA; 

ARDO; McSWEENEY, 2001). 

Devido ao seu papel central na maturação de queijos, a proteólise é 

utilizada como índice de maturação para diversos tipos de queijos, permitindo predizer 

a qualidade do produto final. A intensidade da proteólise dos queijos pode ser medida 

através de índices chamados de “extensão” e “profundidade” (FOX, 1989).  

O índice de extensão da proteólise se caracteriza pela quantidade de 

substâncias nitrogenadas solúveis (NS) acumuladas durante o processo e expressas 

como porcentagem do nitrogênio total (NT), (FOX, 1989). 

Índice de extensão = 
𝑁𝑆 𝑥 100

𝑁𝑇
 

A determinação analítica é baseada na precipitação isoelétrica de 

caseína em pH 4,6; e na quantificação das substâncias solúveis através do método 

de Kjeldahl. O coalho é responsável pela produção de peptídeos de alto e médio peso 

molecular, que compõem o nitrogênio solúvel em pH 4,6. Portanto, a extensão da 

proteólise deve-se, principalmente, à ação do coalho sobre as caseínas do leite, o que 

caracteriza a proteólise primária (FOX, 1989). 

A profundidade da proteólise abrange as substâncias nitrogenadas de 
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baixo peso molecular, acumuladas durante o processo e que não precipitam na 

presença de ácido tricloroacético a 12%. Ela pode ser quantificada através do teor de 

nitrogênio não protéico (NNP), solúvel em ácido tricloroacético 12%, ou pela 

determinação direta dos aminoácidos produzidos e expressos como percentual da 

proteína total (NT) (FOX, 1989). 

Índice de profundidade = 
𝑁𝑁𝑃 𝑥 100

𝑁𝑇
 

As proteinases e peptidases do fermento láctico atuam sobre os 

peptídeos liberados, principalmente pelo coalho, produzindo aminoácidos e 

compostos de baixo peso molecular. Logo, o índice de profundidade de proteólise 

relaciona-se à atividade proteolítica do fermento durante a estocagem refrigerada do 

queijo, caracterizando a proteólise secundária (WOLFSCHOON-POMBO, 1989; 

MINUSSI; FURTADO; MOSQUIM, 1995). 

3 USO DE CULTURAS ADJUNTAS NO QUEIJO PRATO 

Reduzir o tempo de maturação do queijo, do ponto de vista 

econômico, é muito atrativo, porém deve-se fazer uso de uma alternativa para acelerar 

a maturação, caso contrário o queijo perde sua identidade (SIUFE; ZORRILLA; 

RUBIOLO, 2010; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006).  

O processo de aceleração da maturação tem como objetivo principal 

acelerar a formação de sabor, enquanto mantém uma textura satisfatória. Algumas 

condições de uso devem ser seguidas: as propriedades do queijo não devem diferir 

do produto de referência, a maturação não deve ser excedida, os custos do processo 

adicional não devem exceder o ganho econômico do tempo menor de maturação e, 

os aspectos legais e de saúde devem ser mantidos.  Existem várias formas de se 

acelerar a maturação de queijos, dentre elas, uma alternativa é o uso de culturas 

adjuntas (LAW; TAMIME, 2010; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). 

As culturas adjuntas são linhagens selecionadas de bactérias láticas 

ou de outros micro-organismos relacionados com a maturação de queijos, as quais 

aumentam a proteólise secundária. Comumente adiciona-se culturas adjuntas ao leite 

de fabricação de queijos, juntamente com a cultura láctica tradicional, com o objetivo 

de melhorar ou acelerar o desenvolvimento do sabor de queijos através do aumento 

da proteólise (DRAKE; BOYLSTON; SWANSON, 1996; FOX et al., 2000; LAW; 
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TAMIME, 2010). 

Os Lactobacillus ssp. são os micro-organismos mais utilizados como 

cultura adjunta na produção de queijo, isso por apresentarem atividade enzimática 

maior que a de Lactococos (EL-SODA; MADKOR; TONG, 2000). Muitos estudos 

validam e comprovam os efeitos positivos de sua adição, em queijos como o Prato 

(BARROS et al., 2006; SATO et al., 2012; SILVA et al., 2006); queijo Scarmoza 

(BRAGHIERI et al., 2015; GUIDONE et al., 2015); queijo Edam (TUNGJAROENCHAI; 

DRAKE; WHITE, 2001); queijo Reggianito Argentino (HYNES et al., 2003); queijo 

Cheddar (ONG; HENRIKSSON; SHAH, 2006; ONG; SHAH, 2008); queijo Ras 

(GOMAA; MEHANA; EL-RAZEK, 1992); queijo Roncal (IRIGOYEN et al., 2007); queijo 

Suiço (WHITE et al., 2003); queijos semiduros (ANTONSSON et al., 2002); queijos 

macios (MILESI; McSWEENEY; HYNES, 2008); entre outros. 

Dentre o gênero Lactobacillus, as espécies, L.casei, L. plantarum e L. 

helveticus são os mais importantes (DRAKE; BOYLSTON; SWANSON, 1996, LAW; 

TAMIME, 2010). Os Lactobacillus helveticus são homofermentativos, e sua atividade 

proteolítica é reconhecida como forte entre as bactérias do ácido lático. O uso de L. 

helveticus como cultura adjunta pode acelerar o desenvolvimento do sabor do queijo 

por meio do aumento da proteólise secundária, isso porque a maioria das cepas desse 

lactobacilo é capaz de hidrolisar tanto α-caseína quanto a β-caseína, possuindo alta 

atividade de aminopeptidase, aumentando a concentração de peptídeos de sabor 

desejável e dos precursores voláteis de sabor e aroma (MELO et al., 2011; ONG; 

SHAH, 2008; SATO et al., 2012).  

Os Lactobacillus helveticus são usados como cultura adjunta na 

produção de queijos semiduros de reduzido teor de gordura, resultando em queijos 

com um aumento de proteólise, diminuição do sabor amargo e intenso sabor (DRAKE; 

SWANSON, 1995). Visando acelerar a maturação de queijos Ras, foram realizados 

testes por Gomaa et al. (1992) com adição várias quantidades de L. helveticus. As 

análises dos queijos não mostraram diferenças nos conteúdos de umidade e 

componentes químicos, porém, o aumento nos ácidos voláteis C:6-C:12, nitrogênio 

solúvel, proteólise, tirosina e triptofano foram maiores e proporcionais à quantidade 

de fermento utilizado, durante toda a maturação.  

Dessa maneira é interessante partir de um leite com uma contagem 

microbiológica inicial baixa quando se adiciona culturas adjuntas em queijos, podendo 

deste modo, diminuir a competição das culturas adjuntas com outros micro-
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organismos (BARROS et al., 2006). 

4 TEXTURA DE QUEIJOS 

A textura ou corpo de um queijo é uma das características mais 

importantes na determinação de sua identidade e qualidade (BALDINI et al., 1998). 

As características de textura da superfície dos queijos estão entre os primeiros 

parâmetros de qualidade avaliados pelos consumidores, sendo fundamentais para a 

aceitação do produto antes mesmo dele ser levado à boca (RAMOS, 2013). 

Os queijos, em geral são considerados materiais viscoelásticos. O 

queijo Prato é um queijo semi-duro, elástico, de massa semicozida e possui 

propriedades físicas bem definidas que dependem de sua idade. As características de 

textura de um queijo maturado estão relacionadas principalmente com a degradação 

das proteínas do queijo ao longo da maturação (BALDINI et al., 1998).  Durante a 

maturação, entre o 7º e 14º dia a textura elástica do queijo jovem é rapidamente 

convertida em um produto mais macio e homogêneo. Como a caseína é a única fase 

sólida contínua, provavelmente o que ocorre é a quebra da rede de caseína que 

constitui a microestrutura do queijo. Esta rede de caseína é extremamente 

enfraquecida quando uma simples ligação em aproximadamente 20% de αs1-caseína 

é hidrolisada pelo coagulante para liberar o peptídeo alcalino, o que a torna solúvel 

não podendo mais contribuir para a firmeza da matriz protéica (EARLY, 1998). 

Além do índice de extensão da proteólise, outros vários fatores afetam 

sua textura e consistência, como a umidade, pH, sal e gordura. Outro fator importante 

na determinação da textura de um queijo é a razão entre gordura e proteína no leite, 

uma vez que a estrutura protéica é enfraquecida com o aumento do teor de gordura e 

água (BALDINI et al., 1998; VISSER, 1991). 

Métodos instrumentais são utilizados para determinar a textura dos 

queijos, haja vista que são fáceis de manusear, reproduzir e são padronizados, além 

disso, necessitam de poucas pessoas treinadas. A análise de perfil de textura (TPA) 

é um método objetivo de avaliar as propriedades de textura dos queijos, e pode ser 

definido como um conjunto de medidas que imitam a compressão da mordida em um 

pedaço de alimento. O teste é baseado de força-compressão, comprimindo a amostra 

duas vezes a fim de imitar com mais precisão a ação da mandíbula. Quando a amostra 

é deformada, é medida a tensão ocasionada, obtendo-se um gráfico força versus 
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tempo (Figura 2), a partir do qual se calcula os parâmetros de textura (FOX et al., 

2000).  

Figura 2 - Curva típica de uma análise instrumental do perfil de textura 
(TPA). 

 
Fonte: Ramos (2013). 

Segundo Fox et al. (2000) a análise do perfil de textura conta com os 

seguintes parâmetros: 

a) dureza (hardness) (F2): é a força necessária para atingir uma determinada 

deformação; 

b) fraturabilidade (fracturability) (F3): é a força necessária para fraturar o material; 

c) coesividade (cohesiveness) (A4:6/A1:3):é a extensão pela qual o queijo pode ser 

deformado antes de sua ruptura; 

d) elasticidade (springiness) TPA: é a capacidade do material voltar a sua condição 

original depois de retirada a força de deformação; 

e) adesividade (adhesiviness) (A3:4): é a quantidade de força para simular o trabalho 

necessário para sobrepor as forças de atração entre a superfície do alimento e a 

superfície de outros materiais em contato com este; 

f) gomosidade (gumminess) (dureza x coesividade):  é a energia requerida para 

desintegrar um alimento semisólido até o ponto de ser engolido;  

g) mastigabilidade (chewiness) (elasticidade x gomosidade): é a energia requerida 
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para mastigar um alimento sólido até o ponto de ser engolido; 

h) resiliência (resilience) (A2:3/A1:2): medida de quanto a amostra de recupera de 

sua deformação, tanto em termos de velocidade quanto em termos de suas forças 

derivadas. 

5 TRATAMENTO DO LEITE PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS 

O leite, devido a sua composição, constitui um excelente meio de 

cultura para multiplicação de micro-organismos, o que o torna muito perecível; 

podendo ter importante participação na veiculação de doenças transmitidas por 

alimentos, quando consumido sem tratamento adequado. O leite destinado à 

fabricação de queijos deve ser de boa qualidade e, tanto quanto possível, livre de 

contaminação bacteriana ou por agentes químicos como antibióticos, herbicidas, 

pesticidas. No caso dos antibióticos, quando administrados aos animais, passarão ao 

leite e poderão inibir a sua coagulação ou alterar o tempo de maturação dos queijos 

devido a alterações na microbiota láctica dos queijos. Tradicionalmente, todos os 

queijos eram feitos a partir de leite cru, prática que se manteve generalizada até 1940. 

Na Europa, ainda quantias significativas de queijos são fabricados com leite cru, sob 

justificativa de preservação das características tradicionais dos queijos e rígido 

controle de qualidade da produção do leite. O uso de leite cru para o fabrico de queijos 

é indesejável por duas razões: perigo à saúde pública devido a possibilidade de 

contaminação por micro-organismos patogênicos; e presença de micro-organismos 

indesejáveis que podem causar defeitos em seu sabor e textura (FOX et al., 2000; 

FURTADO, 1991). Diversos micro-organismos patogênicos podem ser veiculados 

pelo leite, destacando-se Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp., Listeria 

monocytogenes, Campylobacter spp., Salmonella spp., Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli (TAMANINI et al., 2007). 

Isto posto, em alguns países, como em algumas regiões do Brasil, é 

proibido produzir queijo a partir leite cru, salvo se este queijo for maturado por pelo 

menos 60 dias. Dessa maneira, para queijos frescos ou que não perdurem por essa 

longa maturação, deve-se utilizar em sua fabricação leite higienizado por meio 

mecânicos e submetidos à pasteurização ou tratamento térmico equivalente (BRASIL, 

1996). 
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5.1 Pasteurização 

A pasteurização constitui uma das formas de se prolongar o tempo de 

conservação do leite, já que pretende fundamentalmente sua higienização. É definida 

como o emprego conveniente de calor, com o objetivo primário de eliminar os micro-

organismos patogênicos e, como secundário, eliminar a maioria dos micro-organismos 

fermentativos, incluindo as bactérias naturais presentes no leite cru; no entanto, sem 

que haja modificação sensível de sua natureza físico-química e de suas 

características nutritivas e sensoriais (BRASIL, 1980; EARLY, 1998; FOX et al., 2004; 

ORDÓÑEZ, 2005). 

Os tratamentos térmicos letais, como a pasteurização, provocam nas 

populações microbianas, em teoria, decréscimo progressivo e ordenado em curso 

logarítmico. Porém, a natureza logarítmica da morte indica que não é possível chegar 

ao zero absoluto de micro-organismos, por mais que se prolongue o tempo de 

tratamento (ORDÓÑEZ, 2005).  

O processo de pasteurização é controlado pelo binômio 

tempo/temperatura, que é, geralmente, definido com base no micro-organismo ou na 

enzima mais termo-resistente que se deseja eliminar (FOX et al., 2004; GARCÍA-

SANZ; GUILLÉN; IBARROLA, 2001).  Assim, a pasteurização resulta na elaboração 

de queijos com menor risco microbiológico, o que proporciona segurança alimentar, 

uniformização do sabor e redução da incidência de defeitos e perdas, devido a 

fermentações anormais (PACIULLI et al., 2001). 

Existem dois tipos de pasteurização: a lenta (LTLT – low temperature 

long time) e a rápida (HTST – hight temperature short time). A primeira consiste em 

um sistema descontínuo, que aquece o leite de 62 a 65ºC, por 30 minutos e é realizada 

em tanques de parede dupla providos de agitador e de termômetro. Pela parede dupla 

circulam o fluido calefator e, posteriormente ao fim da pasteurização o fluido 

refrigerador. Denomina-se pasteurização rápida a prática de aquecer o leite em 

camada laminar, de 72 a 75ºC, por 15 a 20 segundos, em aparelhagem própria de 

fluxo contínuo com trocadores de calor (tubulares ou de placas). Após ser 

pasteurizado, o leite escoa por um tubo de retenção para ser enfim resfriado. Seja 

qual for a pasteurização aplicada, após sua realização, o leite deve ser mantido abaixo 

de 4ºC, temperatura da qual a maioria dos micro-organismos resistentes ao 

tratamento térmico não consegue se multiplicar. A legislação não diferencia o 
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tratamento térmico da pasteurização para o leite de consumo daquele destinado à 

elaboração de queijos (BRASIL, 1980; BRASIL, 2011; FOX et al., 2004; ORDÓÑEZ, 

2005). 

Fox et al. (2000) afirma que mais de 99,9% das bactérias encontradas 

no leite cru são instáveis e morrem com a pasteurização rápida. A pasteurização além 

de destruir bactérias, também inativa várias enzimas do leite, incluindo a lipase e a 

fosfatase alcalina. A falta de atividade da fosfatase alcalina indica que o leite foi 

pasteurizado corretamente. A peroxidase não é inativada pela pasteurização, mas é 

destruída em temperaturas superiores a 80º C, constituindo uma forma de verificar se 

ocorreu o superaquecimento durante o tratamento térmico. 

Apesar da pasteurização ser o tratamento mais utilizado, existem 

outras quatro alternativas ao tratamento térmico para a redução do número de micro-

organismos no leite destinado ao fabrico de queijos: tratamento com H2O2; ativação 

da lactoperoxidase; bactofugação e processos de separação de membrana, mais 

especificamente a microfiltração (FOX et al., 2000) 

5.2 Processos de separação por membranas 

Os processos de separação por membranas destacam-se como 

alternativas aos processos tradicionais de separação, encontrando campo vasto de 

aplicação na indústria de alimentos, química, farmacêutica, biotecnológica, no 

tratamento de águas residuárias e processamentos médicos (hemodiálise), (BRANS 

et al., 2004). Ao levar em consideração os desafios mundiais como a falta de 

abastecimento de água potável, o aquecimento global e a potencial crise energética, 

os processos de membrana se tornarão cada vez mais utilizados. Com os custos de 

combustíveis fósseis constantemente em ascensão, é imperativo que o controle do 

consumo de energia seja um fator-chave para o desenvolvimento e crescimento do 

processo de filtração por membranas no futuro (POULIOT, 2008). 

Mulder (2000) assegura que as membranas naturais são conhecidas 

desde a antiguidade – século XVIII, segundo Baker (2004), seu desenvolvimento e as 

principais aplicações de processo de separação com membranas sintéticas tiveram 

início apenas em 1920 com a microfiltração em escala de laboratório. A International 

Dairy Federation (IDF) em 1991 afirma que as primeiras aplicações industriais foram 

iniciadas somente por volta dos anos 60, corroborando com Mulder (2000) que afirma 
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que processos de filtração por membranas foram executados em condições industriais 

apenas em 1955 para dessalinização da água através da eletrodiálise. Somente em 

1969, na França, que o processo de filtração por membranas começou a ser aplicado 

ao leite em escala industrial. Maubois, Macquot e Vassal produziram queijo 

Camembert a partir de leite concentrado por ultrafiltração, desenvolvendo o primeiro 

processo de fabricação de queijo por processo de filtração por membranas, 

mundialmente conhecido como MMV (LEITE; VAITSMAN; DUTRA, 2006; POULIOT, 

2008).   

Para que um componente seja separado da solução pelo sistema de 

separação por membranas, aplica-se nesse sistema uma força externa que 

impulsione sua passagem, a chamada força motriz. As forças motrizes mais 

comumente utilizadas são gradientes de campo elétrico (eletrodiálise – separação que 

depende das diferenças dimensionais e de densidade de carga elétrica das espécies), 

de potencial químico (diálise – separação que depende das diferenças na 

difusibilidade das espécies) ou ainda gradiente de pressão (filtração por membranas), 

(ARMOA; JUNIOR, 2011). 

5.2.1 Filtração por membranas 

Processo de filtração por membrana é qualquer processo que utiliza 

uma barreira física para concentrar ou fracionar um líquido a fim de obter dois líquidos 

que diferem em sua composição; ou seja, o processo é baseado na permeabilidade 

seletiva de um ou mais componentes através de uma membrana. A membrana é uma 

película fina de um material rígido, que pode ser permeável ou semipermeável, e é 

seletiva devido à diferença de tamanho dos componentes da solução em contato, em 

relação ao tamanho de seu poro. Por atuar como barreira seletiva as membranas 

restringem a locomoção de componentes de soluções quando aplicada pressão. Esta 

barreira, que controla o transporte de massa através de sua superfície, fornece duas 

correntes distintas, a que atravessa a membrana, chamada de filtrado ou permeado, 

e que é composta por componentes de tamanho inferior ao do poro; e a que fica retida 

pela membrana, chamada de retentado ou concentrado, que é a corrente enriquecida 

em um ou mais componentes, isso devido às partículas da solução maiores que o 

tamanho médio dos poros não ultrapassar a membrana (BRANS et al., 2004; 

GIRALDO-ZUNIGA et al., 2004; IDF, 1991; LEITE; VAITSMAN; DUTRA, 2006; 
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ORDÓNEZ, 2005; ROSENBERG, 1995; RIBEIRO et al.,2005).  

São dois os sentidos de filtração utilizados nos processos de filtração 

por membranas (Figura 3): o convencional (dead end filtration) e o tangencial (cross-

flow). Na filtração convencional um fluido escoa perpendicular à superfície da 

membrana, sendo que devido ao acúmulo de material retido na superfície da mesma, 

o processo é geralmente interrompido para a limpeza, ou para substituição da 

membrana, caracterizando a filtração convencional como processo em batelada. A 

filtração tangencial é quando o escoamento do fluido é paralelo à superfície da 

membrana, enquanto o permeado é transportado transversalmente à mesma. Na 

filtração tangencial, as altas velocidades do processo possibilitam o arraste dos 

solutos que tendem a se acumular na superfície, isso porque a tensão de cisalhamento 

resultante não permite que a camada de acúmulo de material retido aumente. Deste 

modo, a operação com fluxo tangencial apresenta vantagens no controle da 

polarização de concentração e redução da resistência ao transporte, sendo capaz de 

manter elevados fluxos de permeado por um longo período de operação, isso porque 

parte da solução que não atravessa a membrana (retentado ou concentrado) é 

geralmente recirculada como o objetivo de extrair a maior quantidade possível de 

filtrado e/ou concentrar determinado componente do retentado (HABERT; BORGES; 

NÓBREGA, 2006). 

Figura 3 – Comparação entre filtração convencional e filtração tangencial. 

 
Fonte: Habert, Borges e Nóbrega (2006). 

A distinção entre as técnicas de filtração clássica e a filtração com 

membranas é que estas apresentam poros menores e, por isto, oferecem maior 

resistência à separação dos solutos componentes de uma solução. Para forçar a 

passagem de um ou mais solutos da solução e, consequentemente, promover a 
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separação é necessário aumentar a pressão de operação à medida que se caminha 

das membranas de poros maiores para poros menores, a fim de se obter fluxos 

economicamente viáveis (LEITE; VAITSMAN; DUTRA, 2006). Dentre os processos de 

filtração por membranas destacam-se a microfiltração (MF), a ultrafiltração (UF), a 

nanofiltração (NF) e a osmose reversa (OR), que apresentam, nesta sequência, a 

diminuição do diâmetro médio de poro e por consequência aumento da pressão de 

processamento (Figura 3), (MIERZWA et al., 2008).  

5.2.2 Classificação das membranas 

As membranas podem ser classificadas em duas classes de acordo 

com a sua composição química: orgânicas ou inorgânicas. As orgânicas são 

constituídas por polímeros orgânicos (acetato de celulose, poliamidas ou polisulfonas) 

e amplamente utilizadas nos processos comerciais de osmose reversa; porém 

apresentam algumas limitações, como sensibilidade ao ataque de micro-organismos. 

Já as inorgânicas são constituídas em sua maioria por óxidos tais como sílica, titânia, 

zircônia e alumina, entre outros, que podem ser utilizados isoladamente ou 

combinados, como é o caso das membranas compósitas (BURGGRAFF, 

KEIZER,1991) 

As membranas inorgânicas apresentam vantagens sobre as 

orgânicas por poderem atuar sob condições em que as orgânicas apresentam 

restrições, como em presença de solventes, elevadas temperaturas e pressões, e 

maior resistência à procedimentos de limpeza. Entretanto, as membranas inorgânicas 

são mais caras do que as orgânicas. Nesse sentido, novas pesquisas com membranas 

usando materiais cerâmicos de custo mais baixo devem difundir o uso da tecnologia 

de membranas, especialmente para países emergentes, onde muitos problemas 

ambientais podem ser resolvidos com a utilização de membranas (ZAWRAH et al., 

2014). A separação de componentes do soro utilizando membranas cerâmicas pode 

levar não só à produção de constituintes com elevado grau de pureza, mas também à 

obtenção de produtos comercialmente esterilizados e com aplicação na fabricação de 

novos derivados lácteos (BRANS et al., 2004). 
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5.2.3 Tipos de processos de filtração por membranas e suas aplicações na indústria 

de lácteos 

Processos de filtração de membranas tem sido empregados na 

indústria láctea há muitos anos, envolvendo principalmente extensões do tratamento 

do soro de leite. Nos últimos 30 anos, foram apresentadas por pesquisadores e 

indústrias, soluções para problemas de custo, tempo e seletividade no uso de 

membranas; fato que levou a ampliação da utilização das mesmas na indústria de 

laticínios. Esse tipo de indústria é beneficiado pelo uso das membranas, tanto para 

separação de sólido-líquido quanto líquido-líquido (MENDES; FURTADO; PERRONE, 

2012). Daufin et al. (2004) estimam que 40% das membranas em uso no mundo estão 

nas indústrias de laticínios, sendo 10% dessas utilizadas para padronização do teor 

de proteínas dos produtos desse tipo de indústria. Na Figura 4 estão contidas a 

pressão utilizada em cada tipo de processo de filtração por membranas, bem como 

seu diâmetro de poro e sua permeabilidade perante os componentes do leite.  

Figura 4 – Permeabilidade dos componentes do leite nos processos de filtração por 
membranas. 

 
Fonte: MIERZWA et al., (2008). 
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5.2.3.1 Osmose reversa 

É um processo de dessalinização utilizando membranas que são 

permeáveis à água, mas essencialmente impermeável ao sal, sendo deste modo, 

utilizado para remoção de água por alta pressão, para concentração de soluções com 

componentes de baixa massa molecular. Essas membranas são caracterizadas por 

não atuar como filtro, mas sim como uma substância onde a água pode dissolver-se 

e passar por ele. Possui poros com tamanho de 0,5 a 1,5 nm, retém partículas de 100 

Daltons, e envolve pressão de 5 a 10 vezes maiores que a UF, de 40 a 100 Bar. A OR 

é utilizada na indústria do leite para concentrar o leite ou soro de leite, tendo como 

princípio a remoção de água. Nos Estados Unidos, concentrar o leite por filtração de 

membranas é amplamente utilizado, fato que agrega redução de custo de transporte 

da matéria-prima. Retirar água do leite por um sistema de membrana pode consumir 

até 10 vezes menos energia do que um sistema de evaporação a vácuo, o que impacta 

favoravelmente na obtenção de um produto; deste modo é indicada para fabricação 

de iogurte e leite em pó, como alternativa ou complementação da concentração a 

vácuo; produção de leite condensado ao atuar na pré-concentração do leite 

(MENDES; FURTADO; PERRONE, 2012; ROSENBERG, 1995). 

5.2.3.2 Nanofiltração 

Separa partículas com peso molecular entre 300 a 100 Da, ou 10-9 m 

(nanômetro, origem do termo que nomeia o processo), utilizando pressões de 10 a 40 

Bar. A NF é capaz de remover íons que contribuem significativamente para a pressão 

osmótica, permitindo operar a pressões mais baixas que as necessárias na OR. A 

utilidade da NF depende da eficácia da membrana que é capaz de rejeitar 

seletivamente íons baseado em sua carga. A separação é governada pela 

transferência de massa, consistindo na difusão e fluxo através dos poros. Quando 

carregada negativamente, o grau de repulsão aniônica determina a extensão pela qual 

o sal é rejeitado – uma carga alta de ânions garante uma maior rejeição. Na indústria 

láctea, a NF é aplicada principalmente como forma de desmineralizar o soro. Por 

envolver membranas tão estreitas a NF é capaz de reter lactose (IDF, 1991; 

ROSENBERG, 1995). De acordo com Martinez-Ferez et al. (2006), a NF também pode 

ser usada para a produção de derivados de lactose, como os oligossacarídeos do leite 
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de cabra. 

5.2.3.3 Ultrafiltração 

A UF é o tipo de processo de filtração por membranas mais utilizado 

na área leiteira (LEITE; VAITSMAN; DUTRA, 2006). Consiste em um processo de 

filtração tangencial que utiliza membranas semipermeáveis com tamanho de poro 

abaixo de 0,1 µm, a qual separa compostos no intervalo de 103 e 106 Da. Sua unidade 

de tratamento trabalha a pressões entre 0,5 a 10 Bar. (IDF, 1991; RENNER; ABD EL-

SALAM, 1991; ROSENBERG, 1995). Propicia um retentado lácteo contendo 

proteínas, gordura, bactérias e sais insolúveis; já o permeado consiste de água, sais, 

lactose, compostos nitrogenados não proteicos e vitaminas solúveis em água 

(ROSENBERG, 1995). Pode ser usada para, a partir do soro de queijo, obter 

concentrado de proteínas, que posteriormente poderá ser adicionado a iogurtes, 

queijos, carnes processadas, alimentos infantis e bebidas. Atualmente a UF é 

largamente empregada na produção de alguns tipos de queijos, principalmente os 

macios, recebendo ampla atenção de pesquisadores. Nesse processo ocorre uma 

pré-concentração das proteínas do leite pasteurizado, obtendo-se um pré-queijo ou 

retentado que é, então, convertido em queijo pelo processo tradicional (LEITE; 

VAITSMAN; DUTRA, 2006; POULIOT, 2008). 

5.2.3.4 Microfiltração 

A MF é muito utilizada na clarificação de vinhos, cervejas, sucos e 

leite (KASTER, 2009). Envolve o uso de membranas de 0,1 a 5 µm, o que promove a 

separação de partículas com peso molecular superior a 200 kDa. Deste modo, quando 

aplicada no leite, a MF retém bactérias, células somáticas, glóbulos de gordura e 

micelas de caseína. A MF envolve o uso de pressões mais baixas que a UF, não 

ultrapassando 200 kPa, ou 4 Bar; gerando um fluxo na ordem de 500 L.h-1.m-2 (FOX 

et al., 2000; LEITE; VAITSMAN; DUTRA, 2006; ORDÓNEZ, 2005; ROSENBERG, 

1995; WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006). A taxa de permeação de proteínas e 

sólidos totais não gordurosos está na faixa de 99,0 a 99,5%, segundo Saboya e 

Maubois (2000). 
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A MF retém por totalidade as células somáticas, e como consequência 

um leite microfiltrado não será degradado por essas enzimas termodúricas 

(ROSENBERG, 1995; SABOYA; MAUBOIS, 2000). Outras aplicações da MF na 

indústria láctea é a separação dos glóbulos de gordura do leite (GOUDÉDRANCHE; 

FAUQUANT; MAUBOIS, 2000); fracionamento dos glóbulos de gordura (BRANS et 

al., 2004; GIRALDO-ZUNIRA et al., 2004); pré-tratamento do soro de leite para 

produzir a proteína de soro de leite concentrada durante a UF, removendo 

componentes indesejáveis, tais como gordura e micelas de caseína (CANCINO, 

ESPINA, ORELLANA, 2006). Entretanto, a principal aplicação da microfiltração na 

indústria láctea é a remoção de micro-organismos, produzindo um leite desnatado 

com baixa contagem bacteriana (SABOYA; MAUBOIS, 2000) 

A filtração do leite pela MF resulta em um permeado com baixa 

contagem de bactérias, com redução bacteriana na ordem de 99,1 a 99,9% quando 

aplicada uma temperatura de 40 a 50ºC, sem afetar o sabor do leite e, fornecendo 

uma vida de prateleira mais prolongada que a do leite pasteurizado (BRANS et al., 

2004; COIMBRA; TEIXEIRA, 2010; GIRALDO-ZUÑIRA et al., 2004). 

Por remover micro-organismos, a MF é utilizada como uma alternativa 

de pasteurização a frio. Países como o Canadá, Reino Unido e Escandinávia, que 

possuem boa qualidade microbiológica da matéria prima e rigoroso controle sanitário 

dos animais de produção, comercializam leite microfiltrado, alcançando sucesso 

perante os consumidores mesmo tendo o sobre preço de 20 a 30% em relação ao 

leite pasteurizado; isso em função de suas qualidades sensoriais (sem gosto de 

cozido) e sua vida de prateleira estendida para 35 dias. A tecnologia de MF aplicada 

para estender a vida de prateleira do leite fluído é um conceito denominado “Extended 

Shelf Life Milk”, e associa a MF a uma pasteurização rápida, de 72ºC por 15 segundos, 

o que garante inocuidade. Porém, países europeus como a França permite a 

comercialização de leite apenas submetido a microfiltração (BRANS et al., 2004; 

BEOLCHINI; VEGLIO; BARBA, 2004; RÉVILLION, 2004; SABOYA; MAUBOIS, 2000).  

No entanto, a microfiltração aplicada na indústria de laticínios para a 

remoção de bactérias ainda é uma tecnologia incomum na América Latina (BOLAÑOS 

et al., 2014); sendo assim, leite microfiltrado não é comercializado no mercado 

brasileiro.  

Saboya e Maubois (2000) atentam ao fato que o leite microfiltrado 

desnatado com baixa contagem bacteriana pode ser transformado em leite fluido, 
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queijos ou derivados proteicos. Fox et al. (2000) sugere que o retentado gorduroso 

(creme) produzido pela microfiltração seja pasteurizado e sirva para padronizar o leite 

microfiltrado desnatado que tenha como destino a fabricação de queijos. 

Beuvier et al. (1997) produziram queijos tipo Suíço com leite 

microfiltrado e leite pasteurizado, e observaram que a MF reduziu mais efetivamente 

o número de bactérias totais, e que os lactobacilos cresceram mais rapidamente nesse 

tipo de queijo. Sob outros aspectos, foram muito parecidos. Fox et al. (2000) expoem 

que a qualidade do queijo Cheddar e Comté feitos a partir de leite microfiltrado é 

semelhante ao produzido com leite pasteurizado, e é diferente dos queijos feitos a 

partir de leite cru, o que indica que as diferenças de sabor são devido, principalmente, 

aos micro-organismos nativos, que são eficientemente removidas pela microfiltração 

ou morto pela pasteurização. 

Awad, Ahmed e El Soda (2010) ao produzir queijo Domiati obtiveram 

no queijo feito a partir de leite microfiltrado rápida lipólise e proteólise, e notas 

sensoriais de aceitação maiores leite que o queijo feito a partir de leite pasteurizado. 

Os pesquisadores consideraram ainda uma boa alternativa produzir queijo Domiati 

feito de leite microfiltrado e adicionado de culturas adjuntas, já que essa combinação 

resultou em um sabor e textura típicos apropriados. 

5.2.4 Vantagens e desvantagens da filtração por membranas 

Inúmeras são as vantagens da utilização da tecnologia de filtração por 

membranas pela indústria, como a alta seletividade; simplicidade de aplicação, 

operação e escalonamento; possibilidade de separação de componentes sem a 

necessidade de utilização de altas temperaturas, resultando em produtos de maior 

qualidade, com mínimas modificações sensoriais e nutritivas; além de menor gasto 

energético e possibilidade de redução no número de etapas do processamento 

(MORESI; PRESTI, 2003; MULDER, 2000; RIBEIRO et al., 2005). 

Como desvantagens, pode-se mencionar a limitação quanto à matéria 

a se tratar, que deve ser solução diluída com baixo conteúdo de sólidos, e quanto ao 

grau de concentração alcançado, já que não é possível obter produtos completamente 

secos (ORDÓNEZ, 2005). 
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Outro limitante de sua aplicação em certos processos industriais é a 

obstrução de seus poros pelo acúmulo e incrustação de componentes, o chamado 

fouling. O fouling é o fator limitante em todas as aplicações de membrana na filtração 

de leite. Com a incrustação, o fluxo de permeado decresce e tem efeito na seletividade 

da separação (BRANS et al., 2004). Essa incrustação é causada pela as interações 

físico-químicas específicas entre o os componentes do leite e a membrana. A 

incrustação pode ocorrer tanto por causa da deposição de solutos rejeitados e 

partículas na superfície da membrana (incrustação externa) ou pela constrição dos 

poros por partículas alimentadoras (fouling interno). Partículas com diâmetros muito 

menores do que o dos poros da membrana normalmente causa a constrição dos 

poros, aquelas partículas com um diâmetro próximo ao da membrana poro pode 

causar bloqueio dos poros, e as partículas maiores do que os poros podem ser retidos 

sobre a superfície da membrana e causar a formação de bolo (TAN; WANG; 

MORARU, 2014). 

O fouling é caracterizado pelo declínio irreversível de fluxo permeado 

devido ao bloqueio físico. Tal declínio só pode ser revertido mediante uma limpeza 

química (DEBON, 2009).O declínio do fluxo do permeado também pode ser causado 

pela polarização de concentração; que consiste em um fenômeno reversível causado 

pelo aumento da concentração de solutos rejeitados pela membrana, afetando a 

viscosidade, a densidade e a difusividade da solução de alimentação e formando uma 

fina camada próxima à membrana. O aumento da velocidade tangencial incrementa a 

taxa de permeação por provocar maior turbulência. A turbulência, proveniente de 

agitação ou bombeamento do fluxo, promove a desorganização na concentração de 

solutos na superfície da membrana e reduz a espessura da camada acumulada. Esse 

constitui um dos métodos mais simples e efetivos de se controlar o efeito de 

incrustação (BRANS et al., 2004; RIBEIRO et al., 2005). 

Diferentes estratégias têm sido desenvolvidas para reduzir o efeito de 

incrustação, como o pré-tratamento do produto, a escolha de material de membrana, 

a manipulação de fluxo, o uso do cisalhamento e a pulverização de gás. Alguns são 

eficazes, enquanto alguns precisam de melhorias, dependendo da aplicação 

comercial específica, uma abordagem diferente deve ser feita (BRANS et al., 2004). 
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RESUMO 

O efeito do processo de microfiltração ou pasteurização do leite na composição 
química, proteólise, evolução da microbiota, textura e aceitação sensorial de queijo 
Prato com cultura adjunta foi avaliado durante 60 dias de maturação. Dois tratamentos 
foram testados em triplicata: o queijo a partir de leite pasteurizado (QP), e o queijo 
fabricado com leite microfiltrado (QMF). Os queijos foram fabricados com cultura 
mesófila tradicional (tipo O) e cultura adjunta comercial de Lactobacillus helveticus. A 
composição dos queijos (acidez, pH, cinzas, proteína, gordura, sal e umidade) foi 
determinada cinco dias após sua fabricação. A proteólise, pH, acidez, evolução das 
BAL e perfil de textura foram acompanhados após 5, 15, 25, 35, 45 e 60 dias de 
fabricação. A aceitação sensorial e preferência dos queijos foram avaliadas aos 60 
dias de maturação. Houve diferença significativa (p<0,05) na composição dos queijos 
no teor de gordura, proteína e umidade. QP apresentou maiores (p<0,05) teores de 
proteína e gordura, enquanto o QMF obteve um maior (p<0,05) índices de umidade. 
A contagem de Lactobacillus helveticus (p<0,10) e a profundidade de proteólise 
(p<0,05) foram significativamente maiores ao final do tempo de maturação para o 
queijo fabricado com o leite microfiltrado. Em todos os parâmetros de textura o queijo 
pasteurizado obteve médias maiores, demonstrando-se principalmente ser mais duro. 
Ao longo da maturação, o queijo foi ganhando maciez, o que o levou a ser menos 
elástico e menos gomoso. No teste de aceitação o queijo pasteurizado obteve notas 
significativamente (p<0,05) mais altas para o atributo aparência. Em relação à 
intenção de compra, 70% dos consumidores certamente ou provavelmente 
comprariam os dois tipos de queijo. Não houve uma preferência significativa entre os 
dois queijos. 

Palavras-chave: Queijo Prato. Microfiltração. Lactobacillus helveticus. Pasteurização. 
Proteólise. 
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ABSTRACT 

The effect of microfiltration or pasteurization process of milk pasteurization on the 
chemical composition, proteolysis, changes in the microbiota, texture and sensory 
acceptance of Prato cheese with adjunct culture was assessed for 60 days of ripening. 
Two treatments were tested in triplicate: cheese from pasteurized milk (QP) and 
cheese made with microfiltered milk (QMF). The cheeses were manufactured with 
traditional mesophilic culture (type O) and commercial adjunct culture of Lactobacillus 
helveticus. The composition of cheese (acidity, pH, ash, protein, fat, salt and moisture) 
was determined five days after its manufacture. The proteolysis, pH, acidity, evolution 
of LAB and texture profile were evaluated after 5, 15, 25, 35, 45 and 60 days of 
manufacture. The sensory acceptance and preference of the cheeses were evaluated 
after 60 days of ripening. There was significant difference (p <0.05) in the composition 
of the cheeses in fat, protein and moisture. QP showed higher (p <0.05) protein and 
fat content, while QMF obtained a greater (p <0.05) moisture contents. The 
Lactobacillus helveticus count (p <0.10) and the depth of proteolysis (p <0.05) were 
significantly higher at the end of the ripening time for the cheese made from 
microfiltered milk. In all pasteurized cheese texture parameters had higher averages, 
demonstrating mainly be harder. During ripening, the cheese was gaining softness, 
which caused him to be less elastic and less gummy. No acceptance testing 
pasteurized cheese obtained scores significantly (p <0.05) higher for the appearance 
attribute. In relation to purchase intention, 70% of consumers will certainly or probably 
would buy both types of cheese. There was a significant preference between the two 
cheeses. 

Key-words: Prato cheese. Microfiltration. Lactobacillus helveticus. Pasteurization. 
Proteolysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre os diversos tipos de queijos produzidos no Brasil, o queijo 

Prato destaca-se como um dos mais importantes, é o segundo tipo de queijo mais 

consumido no país (ABIQ, 2015; OLIVEIRA, 2009). Guardando semelhança e origem 

dos queijos Gouda e Danbo, o queijo brasileiro difere de outras variedades por 

apresentar massa de textura macia e sabor suave; isso por ter seu coágulo lavado e 

semicozido e, sofrer reações bioquímicas durante sua maturação (BRASIL, 1997; 

SILVEIRA; ABREU, 2003; SPADOTI; DORNELLAS; ROIG, 2005). 

O período de maturação do queijo Prato deve ser o tempo necessário 

para a obtenção das suas características específicas, segundo a Legislação Brasileira 

no mínimo 25 dias (BRASIL, 1997); e em torno de 45 a 60 dias conforme literatura 

científica (ALVES et al., 2013; BARROS et al., 2006; GARCIA et al., 2009; 

GOROSTIZA et al., 2004; NARIMATSU et al., 2003). Nesse período acontece a 

formação do sabor e textura do queijo; desta forma a maturação é definida como um 

processo lento, extremamente complexo e resultante de um equilíbrio entre todos os 

compostos originários da glicólise, lipólise e proteólise, sendo a última o processo de 

transformação de componentes mais importante (FOX et al., 2000).  

As proteases e peptidases da cultura starter adicionada ao leite estão 

associadas à segunda fase da proteólise, que devido à ação dessas enzimas sobre a 

caseína, libera compostos que contribuem no sabor dos queijos (EARLY, 1998). Com 

o objetivo de melhorar ou acelerar o desenvolvimento do sabor de queijos através do 

aumento da proteólise, comumente adiciona-se cultura adjunta ao leite de fabricação, 

juntamente com a cultura lática tradicional. As culturas adjuntas são linhagens 

selecionadas de bactérias láticas ou de outros micro-organismos relacionados com a 

maturação de queijos, as quais aumentam a atividade da aminopeptidase, que é 

responsável pelo aumento da concentração de peptídeos de sabor desejável e 

precursores voláteis de sabor e aroma (DRAKE; BOYLSTON; SWANSON, 1996; FOX 

et al., 2000; LAW; TAMIME, 2010). 

Os Lactobacillus são os micro-organismos mais utilizados como 

cultura adjunta na produção de queijos (EL-SODA; MADKOR; TONG, 2000); com 

muitos estudos validando e comprovando efeitos positivos de sua adição, como no 

queijo Prato (BARROS et al., 2006; SATO et al., 2012; SILVA et al., 2006); queijo 

Scarmoza (BRAGHIERI et al., 2015; GUIDONE et al., 2015);queijo Edam 
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(TUNGJAROENCHAI; DRAKE; WHITE, 2001); queijo Reggianito Argentino (HYNES 

et al., 2003); queijo Cheddar (ONG; HENRIKSSON; SHAH, 2006; ONG; SHAH, 2008); 

queijo Ras (GOMAA; MEHANA; EL-RAZEK, 1992); queijo Roncal (IRIGOYEN et al., 

2007); queijo Suiço (WHITE et al., 2003); queijos semiduros (ANTONSSON et al., 

2002); queijos macios (MILESI; McSWEENEY; HYNES, 2008); entre outros. 

O leite a ser utilizado para produzir queijo Prato deve ser submetido à 

pasteurização ou tratamento térmico equivalente, assegurando fosfatase negativa; a 

fim de garantir qualidade higiênica ao produto (AWAD; ABDER-KADER; NAWAR, 

2001; BRASIL, 1996). No entanto, a microfiltração (MF) constitui uma alternativa ao 

tratamento térmico para reduzir a presença de bactérias e melhorar a segurança 

microbiológica de lácteos. Consiste na passagem de um produto fluido à pressões 

relativamente baixas (menores que 200kPa) através de uma membrana 

semipermeável com tamanho de poro que pode variar de 0,1 a 5 µm (MORESI; LO 

PRESTI, 2003; SABOYA; MAUBOIS, 2000). A MF separa seletivamente partículas 

com peso molecular superior a 200 kDa, o que promove no leite retenção de bactérias 

(tamanho de célula de 1 a 3 µm), células somáticas, glóbulos de gordura e micelas de 

caseína. Quando operada de 40 a 50 ºC promove valores de retenção de bactérias na 

ordem de 99,1 a 99,9 %, favorecendo a preservação do sabor e nutrientes do leite, já 

que não utiliza temperaturas altas em seu processamento como na pasteurização 

(AWAD; AHMED; EL SODA, 2010; COIMBRA, TEIXEIRA, 2010; WALSTRA; 

WOUTERS; GEURTS, 2006). Enumera-se a MF como vantajosa à pasteurização por 

ter alta seletividade, simplicidade de aplicação, utilização de baixas temperaturas, 

menor gasto energético e possibilidade de redução de números de etapas de 

processamento. No entanto, a microfiltração aplicada na indústria de laticínios para a 

remoção de bactérias ainda é uma tecnologia incomum na América Latina (BOLAÑOS 

et al., 2014). 

Awad, Ahmed e El Soda (2010) ao produzirem queijo Domiati 

adicionado de cultura adjunta, obtiveram notas sensoriais maiores ao utilizar-se leite 

microfiltrado comparado ao queijo feito a partir de leite pasteurizado. Desta forma, o 

objetivo do estudo foi avaliar foi avaliar a influência da microfiltração, em comparação 

à pasteurização, na qualidade de queijo Prato adicionado de cultura adjunta 

(Lactobacillus helveticus) ao longo do tempo de armazenamento refrigerado. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O tratamento do leite (pasteurização, microfiltração), a produção dos 

queijos e as todas as análises experimentais foram realizados nos laboratórios do 

Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, da UNOPAR – Campus Piza, 

Londrina, Paraná. 

2.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Foram produzidos dois tratamentos de queijo. O primeiro tratamento 

(QP) consistiu na fabricação de um queijo utilizando leite pasteurizado padronizado a 

3,2% de gordura, cultura láctica tradicional (R-704) e cultura adjunta (Lh-B02). O 

segundo tratamento (QMF) foi produzido utilizando-se leite microfiltrado padronizado 

(3,2% de gordura), cultura láctica tradicional (R-704) e cultura adjunta (Lh-B02). Dois 

tanques de queijo foram fabricados por dia, um para cada tratamento. O processo foi 

repetido três vezes, resultando num total de seis ensaios, previamente aleatorizados. 

2.2 MATERIAL 

Leite cru (100 L) proveniente de produtores da região de Londrina foi 

dividido em duas partes, uma para cada tipo de tratamento, e mantido a 4ºC até o 

momento de recebimento de seu devido tratamento (pasteurização, microfiltração). A 

cultura láctica tradicional utilizada para a produção dos queijos foi cultura mesófila 

acidificante Lactococcus lactis subsp lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris R-

704. Como cultura adjunta, utilizou-se Lactobacillus helveticus Lh-B02. Ambas as 

culturas foram fornecidas pela Chr. Hansen® em sua forma liofilizada (DVS). Os 

queijos foram fabricados utilizando-se coalho bovino (Bela Vista®- Fábrica de Coalhos 

e Coagulantes Bela Vista Produtos Enzimáticos Indústria e Comércio Ltda), cloreto de 

cálcio 50%, corante urucum (Chr. Hansen®) e cloreto de sódio (Cisne, Cabo Frio – RJ).  
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2.3 PREPARO DO INÓCULO 

As culturas comerciais liofilizadas (R-704; Lh-B02) foram inoculadas 

separadamente em 500 mL de leite desnatado (Molico, Araçatuba – SP; 0% gordura) 

reconstituído a 11% previamente esterilizado e resfriado a 32ºC. O inóculo foi 

preparado de forma que as contagens atingissem 108 UFC/mL. Os inóculos foram 

mantidos em estufa a 35ºC até sua coagulação. Posteriormente foram congelados, e 

descongelados somente no dia da fabricação do queijo. 

2.4 TRATAMENTOS DO LEITE 

2.4.1 Pasteurização 

Leite cru foi padronizado com leite desnatado pasteurizado comercial 

(Vida Ativa, Terra Boa – PR; 0,1% de gordura) a um teor de gordura igual a 3,2% 

(m/v). O leite cru padronizado foi pasteurizado em tanque de queijo com camisa 

térmica utilizando o binômio tempo/temperatura 68ºC por 3 minutos (SPADOTI; 

DORNELLAS; ROIG, 2005), e em seguida resfriado a 35ºC no mesmo tanque por 

meio de circulação de água fria na camisa. Prosseguiu-se a fabricação do queijo Prato 

pasteurizado (QP) com adição de cultura adjunta conforme Figura 1. 

2.4.2 Microfiltração 

Leite cru foi aquecido a 50ºC para a obtenção de um fluxo com menor 

viscosidade (BARROS et al., 2006; SUDA et al. 2011), e beneficiado por um sistema 

de filtração tangencial por membranas. Foi utilizada uma unidade piloto de MF Marca 

TIA Brasil (TIA – Tecnologia Industrial Aplicada). O processo de filtração por 

membranas realizado é dotado de membrana de microfiltração com diâmetro médio 

de poro igual a 1,4 µm, área superficial de 0,24m2, de forma tubular, material cerâmico, 

composta de alumina-alumina (Al2O3), com de 19 canais, modelo GP5020, marca 

PALL®.  

O sistema foi operado em modo batelada, onde a corrente de 

concentrado (retentado) retornava ao tanque de alimentação. A temperatura foi 

controlada entre 50 ± 2ºC, e as condições operacionais foram: pressão de entrada de 
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5 bars e pressão de saída de 3bars. O fluxo de permeado foi calculado seguindo a 

equação (1): 

𝐹𝑃 =
D x KT 

0,24
(1) 

em que FP é fluxo do permeado; D é a taxa de fluxo do permeado em L/h (leitura 

direta na unidade); KT é o coeficiente de temperatura; 0,24 é a área de superfície da 

membrana expressa em m2.  

O fator de concentração do retentado foi calculado pela equação (2): 

 

FC=

teor de gordura do retentado (%)

teor de gordura inicial do leite (%)
(2) 

 

uma vez que a gordura é o único componente do leite totalmente retido pela 

membrana, ou seja, apresenta um coeficiente de retenção de 100%. 

Após o processamento de microfiltração do leite, a unidade foi 

submetida à limpeza (ácida e alcalina) e sanitização, de acordo com as normas do 

fabricante, para a recuperação de sua capacidade de permeação original. 

O permeado obtido no processo de microfiltração (leite microfiltrado) 

foi padronizado com creme de leite esterilizado comercial (Shefa, Amparo – SP, 20% 

de gordura) a um teor de gordura igual a 3,2 % (m/v). O leite microfiltrado padronizado 

foi resfriado a 35ºC no tanque de queijo por meio de circulação de água fria na camisa. 

Prosseguiu-se a fabricação do queijo Prato microfiltrado (QMF) com adição de cultura 

adjunta conforme Figura 1. 

2.5 FABRICAÇÃO DOS QUEIJOS PRATO 

Cinquenta (50) litros de cada tipo de leite tratado e padronizado 

(pasteurizado, microfiltrado) foram transferidos para o tanque de fabricação de queijos 

e a temperatura foi ajustada para 32ºC. Foram adicionados o inóculo da cultura 

mesófila (repouso de 15 min), o inóculo da cultura adjunta (repouso de 15 min), 250 

ppm de cloreto de cálcio 50% e o 80 ppm de corante urucum. Para a coagulação do 

leite, foi utilizado coalho em quantidade suficiente para coagular 50 litros de leite em 

35 minutos. Após a coagulação, a coalhada foi cortada em cubos de 0,5 cm de aresta 

com o auxílio de liras horizontais e verticais. Iniciou-se agitação lenta por cerca de 20 
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minutos (1ª mexedura – repouso e mexedura intercalados a cada 5 minutos), seguida 

da remoção de 30% de soro e aquecimento gradativo da coalhada (2ª mexedura – 

agitação rápida ininterrupta) por meio da adição aos poucos de 30% (volume inicial) 

de água quente (80ºC) até alcançar 42ºC (aumento de 1ºC a cada 3 minutos), de 

modo a atingir o ponto de massa. Após o término do aquecimento, retirou-se grande 

parte do soro e as massas foram colocadas em formas plásticas retangulares de 

queijo Prato de 0,5 Kg e prensadas à temperatura ambiente em prensas verticais de 

aço inox, com peso correspondente de 20 vezes o peso da massa. Foram realizadas 

três viragens: a primeira após 15 minutos de enformagem, a segunda após 30 minutos 

e a terceira após 45 minutos. Após 16 horas da última viragem os queijos foram 

retirados da prensa e colocados em salmoura (20% sal) por 5 horas a 7ºC, secos a 

7ºC por 24 horas e, então, embalados a vácuo em sacos plásticos de polietileno e 

armazenados a 12ºC por um período de 60 dias (Figura 1). 

2.6 PREPARO DAS AMOSTRA DE QUEIJO 

Os queijos foram tomados de forma aleatorizada para cada data de 

análise. Para todas as análises foram retiradas e desprezadas fatias de 

aproximadamente 0,5 cm das laterais e das partes superior e inferior das peças de 

queijo. A parte central foi preparada de acordo com cada análise. Para as análises de 

composição química, pH, acidez titulável e proteólise a parte central das peças foi 

cortada em cubos e trituradas em multiprocessador, até obtenção de partículas de 2-

3 mm. As amostras trituradas foram homogeneizadas manualmente, e 

acondicionadas em frascos de vidro que foram mantidos sob refrigeração (12ºC) até 

o momento das análises. Para a determinações microbiológicas, textura e análise 

sensorial, foram adotados preparos diferenciados das amostras, conforme respectivos 

itens, 2.8.2; 2.8.4; e 2.9. 
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Figura 1 – Fluxograma geral de produção dos queijos Prato.  

 
Fonte: adaptado de Barros et al. (2006). 

2.7 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

2.7.1 Composição físico-química e análise microbiológica dos leites 

O leite cru, leite pasteurizado padronizado, leite microfiltrado 

padronizado foram submetidos a análises de: pH, pelo método potenciométrico; 

densidade, pelo método do lactodensímetro; acidez titulável por solução Dornic 

(AOAC, 2005); gordura pelo método de Gerber (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 1989); nitrogênio total, pelo método de Kjeldahl (AOAC, 2005). Os 
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valores de nitrogênio total foram multiplicados pelo fator 6,38 para a obtenção dos 

valores equivalentes de proteína láctea. O extrato seco total (EST) foi determinado 

por meio do Disco de Ackermman com base na densidade e no teor de gordura no 

leite. O teor de água do leite foi determinado pela subtração de 100 menos o teor de 

extrato seco total. Todas análises foram realizadas em triplicata. 

O leite cru, leite pasteurizado padronizado e leite microfiltrado 

padronizado foram submetidos às análises microbiológicas de: aeróbios mesófilos 

(ágar PCA em profundidade – 37ºC / 48h), coliformes a 45ºC pelo método do número 

mais provável, ambas, conforme Silva, Junqueira e Silveira (2001) e número de micro-

organismos psicrotróficos (ágar PCA superfície – 10ºC / 7 dias, Davidson et al. 2004). 

2.7.2 Composição química dos queijos 

Os dois tratamentos de queijo Prato foram submetidos, no 5º dia de 

fabricação, às análises descritas a seguir: pH, pelo método potenciométrico; acidez 

titulável por NaOH 0,1M (AOAC, 2005); umidade pelo método gravimétrico, em estufa 

de circulação forçada, a 100ºC/24h (AOAC, 2005); cinzas com pré incineração via 

seca (AOAC, 2005); gordura pelo método de Gerber (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTION, 1989); teor de gordura no extrato seco (G.E.S) cálculo pela equação 

3; e nitrogênio total, pelo método de Kjeldahl (AOAC, 2005). Os valores de nitrogênio 

total foram multiplicados pelo fator 6,38 para a obtenção dos valores equivalentes de 

proteína. O teor de sal foi determinado pelo método de Volhard (RICHARDSON, 1985) 

e o teor de sal na umidade (S/U) calculado de acordo com equação 4. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

𝑆/𝑈 (%) =
sal (%)

𝑠𝑎𝑙 (%) + 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) x 100   (3) 

 
 

𝐺. 𝐸.  𝑆 (%) =
gordura (%)

𝐸.𝑆.𝑇 (%) x 100(4) 
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2.8 ACOMPANHAMENTO AO LONGO DO ARMAZENAMENTO REFRIGERADO 

Para monitorar o comportamento dos dois tipos de queijo e avaliar as 

mudanças ocorridas durante o armazenamento refrigerado (12ºC), foram realizadas 

nos dias 5, 15, 25, 35, 45 e 60 de maturação as análises de: acidez titulável, pH, 

evolução da proteólise (índice de extensão e índice de profundidade), evolução das 

BAL, capacidade de derretimento e perfil de textura. 

2.8.1 Avaliação da acidez titulável e pH 

A acidez titulável foi mensurada conforme AOAC (2005), e expressa 

em porcentagem de ácido lático presente nos queijos. A determinação do pH foi 

realizada por meio do método potenciométrico. O eletrodo foi inserido diretamente na 

amostra triturada, e a leitura realizada em pHmetro digital (Tecnal, TEC-5). 

2.8.2 Evolução da microbiota 

Para a avaliação de micro-organismos, uma peça de queijo de cada 

tratamento, foi escolhida aleatoriamente em cada data de análise. O queijo teve 0,5 

cm das laterais e partes inferiores e superiores desprezadas, e seu centro cortado em 

cubos. Uma amostra representativa de 25g foi tomada e homogeneizada, com 225 

mL água peptonada (Hi Media Laboratories Pvt Ltda, Índia) 0,1% (p/v) estéril, em 

“Stomacher” por 1 min. Diluições decimais foram preparadas em 9 mL de água 

peptonada 0,1% (p/v) estéril.  

2.8.2.1 Contagem de Lactococcus e Lactobacillus 

A população de Lactococcus e Lactobacillus foi avaliada ao longo do 

armazenamento (dias 5, 15, 25, 35, 45 e 60).  A contagem de Lactococcus foi 

determinada em Agar M17(Hi Media Laboratories Pvt Ltda, Índia), utilizando 

sobrecamada, incubado a 30ºC/72h (TERZAGHI; SANDINE, 1975). Os Lactobacillus 

foram contados em meio Agar Rogosa (Becton, Dickinson and Company Sparks, 

EUA)incubados a 37ºC/72h por profundidade (ROGOSA; MITCHELL; WISEMAN, 

1951). As alíquotas foram colocadas nas placas de Petri estéreis em duplicata. 
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2.8.2.2 Análise de micro-organismos contaminantes 

As análises de micro-organismos contaminantes foram feitas segundo 

o que Legislação Brasileira (ANVISA, 2001) determina para queijo tipo Prato: 

coliformes a 45ºC, Estafilococos coagulase positiva e Salmonella. 

Os micro-organismos contaminantes descritos foram mensurados no 

60º dia de fabricação dos queijos. Coliformes a 45ºC foram estimados pelo método no 

Número Mais Provável (NMP) por meio da avaliação positiva (aparência turva e 

produção de gás no tubo de Duran) de tubos com caldo Verde Brilhante (Hi Media 

Laboratories Pvt Ltda, Índia) estéreis inoculados com diluições decimais de 1 a 3 da 

amostra a 37ºC por 24-48 horas. Estafilococos coagulase positiva foi mensurada em 

placa de Petri estéril previamente preparada com Ágar Baird-Parker (Hi Media 

Laboratories Pvt Ltda, Índia). A inoculação foi em superfície, duplicata e condição de 

incubação de 35°C por 48 horas (SILVA, JUNQUEIRA, SILVEIRA; 2001). Foi 

determinada ausência ou presença de Salmonella em 25g de queijo por Kit 3M™ 

Petrifilm Salmonella Express (SALX) – método oficial AOAC, seguindo orientações do 

fabricante.  

2.8.3 Evolução da proteólise 

A proteólise dos queijos foi monitorada por meio da avaliação dos 

índices de extensão (IE) e índice de profundidade (IP), os quais foram determinados 

de acordo com as equações 5 e 6: 

 

𝐼𝐸 (%) =
 % 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑛ã𝑜 𝑐𝑎𝑠é𝑖𝑐𝑜

% 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100    (5) 

 

𝐼𝑃 (%) =
 % 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑛ã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑖𝑐𝑜

% 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100        (6) 

 

onde: nitrogênio não caseico (NSpH 4,6) foi determinado por meio de nitrogênio 

solúvel a pH 4,6 (BYNUM; BARBANO, 1985); e nitrogênio não protéico (NSTCA 12%)  

corresponde ao nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético (TCA) 12%. O teor de 
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nitrogênio total foi mensurado seguindo a mesma metodologia proposta em item 2.6.2 

(composição química). 

2.8.4 Análise do perfil de textura 

O perfil de textura dos dois tipos queijo foi avaliado por meio do teste 

de Análise do Perfil de Textura (TPA), empregando um texturômetro CT3 (v. 2.1, 

Brookfield) ajustado com uma célula de carga de 10 Kg, com auxílio do programa 

Texture Pro CT (v.1.4, Build 17).  

Para o preparo das amostras, da peça de queijo por inteira a 12ºC, 

foram retiradas 8 alíquotas de queijo, de formato cilíndrico, com 2,5 cm de diâmetro e 

2,0 cm de altura, através do auxílio de uma sonda de aço inox e fatiador adaptado. O 

procedimento adotado foi o de dupla compressão, utilizando-se um cilindro de acrílico 

(probe TA4/100) de 38,1 mm de diâmetro, e distância pré-estabelecida de 35 mm. A 

velocidade de pré-teste adotada foi de 2 mm/s, velocidade pós-teste de 2 mm/s e 

velocidade do teste de 1 mm/s. A distância de compressão foi de 30%, com força de 

contato de 5g. O software utilizado, Texture Pro CT (v 1.4, Build 17), forneceu os 

seguintes parâmetros do perfil de textura: dureza, resiliência, elasticidade, 

adesividade, gomosidade, coesividade e mastigabilidade. 

2.9 ANÁLISE SENSORIAL 

Os dois tratamentos de queijo Prato foram submetidos aos testes de 

aceitação, intenção de compra e teste pareado-preferência no dia 60 após a 

fabricação. O dia de análise foi escolhido baseado no tempo que a literatura descreve 

(60 dias) para ocorrer uma maturação adequada para o desenvolvimento das 

características sensoriais específicas do queijo Prato.  

Cem (100) provadores não treinados, conscientes e esclarecidos 

sobre a pesquisa (APÊNDICE A) foram utilizados. Os testes foram realizados em 

cabines individuais do Laboratório de Análise Sensorial da UNOPAR (Piza, Londrina), 

sob luz branca, longe de ruídos e odores. As amostras foram codificadas com três 

dígitos, em pratos brancos descartáveis, cortadas em pedaços de aproximadamente 

3 cm x 2 cm x 0,5 cm e em temperatura de aproximadamente 12ºC. Água e biscoito 

tipo água e sal foram servidos para o consumo entre a avaliação das amostras, para 
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limpeza do palato. A ordem de apresentação das amostras foi aleatória. 

2.9.1 Teste de aceitação por escala hedônica e intenção de compra 

As amostras dos dois tipos de queijo Prato codificadas de forma 

monádica. Os atributos de aparência, aroma, sabor, textura e impressão global foram 

analisados por meio de escala hedônica estruturada em nove pontos (1 = desgostei 

muitíssimo e 9 = gostei muitíssimo). Para a intenção de compra, utilizou-se de uma 

escala estruturada em cinco pontos, (1 = certamente não compraria e 5 = certamente 

compraria) (APÊNDICE B). 

2.9.2 Teste pareado-preferência 

No teste pareado-preferência o provador expressou sua preferência, 

sua reação afetiva ao escolher um produto pelo outro.  Para a realização deste teste, 

os provadores receberam as amostras dos dois tipos de queijo Prato codificadas de 

forma simultânea; e por meio de uma ficha (APÊNDICE C) indicaram qual das duas 

amostras recebida era a preferida. 

2.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

Para avaliar o efeito do tipo de tratamento do leite (pasteurização, 

microfiltração) na composição química do queijo aplicou-se um plano tipo casualisado 

em blocos. O fator estudado foi o tipo de tratamento do leite (P, MF) com três 

repetições para cada tratamento, totalizando 6 ensaios. Os resultados obtidos foram 

analisados através de Análise de Variância (ANOVA), utilizando-se o teste de Tukey 

(5% de probabilidade) para verificar diferenças entre as médias das amostras.  

Para a avaliação das mudanças ocorridas ao longo do 

armazenamento refrigerado, foi adotado um delineamento do tipo split-plot, sendo que 

a sub-parcela foi obtida pela incorporação do fator tempo de armazenamento 

refrigerado (t). As análises foram realizadas nos dias 5, 15, 25, 35, 45 e 60 de 

armazenamento refrigerado. O teste de F-ANOVA (ANOVA Fatorial) foi usado para 

avaliar as diferenças entre os tratamentos, entre os tempos e a interação tempo versus 

tratamento. O teste de Tukey a 5% de probabilidade (exceto evolução da microbiota 
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que se utilizou 10%) de comparações múltiplas foi utilizado para agrupar tratamentos 

e/ou tempos com médias cujas diferenças foram estatisticamente significativas 

Os resultados obtidos na análise sensorial foram analisados através 

da metodologia de Análise de Variância (ANOVA), com utilização do teste de Tukey 

(5% probabilidade) para indicação de diferença entre as médias das amostras. 

 



 66 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 MICROFILTRAÇÃO DO LEITE 

O processo de microfiltração de 50 litros de leite durou 

aproximadamente 22 minutos. Pode-se observar (Figura 2) um declínio no fluxo de 

permeado a partir de 4 minutos. O declínio no fluxo do permeado é causado 

principalmente pela incrustação de componentes do leite sob a superfície da 

membrana, causando o fouling. As bactérias e glóbulos de gordura são partículas 

maiores que os poros da membrana de microfiltração e, ao invés de seguir o curso do 

retentado, podem ter ficados retidos sobre a superfície da membrana, causando a 

formação de bolo. Esse tipo de entupimento é caracterizado pelo declínio irreversível 

de fluxo permeado, e só pode ser revertido mediante uma limpeza química (TAN; 

WANG; MORARU, 2014). Zulewska e Barbano (2014) e Brans et al. (2004) citam que 

o fouling é um dos principais limitantes da aplicação da MF da indústria láctea. Outra 

causa do caimento do fluxo do permeado pode ter sido ocasionada pelo aumento da 

concentração retentado, o qual é recirculado durante o processo. Isso ocorre devido 

ao retentado, ao longo do tempo do processo de microfiltração, ser cada vez mais 

enriquecido com os solutos que não permearam pela membrana, os glóbulos de 

gorduras e as bactérias, tornando-se cada vez mais concentrado e viscoso (RIBEIRO 

et al., 2005). Ao fim do processo o retentado passou a ter aproximadamente 25% de 

gordura, teor correspondente a um creme de leite (20 a 49,9% de gordura) (BRASIL, 

1996). Os glóbulos de gordura de leite cru medem entre 0,1 e 15 µm (BRANS et al., 

2004), enquanto que os poros da membrana de microfiltração utilizada mediam 1,4 

µm.  Deste modo, alguns glóbulos de gordura passaram pela membrana, justificando 

o fato do permeado ter 0,1% de gordura. Ao término do processo de microfiltração, o 

fator de concentração alcançado foi de 6,60.  
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Figura 2 – Fluxo do permeado ao longo do tempo 

 
Fonte: da autora (2015). 

3.2 COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DOS LEITES 

Os leites utilizados na produção dos queijos apresentaram-se dentro 

dos padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira (acidez entre 14 e 18ºD, 

densidade relativa entre 1,028 e 1,034 g/mL, mínimo de 2,9% de proteína, e conteúdo 

gorduroso padronizado em 3,2%) (BRASIL, 2011).   

Os tratamentos aplicados ao leite foram eficientes e adequados para 

a redução de micro-organismos no leite (Tabela 1), o que lhe garante qualidade e 

segurança microbiológica. 

Tabela 1 – Contagens microbiológicas dos leites. 

Micro-organismo 
Leite 

Cru Pasteurizado  Microfiltrado 

Aeróbios mesófilos (log UFC/mL) 5,57 3,13 1,71 

Psicrotróficos (log UFC/mL) 4,4 ND ND 

Coliformes a 45 ºC (NMP de UFC/mL) ≥2400 ND ND 
Fonte: da autora (2015). 
ND = não detectado 

A microfiltração reduziu pouco mais de 5 ciclos logaritmos da 

contagem bacteriana total do leite cru, enquanto que a pasteurização reduziu 

aproximadamente 2 ciclos. Suda et al. (2011) encontraram redução de CBT 
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(Contagem Bacteriana Total) em leite microfiltrado de aproximadamente 6 ciclos log, 

enquanto Fritsch, Beliciu e Moraru (2005) reduziram essa contagem em 4 ciclos log. 

Ambos os tratamentos foram eficientes para eliminar os coliformes a 45ºC e micro-

organismos psicrotróficos presentes no leite.  

Deste modo, a microfiltração se mostrou eficiente para se obter um 

leite seguro microbiologicamente ao atingir contagens bacterianas menores que as 

obtidas pelo leite pasteurizado, sendo, portanto, um tratamento viável do leite, do 

ponto de vista microbiológico, para a produção de queijos. 

3.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS QUEIJOS 

Na Tabela 2 está apresentada a composição química dos queijos 

Prato com Lactobacillus helveticus fabricados com os dois tipos de tratamentos do 

leite (pasteurização, microfiltração). 

Tabela 2 – Composição média (n=3) dos queijos Prato com cultura adjunta 
pasteurizado e microfiltrado.  

Determinações Tipo de queijo 
p 

 QP QMF 

Acidez (%ácido lático) 1,39a ± 0,20 1,32a ± 0,17 0,4987 

pH 4,96a ± 0,11 4,93a ± 0,08 0,0566 

Sal (%) 1,93a ± 0,45 2,10a ± 0,08 0,3498 

Cinzas (%) 4,04a ± 0,51 3,87a ± 0,13 0,4141 

Umidade (%) 44,95b ± 1,03 48,86a ± 0,55 0,0001 

Proteína (%) 20,17a ± 0,84 16,38b ± 0,91 0,0001 

Gordura (%) 29,50a ± 0,67 26,67b ± 0,52 0,0001 

Gordura em base seca (%) 53,09a ± 2,16 51,90a ± 1,55 0,0709 

S/U* (%)  4,13a ± 1,09 4,04a ± 0,04 0,4981 

Médias com letras em comum em uma mesma linha, não  diferem  significativamente entre si pelo Teste 
de Tukey (p>0,05). 
*Relação sal/umidade. 

(QP = queijo pasteurizado com adição de Lactobacillus helveticus; QMF = queijo microfiltrado com 

adição de Lactobacillus helveticus). 

Fonte: da autora (2015). 

Os dois tipos de queijos não apresentaram diferença significativa 

entre si (p>0,05) em relação ao teor de ácido lático, pH, sal, cinzas, gordura em base 

seca e relação sal/umidade, indicando que estes parâmetros não foram afetados pelo 

tipo de tratamento do leite. 
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Os índices de ácido lático dos dois tipos de queijo estão próximos aos 

dos expostos por Silva et al. (2006). Os valores de pH e sal de QP e QMF encontram-

se dentro da faixa publicada por Silveira e Abreu (2003) . O conteúdo de cinzas dos 

dois tratamentos estão de acordo com os encontrados por Narimatsu et al. (2003).  

Em contrapartida, os teores de proteína, gordura e umidade diferiram 

significativamente (p<0,05) ao comparar queijo Prato com cultura adjunta produzido 

com leite pasteurizado ou leite microfiltrado. 

A Portaria nº 358, de 04 de setembro de 1997, que regulamenta a 

Identidade e Qualidade do queijo Prato, o classifica como um queijo de média 

umidade. Porém, para que o mesmo tenha essa classificação, seu conteúdo de 

umidade pode variar de 36 a 45,9% (BRASIL, 1996). O queijo pasteurizado está em 

conformidade com essa legislação, circunstância que não ocorreu com o queijo 

microfiltrado. 

O queijo microfiltrado apresentou um maior (p=0,0000) teor de 

umidade que o queijo pasteurizado. Como explícito, o permeado obtido no processo 

de microfiltração do leite, o qual deu origem a esse tratamento do queijo, possuía 0,1% 

de gordura, sendo padronizado a 3,2% de gordura com creme de leite 

homogeneizado. Deste modo, praticamente toda a gordura presente nesse leite 

estava disposta de forma homogeneizada. 

Segundo Early et al. (1998) e Tamime (2007), durante o processo de 

homogeneização do creme, para evitar que ocorra a coalescência dos glóbulos de 

gordura, os mesmos são forçados, por meio de aplicação de pressão, a passar por 

um orifício menor que seu tamanho; o que faz com que ocorra uma redução em seu 

tamanho, e por consequência um aumento na área de superfície de contato. Deste 

modo, na fabricação do queijo, no momento da coagulação, os glóbulos de gordura 

são revestidos principalmente com micelas de caseína e fragmentos de micela. Com 

uma área de superfície extra dos glóbulos de gordura com a água causada pela 

homogeneização, haverá menos proteína disponível para revestir essa gordura. Logo, 

esta gordura estará parcialmente revestida, o que pode permitir que os glóbulos 

lipídicos participem da matriz de caseína como um copolímero. Uma consequência da 

adsorção de caseína na superfície do glóbulo de gordura é que a densidade da zona 

de junção micelar é reduzida, o que faz com que a matriz de caseína não seja 

compactada facilmente, e que o queijo retenha mais umidade. 
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Outra possível causa desse maior conteúdo de umidade de QMF é o 

tratamento que o leite desse queijo recebeu. O leite microfiltrado combinado com um 

creme de leite UHT para a produção de queijos, pode render queijos com um maior 

teor de umidade, isso porque a capacidade de segurar água no coágulo é aumentada 

quando o leite é processado pela MF (microfiltração) e HTT (High temperature 

treatment) (IDF, 1991, ROSENBERG, 1995). 

Alvez et al. (2013) encontraram os mesmos valores de umidade do 

queijo pasteurizado. Spadoti, Dornellas e Roig (2005), Silveira e Abreu (2003), e 

Narimatsu et al., (2003), também obtiveram valores de umidade para o queijo 

fabricado com leite submetido a filtração por membranas acima do determinado pela 

legislação (47 a 51 %). 

O fato do queijo microfiltrado apresentar um maior teor de umidade 

(p=0,0000) torna seu balanço de composição química diferente, levando seu conteúdo 

de proteína e gordura a ser menor (p<0,05), isso porque quanto maior o teor úmido 

do queijo, menor é seu teor de sólidos totais. Deste modo, QP tem um maior 

(p=0,0000) teor de gordura em relação a QMF, quase 3% a mais. A legislação 

brasileira (BRASIL, 1997) classifica o queijo Prato como um queijo gordo por possuir 

entre 45 e 59,9% de gordura no extrato seco. Os dois queijos encontram-se de acordo 

e não diferiram entre si (p=0,0709). 

Assim como no conteúdo gorduroso, o teor proteico de QMF também 

foi menor (p=0,0000) que QP, valendo-se da mesma justificativa. Spadoti, Dornellas 

e Roig (2005) encontraram valores próximos, entre 18 a 21% de proteínas. 

3.4 ACOMPANHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E              

MICROBIOLÓGICAS AO LONGO DO ARMAZENAMENTO REFRIGERADO 

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise estatística para pH, 

acidez, índice de extensão, índice de profundidade, contagem de Lactococcus e 

contagem de Lactobacillus dos queijos Prato ao longo do armazenamento refrigerado. 
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Tabela 3 – Valor de p para pH, acidez, índice de extensão, índice de profundidade, 
contagem de Lactococcus e contagem de Lactobacillus dos queijos Prato ao longo do 
armazenamento refrigerado. 

CV 
Valor p 

pH acidez IE IP Lc.* Lb.* 

T 0,1546 0,7762 0,1833 0,0001 0,0065 0,0148 

t 0,3830 0,5408 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

T x t 0,7086 0,9996 0,4149 0,0248 0,3612 0,0555 

CV = causa de variação; T = tratamento; t = tempo; T x t = interação tempo versus tratamento; IE = 
índice de extensão; IP = índice de proteólise; Lc. = contagem de Lactococcus; Lb. = contagem de 
Lactobacillus. 
pH, acidez, IE e IP foram analisados com 5% de significância. 
* significância de 10 %. 
Fonte: da autora (2015). 

3.4.1 Evolução do pH e acidez titulável 

O tratamento leite (pasteurização, microfiltração) não influenciou 

significativamente os valores de pH (p=0,7086) e acidez titulável (p=0,9996) dos 

queijos (Figura 3). O tempo de armazenamento também não influenciou o pH e acidez; 

portanto, os queijos nesses quesitos não sofreram alterações estatisticamente 

significativas (p>0,05) ao longo da maturação. 

O pH ao longo da maturação se manteve na faixa de 4,94 a 5,09 para 

o queijo pasteurizado; e 4,89 a 5,01 para o queijo microfiltrado. Esses valores 

corroboram com Fox et al. (2000), que citam que o pH de queijos maturados varia 

entre 4,5 a 5,3. A acidez dos queijos variou de 1,27 a 1,39 % de ácido lático para QP, 

e 1,30 a 1,41 % de ácido lático para QMF.  

A evolução do pH e acidez de queijos podem ser mensurados levando 

em conta as mudanças no equilíbrio entre a proteólise (produção de compostos 

alcalinos) e a produção de ácido (metabolismo das bactérias). O pH dos queijos de 

massa lavada, como o queijo Prato, depende do conteúdo de lactose residual em sua 

massa. Nesse tipo de queijo, em que parte do soro é substituída por água, ocorre 

remoção parcial da lactose com a lavagem da massa; deste modo, durante a primeira 

ou segunda semana, a cultura starter e a cultura adjunta fermentam a lactose residual 

e reduzem o pH, isso devido ao seu metabolismo de produção de ácido lático. Porém, 

ao mesmo tempo que catabolizam ácido lático, a ação proteolítica dessas culturas 

origina produtos alcalinos resultantes da proteólise (NH3). O fato dos queijos não 
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diferirem em acidez e pH ao longo do tempo de armazenamento pode ser o resultado 

de um equilíbrio entre a acidez produzida pelo metabolismo das bactérias e a 

alcalinidade dos compostos produzidos pela ação proteolítica das mesmas sobre as 

caseínas (AWAD; AHMED; EL SODA, 2010; FOX et al., 2000). 

Figura 3 - Evolução do pH e acidez titulável (% de ácido lático) dos queijos Prato com 
cultura adjunta durante os 60 dias de armazenamento refrigerado a 12ºC.  

 
pH QP = pH do queijo Prato pasteurizado com cultura adjunta; pH QMF = pH do queijo Prato 
microfiltrado com cultura adjunta; % ác. lático QP = porcentagem de ácido lático do queijo Prato 
pasteurizado com cultura adjunta; % ác. lático QMF = porcentagem de ácido lático do queijo Prato 
microfiltrado com cultura adjunta. 
Fonte: da autora (2015). 

3.4.2 Evolução das bactérias ácido láticas (BAL) 

A evolução das BAL (Lactococcus e Lactobacillus) dos queijos Prato 

foi acompanhada durante os 60 dias armazenamento refrigerado (Figura 4). 

Ao longo de tempo de armazenamento, o número de unidade 

formadora de colônia por grama de queijo (UFC/g) diminuiu (p<0,10) tanto para as 

contagens de Lactococcus quanto as de Lactobacillus, em ambos os tratamentos.  
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Figura 4 – Contagem de Lactococcus e Lactobacillus dos queijos Prato com cultura 
adjunta durante os 60 dias de armazenamento refrigerado a 12ºC.  

 
Lc. QP = contagem de Lactococcus do queijo Prato pasteurizado com cultura adjunta; Lc. QMF = 
contagem de Lactococcus do queijo Prato microfiltrado com cultura adjunta; Lb. QP = contagem de 
Lactobacillus do queijo Prato pasteurizado com cultura adjunta; Lb. QMF = contagem de Lactococcus 
do queijo Prato microfiltrado com cultura adjunta. 
Fonte: da autora (2015). 

3.4.2.1 Lactococcus 

O queijo pasteurizado atingiu contagens de Lactococcus de 9,71 a 

8,35 log de UFC/g ao longo do tempo de armazenamento. Até o dia 35 de análise, 

esses micro-organismos se mantiveram com as mesmas contagens. Após, o número 

de unidade formadora de colônia diminuiu significativamente (p<0,10). 

Os Lactococcus atingiram contagens ao longo da maturação de 9,51 

a 8,30 log de UFC/g no queijo microfiltrado. A contagem do 5º dia de fabricação é 

maior, significativamente (p<0,10), que os tempos 45 e 60. 

Esse decréscimo na contagem da cultura starter é relatado por Fox et 

al. (2000), o qual descreve que nos primeiros dias de maturação de quase todos os 
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109 UFC/g. No entanto, durante a maturação muitos micro-organismos morrem devido 

à lise celular que ocorre e as enzimas intracelulares que são liberadas, particularmente 

as peptidases, que junto com  o coalho e com as enzimas proteinases, hidrolisam as 

caseínas à peptídeos e aminoácidos que são precursores de componentes de sabor 

dos queijos (FOX et al., 2000). 

3.4.2.2 Lactobacillus 

Os Lactobacillus atingiram contagens ao longo da maturação de 9,61 

a 7,16 log de UFC/g de queijo pasteurizado; enquanto que o queijo microfiltrado 

passou de 9,43 a 7,62 log de UFC/g. 

Logo aos 15 dias de maturação, os queijos já apresentavam 

contagens de Lactobacillus menores (p<0,10) do que aos 5 dias de maturação. Após 

o 35º de cura, os queijos atingiram o patamar de 7,75 log de UFC/g de QP e 8,20 log 

de UFC/g de QMF, e estatisticamente se mantiveram iguais até o final da maturação. 

Fox et al. (2000) cita que o número de Lactobacillus ao final da maturação pode chegar 

a 107 UFC/g, como observado nos dois tipos de queijos. 

Resultados semelhantes foram verificados por Awad, Ahmed e El 

Soda (2010) ao produzirem queijo Domiati pasteurizado e microfiltrado com adição de 

cultura adjunta. Nesse estudo, ao longo da maturação a contagem de micro-

organismos adicionados como cultura adjunta reduziu 2,5 log em aproximadamente 

dois meses.  

A interação tempo versus tratamento influenciou as contagens de 

Lactobacillus, o que não ocorreu com Lactococcus. 

O leite microfiltrado favoreceu o crescimento de Lactobacillus. Nos 

dias 25, 35 e 60 o QMF alcançou as maiores contagens (p<0,10) de Lactobacillus que 

o QP. Essa contagem maior pode ser resultado do leite microfiltrado ter uma menor 

contagem bacteriana total que o leite pasteurizado, 1,71 e 3,13 log de UFC/mL, 

respectivamente, o que torna o leite microfiltrado um meio com uma menor competição 

bacteriana para a multiplicação de Lactobacillus. 

Beuvier et al. (1997) concluíram que a microfiltração do leite reduz a 

contagem total de bactérias mais efetivamente que a pasteurização e que os 

Lactobacillus crescem mais lentamente no leite pasteurizado. 
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Deste modo, a utilização de leite microfiltrado na produção de queijo 

Prato influenciou estatística e positivamente no desenvolvimento da cultura adjunta 

adicionada (Lactobacillus helveticus), a qual é uma das principais responsáveis pela 

ação proteolítica na proteólise secundária que libera compostos de sabor nos queijos. 

Esse favorecimento do crescimento de Lactobacillus levou o queijo Prato microfiltrado 

a atingir um maior (p<0,05) índice de profundidade no fim de sua maturação. 

3.4.3 Evolução da proteólise 

A Figura 5 mostra a evolução da extensão da proteólise e da 

profundidade da proteólise para os dois tratamentos de queijo Prato fabricados com 

cultura adjunta. 

Figura 5 - Evolução dos índices de extensão e profundidade da proteólise dos queijos 
Prato com cultura adjunta durante os 60 dias de armazenamento refrigerado a 12ºC.  

 
IEQP = índice de extensão do queijo Prato pasteurizado com cultura adjunta; IEQMF = índice de 
extensão do queijo Prato microfiltrado com cultura adjunta; IPQP = índice de profundidade do queijo 
Prato pasteurizado com cultura adjunta; IPQMF = índice de profundidade do queijo Prato microfiltrado 
com cultura adjunta. 
Fonte: da autora (2015). 
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(caseínas), resultante da atividade de várias enzimas. Os principais contribuintes são 

o coalho, proteases e peptidases do fermento lático e/ou microbiota secundária e 

enzimas naturais do leite, bem como a relação sal na umidade, temperatura e 

mudanças no pH durante a maturação. Os índices de proteólise, extensão (relação 

nitrogênio solúvel pH4,6/nitrogênio total) e profundidade (relação nitrogênio solúvel 

TCA 12%/nitrogênio total) são utilizados como quantificadores da maturação de 

queijos ao aumentarem no decorrer do tempo (como mostra Figura 5), indicando a 

qualidade dos queijos a serem comercializados (FOX; LAW, 1991; LAWRENCE; 

CREAMER; GILLES, 1987). 

3.4.3.1 Índice de extensão 

Os dois queijos, pasteurizado e microfiltrado, apresentaram um 

aumento (p<0,05) do índice de extensão (IE) em função do tempo de armazenamento.  

O QP teve seu IE aumentado de 11,97% a 17,08% ao final dos 60 

dias de maturação, enquanto que o QMF passou de 12,40 a 19,00%. Nos dois queijos, 

o IE aumentou significativamente (p<0,05) após o 35º dia de armazenamento.  

Esse aumento do índice de extensão ao longo do tempo de 

armazenamento é reflexo da proteólise primária. Nos estágios iniciais da maturação, 

a αs1-caseína é hidrolisada pelas enzimas do coalho na ligação entre os aminoácidos 

Phe24-Val25, obtendo-se peptídeos de alto e médio peso molecular durante toda a 

maturação. Esse processo de hidrólise da caseína relaciona-se com o amolecimento 

da textura dos queijos, isso porque a matriz de proteína determina as propriedades 

estruturais do queijo e, como esta rede proteica é degradada, ocorrem alterações nas 

propriedades de textura. Deste modo, o nível de αs1-caseína que é degradada 

influencia diretamente no amolecimento da textura de queijos maturados (EARLY, 

1998; FOX et al., 2000). 

A partir do 35º dia de análise, o IE do QP permaneceu o mesmo até o 

final na maturação. Por sua vez, o IE do QMF ainda aumentou no dia 45 de maturação, 

permanecendo igual até o último dia de análise. 

Apesar do coalho ser o principal agente de hidrólise da caseína que 

resulta na formação de compostos nitrogenados solúveis a pH 4,6, o sistema 

proteolítico das culturas lácticas também contribuem no decorrer do tempo para essa 

hidrólise e consequente aumento da extensão da proteólise (FOX et al., 2000). 
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Wolfschoon-Pombo (1983), Baldini (1998), Spadoti, Dornellas e Roig 

(2005) encontraram valores de IE para queijo Prato na faixa de 11,9 a 14% após 1 

mês de armazenamento, estando QP e QMF no tempo 25 de maturação muito 

próximos a esses valores, 14,80 e 13,87%, respectivamente. O nível final de extensão 

de proteólise de QP foi equivalente ao obtidos por Silva et al. (2006), 17,08% no tempo 

de 48 dias. Gutierrez et al. (2004) encontraram valores de IE próximos ao obtidos no 

QMF, 20% no tempo de 60 dias. 

Ao se analisar a interação tempo versus tratamento, o uso de leite 

microfiltrado na produção de queijo Prato com cultura adjunta não influenciou 

significativamente (p=0,4148) a extensão da proteólise dos queijos. 

3.4.3.2 Índice de profundidade 

A Figura 4 mostra a evolução dos índices de profundidade de 

proteólise durante a o tempo de armazenamento refrigerado. Observou-se nos dois 

tratamentos do queijo, QP e QMF, um aumento (p<0,05) do índice de profundidade 

em função do tempo de armazenamento refrigerado, variando de 3,77 a 7,75% para 

QP e de 4,22 a 9,22% para QMF.  

O índice de profundidade dos dois tipos de queijo aumentou 

significativamente no tempo 25. A partir desse tempo de análise, o IP do QP 

permaneceu o mesmo até o final na maturação. Por sua vez, o IP do QMF ainda 

aumentou no dia 45 de maturação.  

O simples aumento dos índices de profundidade de proteólise ao 

longo do tempo pode ser explicado pela atuação das bactérias do fermento láctico 

mesófilo e cultura adjunta, que possuem um sistema de proteinases e peptidases 

capaz de hidrolisar os peptídeos resultantes da proteólise primária, dando origem a 

peptídeos pequenos e aminoácidos, os quais são solúveis na fase aquosa do queijo 

e contribuem diretamente para seu sabor (FOX et al., 2000; FOX; SINGH; 

McSWEENEY, 1995). O índice de profundidade é determinado por essas substâncias 

nitrogenadas de baixo peso molecular acumuladas durante o processo de maturação, 

e com a produção desses compostos ao longo da maturação, o índice de profundidade 

aumenta (FOX, 1989). 

Baldini (1998) ao processar queijo Prato, registrou os seguintes 

índices de profundidade: 4,18% para queijos com 1 semana de armazenamento, 
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6,57% depois de 28 dias de maturação e 7,26% após 42 dias de maturação. Gutierrez 

et al. (2004) alcançou valores de IP próximos a 8% ao final de 60 de armazenamento. 

Tais resultados assemelham-se com os encontrados para os dois tipos de queijos 

produzidos.  

A interação entre o tempo de armazenamento e o tratamento do leite 

afetou significativamente a profundidade da proteólise (p<0,05) dos queijos Prato com 

cultura adjunta. 

Quando se compara um tratamento ao outro em um mesmo tempo de 

análise verifica-se que até o tempo 35, os dois queijos tiveram seus valores de 

nitrogênio solúvel em TCA 12% muito próximos, 7,71% para QP e 7,20% para QMF, 

não diferindo significativamente (p>0,05). A partir do tempo 45, QMF continuou a ter 

valores maiores de IP, enquanto QP teve seus valores estabilizados. Deste modo, 

QMF diferenciou-se de QP nos dias 45 (p=0,0247) e 60 (p=0,0000) de maturação. 

 Ao analisar o último dia de maturação dos queijos, tempo 60, 

observa-se que QMF é 1,47% maior (p=0,0000) que QP. Isso pode estar 

provavelmente relacionado com a maior degradação proteica inicial (resultante 

principalmente da ação do coalho na proteólise primária), responsável pelo aumento 

da disponibilidade de peptídeos que, como visto, é o substrato para ação das 

peptidases bacterianas na proteólise secundária. Outro ponto importante a se 

destacar é que o QMF teve uma maior (p=0,0535) contagem de Lactobacillus, que 

são a cultura adjunta adicionada; a qual segundo Fox et al. (2000), aumenta a 

proteólise de queijos por ter uma alta atividade proteolítica sobre os peptídeos. Por ter 

mais Lactobacillus, QMF por consequência tem um maior (p=0,0000) índice de 

profundidade de proteólise. 

Contudo, tais fatos apontam que a atividade do sistema proteolítico 

da cultura starter e adjunta utilizada foram favorecidas pelo uso de leite microfiltrado, 

o que contribuiu para uma proteólise secundária mais pronunciada nesses queijos. 

Uma proteólise secundária mais pronunciada significa uma maior formação de 

peptídeos de baixo peso molecular e aminoácidos, os quais tem influência direta no 

sabor e aroma final de queijos maturados, isso porque são compostos altamente 

saborosos, e quando catabolizados produzem componentes voláteis aromáticos 

(álcoois, ácidos e compostos de enxofre) (EARLY et al., 1998; KRANENBURG et al., 

2002; FOX, 1989). 
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3.4.4 Evolução do perfil de textura 

A textura é uma avaliação importante para a identificação do padrão 

de qualidade de queijos, padrão esse que objetiva atender as expectativas do 

consumidor. Durante a maturação de queijos, sua textura é modificada pela 

combinação da ação de vários fatores, como a interação entre os constituintes do leite 

(gordura, proteínas e umidade), a densidade e firmeza da rede de caseínas, as 

enzimas coagulantes, as bactérias ácido láticas starters e as bactérias da flora 

secundária, como a cultura adjunta; as enzimas, principalmente as proteolíticas e as 

condições de armazenamento (CARVALHO et al., 2015; DELGADO et al., 2011; FOX 

et al., 2000).  

A dureza, no caso de queijos duros e semi-duros como o queijo Prato, 

é a força necessária para comprimir um queijo entre os dentes molares em uma dada 

deformação, ou seja, é o quanto o alimento pode ser comprimido (BOURNE, 2002; 

FOX et al., 2000). A Figura 6 mostra a dureza dos queijos pasteurizado e microfiltrado 

ao longo do armazenamento.  

Figura 6 – Dureza (g) dos queijos Pratos com cultura adjunta. 

 
QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo microfiltrado com cultura adjunta.  

Fonte: da autora (2015). 
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Ao analisar a interação tempo versus tratamento, QP alcançou as 

maiores médias de dureza (p<0,05) que QMF em todos os dias de análise. Esse fato 

pode ter ocorrido devido a dois fatores: a gordura do queijo microfiltrado e o teor de 

umidade. Early et al. (1998) afirmam que queijos fabricados com leite com a gordura 

homogeneizada, como o caso do queijo microfiltrado, tem textura menos firme que a 

de costume. Fox et al. (2000) citam que quanto maior o conteúdo de umidade dos 

queijos, menor será sua dureza. Deste modo, por terem maior (p<0,0000) conteúdo 

de umidade, o queijo microfiltrado é menos (p<0,05) duro que o queijo pasteurizado.  

Como pode ser observado na Figura 6, a dureza dos dois queijos 

diminuiu (p<0,05) acentuadamente entre o primeiro e segundo tempo de análise, 

depois, no resto do tempo de armazenamento, as mudanças da dureza acontecem de 

forma gradual. Isso ocorre porque o desenvolvimento da textura acontece em duas 

fases durante a cura de um queijo. A primeira fase ocorre nos primeiros 7 a 14 dias, 

quando a textura borrachenta de um queijo novo é rapidamente convertida à uma 

textura mais suave, um produto mais homogêneo. A diminuição acentuada dessa 

propriedade é causada pela proteólise primária, onde ocorre o enfraquecimento das 

ligações protéicas da matriz de caseína, quando aproximadamente 20% das α-s1-

caseínas é hidrolisada pelas enzimas do coalho e resultam em peptídeos α-s1-I. A 

segunda fase envolve uma mudança mais gradual na textura. Durante a proteólise 

secundária, enzimas provenientes da cultura láctica, cultura adjunta ou de bactérias 

contaminantes são responsáveis pela continuação do processo de hidrólise da 

caseína. Assim, o resto da α-s1-caseína e as outras caseínas são quebradas durante 

um tempo muito maior, meses ao invés de dias. Desta forma, a textura de um queijo 

é determinada principalmente pela proporção de caseína intacta ainda presente (FOX 

et al., 2000; EARLY, 1998; LAWRENCE; CREAMER; GILLES, 1987). 

Os valores obtidos para os índices de extensão e profundidade de 

proteólise (proteólise primária e proteólise secundária, respectivamente) de todos os 

queijos aumentaram significativamente com o tempo de maturação (p<0,05), o que 

indica que as caseínas hidrolisadas aumentaram durante o armazenamento, o que 

acaba por amolecer o queijo, confirmando os resultados acima (Figura 6). O QP ao 

chegar no dia 45 manteve os mesmos valores para o parâmetro dureza, fato que 

corrobora com os valores encontrados para IE e IP na proteólise, os quais também 

não aumentaram após esse tempo de análise. O QMF tem seus valores de dureza 

diminuídos significativamente (p<0,05) ao longo dos 60 dias, o que pode estar 
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relacionado com uma proteólise mais acentuada de QMF no 60º dia de maturação. 

Por ter um maior (p<0,05) número de unidade formadora de colônia de Lactobacillus 

ao final na maturação, a profundidade da proteólise de QMF foi maior, já que esse 

queijo possuía uma maior fonte de enzima proteolítica, o que lhe proporcionou um 

maior amolecimento de sua textura.  

Carvalho et al. (2015) também encontraram o parâmetro dureza 

acentuadamente menor do 8º para o 15º dia de maturação de queijos Prato, relatando 

que após esse período a dureza continuou a diminuir, porém de forma gradual. 

Guinee, Feeney e Fox (2001) também reportaram que a dureza de queijo Mussarela 

foi reduzida ao longo do período de maturação.  

Os parâmetros adesividade, gomosidade e mastigabilidade 

diminuíram (p<0,05) em função do tempo de armazenamento para os dois tratamentos 

do queijo (Tabela 4). Ao longo do tempo, devido às caseínas serem quebradas para 

a formação de peptídeos a dureza diminui, e a gomosidade e mastigabilidade por 

serem derivadas da dureza também diminuem. 

Nos tempos de análise 5, 15, 45 e 60 os QP tiveram uma maior 

(p<0,05) adesividade que QMF, o que indica QP ser um queijo mais adesivo; ou seja, 

requere-se uma força maior para remover o queijo pasteurizado que adere à boca 

durante um processo normal de comer. No caso do TPA, é a força necessária para 

retirar o alimento comprimido do probe (BOURNE, 2002; FOX et al., 2000). 

Tabela 4 – Adesividade (mJ), gomosidade (g) e mastigabilidade (mJ) dos queijos Pratos 
com cultura adjunta ao longo do armazenamento. 

Tempo 
(dias) 

Adesividade Gomosidade Mastigabilidade 

QP QMF QP QMF QP QMF 

5 1,69 a, A 1,39 a, B 2884,47 a, X 2258,81 a, X 170,00 a, α 125,11 a, β 

15 1,31 b, A 1,13 b, B 2530,59 b, X 2088,06 b, X 135,00 b, α 97,67 b, β 

25 1,14 bc, A 1,10 b, A 2456,75 c, X 2056,73 c, Z 133,00 c, α 96,56 bc, β 

35 1,11 c, A 1,03 bc, A 2434,14 c, X 2040,48 d, Z 120,11 c, α 96,11 c, β 

45 1,09 c, A 0,94 c, B 2394,37 d, X 1935,25 e, Z 118,89 c, α 65,56 d, β 

60 0,74 d, A 0,61 d, B 2381,56 d, X 1845,29 f, Z 115,44 d, α 64,78 d, β 

QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo microfiltrado com cultura adjunta. 
Médias com letras minúsculas (a, b, c, d) em comum, na mesma coluna, não diferem significativamente 
entre si (p>0,05). 
Médias com letras maiúsculas e grega (A, B, X, Z, α, β) em comum, na mesma linha, não diferem 
significativamente entre si (p>0,05). 
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QMF teve menor (p<0,05) gomosidade que QP nos tempos 25, 35, 45 

e 60 de maturação, o que indica que este tratamento dado ao queijo o faz requerer 

menos energia para desintegrar um pedaço de queijo e deixá-lo pronto para ser 

engolido. A gomosidade é sempre um valor menor que dureza, e maior que 

coesividade, conforme observado na Tabela 4 (FOX et al., 2000). 

Por ser dependente da dureza, assim como neste parâmetro, a 

mastigalibidade requerida em QMF foi menor (p<0,05) em todos os tempos de análise. 

Deste modo, o número de mordidas requeridas para que o queijo MF esteja pronto 

para ser engolido é menor que QP. 

O fato da gomosidade e mastigabilidade de QMF serem menores que 

QP pode ter sido ocasionado devido à rede de caseína de QMF ser mais fraca que a 

de QP, ocasionada pela homogeneização aplicada na gordura utilizada para a 

fabricação do queijo microfiltrado (TAMIME, 2007). 

Os parâmetros de resiliência, coesividade e elasticidade dos queijos 

ao longo do armazenamento estão apresentados na Tabela 5. 

Ao longo do tempo, por se tornarem mais macios, os queijos tiveram 

sua resiliência diminuída (P<0,05) em comparação com o início da maturação, onde 

sua massa é mais rígida e resistente (FOX et al. 2000). QMF foi menos (p<0,05) 

resistente que QP somente do dia 60 de análise. 

A coesividade é a extensão pela qual o queijo pode ser deformado 

antes de sua ruptura (FOX et al. 2000). QP ao longo do tempo não teve sua 

coesividade alterada significativamente (p>0,05), ao contrário de QMF que teve seus 

valores diminuídos (p<0,05), assim como Carvalho et al. (2015), isso porque ao longo 

da maturação os queijos tiveram sua dureza diminuída e por consequência, devido à 

degradação das caseínas, são menos resistentes e se rompem mais facilmente. Os 

valores de coesividade de QMF foram menores (p<0,05) que QP nos dias 25 a 60 de 

maturação. 

QP não teve alterações em sua elasticidade ao longo da maturação, 

porém QMF teve esse parâmetro diminuído (p<0,05) ao longo do tempo. A redução 

da elasticidade durante a maturação em QMF indica uma diminuição na tendência do 

material a recuperar sua forma original, quando a tensão aplicada é removida 

(BOUNE, 2002; FOX et al., 2000). 
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Tabela 5 – Resiliência, coesividade e elasticidade (mm) dos queijos Pratos com cultura 
adjunta ao longo do armazenamento.  

Tempo 
(dias) 

Resiliência Coesividade Elasticidade 

QP QMF QP QMF QP QMF 

5 0,32 a, A 0,29 a, A 0,71 a, X 0,64 a, X 5,74 a, α 5,51 a, α 

15 0,32 a, A 0,29 a, A 0,68 a, X 0,63 ab, X 4,88 a, α 4,79 b, α 

25 0,31 ab, A 0,28 ab, A 0,68 a, X 0,60 ab, Z 4,88 a, α 4,59 bc, β 

35 0,29 ab, A 0,27 ab, A 0,68 a, X 0,59 ab, Z 4,85 a, α 4,57 bc, β 

45 0,27 ab, A 0,24 ab, A 0,65 a, X 0,56 ab, Z 4,84 a, α 4,55 bc, β 

60 0,24 b, A 0,20 b, B 0,61 a, X 0,49 b, Z 4,77 a, α 4,21 c, β 

QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo microfiltrado com cultura adjunta. 
Resiliência e coesividade não possuem unidade.Médias com letras minúsculas (a, b, c, d) em comum, 
na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05). 
Médias com letras maiúsculas e grega (A, B, X, Z, α, β) em comum, na mesma linha, não diferem 
significativamente entre si (p>0,05). 

Ao observar todos os parâmetros de textura analisados, pode-se 

concluir que ao longo de sua maturação, os queijos se tornam mais macios, menos 

adesivos, menos elásticos, menos coesivos, precisam de menos energia para se 

desintegrar e deste modo, necessitam de menos mordidas para estarem aptos a 

serem engolidos.  

3.5 ANÁLISE SENSORIAL 

Os testes sensoriais foram realizados após a confirmação que os 

queijos estavam dentro dos requisitos de segurança microbiológica estabelecidos pela 

Legislação Brasileira vigente para queijo Prato (ANVISA, 2001), como mostra a Tabela 

6; a qual indica eficiência no tratamento dado ao leite destinado à produção dos 

queijos e boas práticas de fabricação dos produtos. 

Tabela 6 – Contagem de micro-organismos contaminantes (UFC/g) de queijo 
pasteurizado e queijo microfiltrado com 60 dias de maturação. 

Micro-organismo 
contaminante 

Tipo de queijo Tolerância da 
legislação QP QMF 

Coliformes 45ºC/ g N/D N/D 103 

Estaf. positiva / g 5x101 3x101 103 

Salmonella sp / 25g N/D N/D Ausência 
*análise não realizada 
N/D = não detectado 
Fonte: da autora (2015); adaptação de ANVISA (2001). 
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O perfil demográfico dos provadores está apresentado na Figura 7. A 

grande maioria dos consumidores que participaram da pesquisa foram do sexo 

feminino (81,21%), possuindo idade entre 18 e 30 anos (83,3%) e que afirmam 

consumir queijo moderadamente (38,05%), ou seja, pelo menos 2 vezes na semana. 

Figura 7– Perfil demográfico médio dos 100 provadores entrevistados na cidade de 
Londrina – PR, 2015, agrupados conforme gênero, faixa etária e consumo de 
queijo.Perante o consumo de queijos: quase nunca = menos de 1 vez por mês; pouco 
= 1 vez por semana; moderado = pelo menos 2 vezes por semana; muito = pelo menos 
4 vezes por semana; sempre = quase todo dia.  

Fonte: da autora (2015). 

3.5.1 Testes de aceitação 

3.5.1.1 Aceitação por escala hedônica 

Como pode ser observado na Tabela 7, os dois tipos de queijo nos 

dois tempos de maturação obtiveram médias altas para todos os atributos, sempre 

acima de 7, o que mostra que todos os atributos agradaram moderadamente aos 

consumidores.  
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Tabela 7 – Média das notas atribuídas pelos 
provadores para as amostras dos dois tipos de 
queijo Prato (n = 100).  

Atributo QP QMF 

Aparência 7,89 a 7,52 b 

Aroma 7,62 a 7,40 a 

Sabor 7,19 a 7,22 a 

Textura 7,46 a 7,24 a 

Impressão global 7,52 a 7,54 a 
QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo 
microfiltrado com cultura adjunta.  
Médias com letras minúsculas em comum, na mesma linha, 
não diferem significativamente entre si (p>0,05). 
Fonte: da autora (2015). 

A porcentagem de provadores que atribuíram notas acima de 6 (gostei 

ligeiramente), em todos os atributos dos dois tipos de queijo foram superiores a 80%. 

Considera-se que para que um produto tenha uma boa aceitação sensorial, sua 

frequência de respostas positivas, ou seja, desde gostei ligeiramente a gostei 

muitíssimo, deve ser superior a 70% (FERREIRA et al, 2000); fato que mostra que os 

dois produtos analisados foram aceitos pelos provadores. 

As notas dos atributos aroma, sabor, textura e impressão global não 

diferiram significativamente (p>0,05) entre o QP e o QMF, o que aponta que o leite 

microfiltrado não influenciou esses parâmetros. Conforme pode ser visualizado na 

Tabela 6, os queijos apresentaram diferenças de aceitação significativas (p<0,05) 

apenas no atributo aparência. O queijo pasteurizado alcançou notas de aparência 

maiores (p=0,0417) que o queijo microfiltrado (Figura 8). 

Santos Júnior et al. (2012) definem os parâmetros cor e aroma como 

as características que consumidores avaliam com maior prioridade. A Portaria nº 358 

de 04 de setembro de 1997 define a cor de queijos Prato como amarelada, 

característica adquirida principalmente pelo uso de corante urucum em sua fabricação 

(KUBO et al., 2013) e pelo seu componente gorduroso. Tamime (2007) explica que 

um queijo fabricado com leite que possui glóbulos de gorduras homogeneizados tende 

a ser um queijo mais branco que o normal. O queijo microfiltrado foi padronizado com 

creme de leite homogeneizado, portanto todo seu conteúdo gorduroso estava disposto 

desta forma, sendo assim, era mais claro que o queijo pasteurizado, o que o levou a 

receber notas menores (p=0,0417) no atributo aparência, já que um queijo Prato 

tradicional na memória gustativa dos provadores costuma ter uma coloração mais 
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amarelada do que o apresentado. 

Figura 8 – Médias atribuídas ao atributo aparência dos dois tipos de 
queijo.  

 
QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo microfiltrado com cultura 
adjunta. 
Fonte: da autora (2015). 

3.5.1.2 Intenção de compra 

A Figura 9 mostra o histograma de frequência para a intenção de 

compra dos queijos pasteurizado e microfiltrado. 

Os dois queijos, pasteurizado e microfiltrado, obtiveram altos índices 

para a intenção de compra, o que aponta uma boa aceitação sensorial dos produtos 

pelos provadores. Isso indica que se os mesmos fossem colocados à venda, 

possivelmente teriam uma demanda satisfatória.  

Ao analisar o total de provadores com intenção de compra positiva, 

certamente e provavelmente compraria, os dois queijos atingiram 70% dessas 

avaliações. 
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Figura 9 - Histograma de frequência de intenção de compra dos queijos Prato com 
cultura adjunta produzidos com leite pasteurizado ou microfiltrado (n = 100).  

 
QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo microfiltrado com cultura adjunta.  
Fonte: da autora (2015). 

3.5.2 Teste de preferência 

O queijo pasteurizado obteve 52 % da preferência dos provadores, 

enquanto que o queijo microfiltrado teve 48 % da preferência (Figura 10).  Essa 

diferença na preferência dos provadores não é caracterizada como significativa ao 

nível de 5 % de significância. Portanto, não houve uma preferência significativa entre 

os dois queijos perante os provadores. 
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Figura 10 – Preferência dos provadores (n = 100) em relação ao queijo 
pasteurizado ou microfiltrado nos dia 60 de maturação. 

 
QP = queijo pasteurizado com cultura adjunta; QMF = queijo microfiltrado com cultura 
adjunta. 
Fonte: da autora (2015). 
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4 CONCLUSÃO 

Produzir queijo Prato com cultura adjunta a partir de leite microfiltrado 

não resultou em diferenças nos índices de extensão de proteólise e evolução da 

cultura starter. Entretanto, o queijo com leite microfiltrado ao final do tempo de 

maturação alcançou um maior índice de profundidade de proteólise e um maior 

crescimento da cultura adjunta adicionada, o Lactobacillus helveticus. Em todos os 

parâmetros de textura o queijo pasteurizado obteve médias maiores, demonstrando-

se principalmente ser mais duro. Ao longo da maturação, o queijo foi ganhando 

maciez, o que o levou a ser menos elástico e menos gomoso. Na avaliação sensorial, 

os dois tratamentos obtiveram notas de aceitação altas e alcançaram mais de 70% de 

intenção de compra certamente ou provavelmente compraria. A preferência dos 

provadores entre as amostras não foi significativa.  Deste modo pode-se afirmar que 

o queijo microfiltrado é uma alternativa do ponto de vista tecnológico viável para 

substituir a pasteurização; porém, algumas melhorias no processo, como utilização do 

próprio retentado do processo para a padronização, podem ser feitas a fim de 

melhorar sua qualidade sensorial e a rentabilidade da produção. 
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CONCLUSÃO GERAL 

Produzir queijo Prato com cultura adjunta a partir de leite microfiltrado 

não resultou em diferenças nos índices de extensão de proteólise e evolução da 

cultura starter. Entretanto, o queijo com leite microfiltrado ao final do tempo de 

maturação alcançou um maior índice de profundidade de proteólise e um maior 

crescimento da cultura adjunta adicionada, o Lactobacillus helveticus. Em todos os 

parâmetros de textura o queijo pasteurizado obteve médias maiores, demonstrando-

se principalmente ser mais duro. Ao longo da maturação, o queijo foi ganhando 

maciez, o que o levou a ser menos elástico e menos gomoso. Na avaliação sensorial, 

os dois tratamentos obtiveram notas de aceitação altas e alcançaram mais de 70% de 

intenção de compra certamente ou provavelmente compraria. A preferência dos 

provadores entre as amostras não foi significativa.  Deste modo pode-se afirmar que 

o queijo microfiltrado é uma alternativa do ponto de vista tecnológico viável para 

substituir a pasteurização; porém, algumas melhorias no processo, como utilização do 

próprio retentado do processo para a padronização, podem ser feitas a fim de 

melhorar sua qualidade sensorial e a rentabilidade da produção. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado na análise 
sensorial dos queijos produzidos com 60 dias. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I – DADOS SOBRE A PESQUISA 

Título: “Influência da microfiltração e do uso de cultura adjunta na qualidade do queijo 

Prato ao longo do armazenamento refrigerado.” 

Essa pesquisa tem a finalidade de avaliar as características sensoriais de queijo 

Prato, e está sendo realizada pela aluna de mestrado Marisa Marroni Mexia (Química), sob 

orientação da Profa. Dra. Christiane M. V. B. De Rensis (Engenheira química), do Programa 

de Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados da Unopar, unidade Piza. 

II – EXPLICAÇÕES DOS PESQUISADORES 

Para participar desta análise, você deve ter entre 18 e 60 anos, sem nenhum tipo de 

manifestação de alergia ou intolerância. Essa pesquisa contará com a participação de 100 

provadores e oferece um risco mínimo de probabilidade de que o indivíduo sofre algum dano 

como consequência imediata ou tardia do estudo. O produto recebido foi avaliado quanto às 

suas características físico-químicas e microbiológicas e está adequado ao consumo humano, 

conforme a legislação vigente no país. 

Você irá provar 2 amostras (25g) de queijo, avaliará sua aparência, aroma, sabor e 

textura, e responderá à algumas perguntas, onde poderá expor suas impressões e 

considerações. 

III – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________,R.G. 

_________________, telefone _________-________, após a leitura do documento, aceito 

participar do projeto “Influência da microfiltração e do uso de cultura adjunta na qualidade do 

queijo Prato ao longo do armazenamento refrigerado”, na qualidade de voluntário. Estou 

informado de que minha identidade e dados, exceto a quantificação dos parâmetros previstos 

no estudo, não será em nenhuma hipótese divulgado. 

Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento. Tendo em vista os itens acima 

apresentados, eu, de forma livre, esclarecida e espontânea, manifesto meu consentimento 

em participar da pesquisa. 

Londrina, xx de xxxx de 2015. 

 

Pesquisadora – Marisa Marroni Mexia – Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite e 

Derivados. 

Telefone: (43) 9918-6215          E-mail: isa.mexia@hotmail.com 

 

Orientadora– Christiane M.V.B. De Rensis – Profa. Dra. Mestrado em Ciência e Tecnologia do 

Leite e Derivados. 

Telefone: (43) 3371-7993           E-mail: christiane.rensis@unopar.br 

 

mailto:isa.mexia@hotmail.com
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APÊNDICE B – Ficha utilizada como recolhimento de dados da análise sensorial 
para os testes de aceitação por escala hedônica e intenção de compra dos queijos 

produzidos com 60 dias. 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE QUEIJO 

 

Nome:_________________________________________________ Sexo: (    ) M       (    ) F 

Faixa etária: (    ) até 20 anos            (   ) até 30 anos            (    ) acima de 30 anos 

Por favor, marque a opção que indica seu consumo médio de queijo: 

(    ) Sempre (quase todo dia) 

(    ) Muito (pelo menos 4 vezes por semana) 

(    ) Moderado (pelo menos 2 vezes por semana) 

(    ) Pouco (1 vez por semana) 

(    ) Quase nunca (menos de 1 vez por mês) 

 

 

Você está recebendo uma amostra codificada de queijo. Por favor, observe e prove a amostra 

e indique, conforme a escala abaixo, o quanto você gostou ou desgostou dos atributos 

aparência, aroma, sabor, textura e impressão global.  

AMOSTRA: XX 

 

9 - Gostei Muitíssimo       

8 - Gostei Muito                              

7 - Gostei Moderadamente      

6 - Gostei Ligeiramente                      

5 - Nem gostei/Nem desgostei      

4 - Desgostei Ligeiramente           

3 - Desgostei Moderadamente     

2 - Desgostei Muito 

APARÊNCIA: ______1 - Desgostei Muitíssimo 

AROMA: ______ 

SABOR: ______ 

TEXTURA: ______ 

IMPRESSÃO GLOBAL: ______  

 

 

Se você encontrasse este produto à venda, assinale qual seria sua atitude de compra: 

 

(5) – Certamente compraria 

(4) – Provavelmente compraria 

(3) – Talvez comprasse / Talvez não comprasse 

(2) – Provavelmente não compraria 

(1) – Certamente não compraria 

Comentários:_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Ficha utilizada como recolhimento de dados da análise sensorial 
para o teste de preferência dos queijos produzidos com 60 dias. 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE QUEIJO 

Nome:____________________________________________________________________ 

 

Você está recebendo 2 amostras codificadas de queijo. Por favor, avalie cada amostra 

recebida, da esquerda para a direita, e circule a preferida. 

 

Amostra                      Amostra 

XX                             XX 

 

Comentários:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


