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RESUMO 

Para a produção do queijo muçarela tipo pizza cheese algumas características físico-
químicas tiveram que ser alteradas, porque o controle destas características 
beneficiam algumas propriedades, tais como, coesividade, elasticidade, dureza, 
escurecimento não enzimático. Neste trabalho, estudou-se as alterações das 
características físico-químicas, a proteólise, as propriedades de textura, a capacidade 
de derretimento, o óleo livre, a quantidade de blister e o escurecimento não enzimático 
no queijo muçarela durante o período de armazenamento de 120 dias. Foram 
coletadas 15 amostras de queijos em cinco semanas consecutivas, sendo três 
amostras por coleta. As análises físico-químicas foram realizadas nos tempos zero, 
60 e 120 dias de armazenamento e as análises de proteólise, textura, e propriedades 
funcionais foram analisadas nos tempos zero, 30, 60, 90 e 120 dias de 
armazenamento. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O pH diminuiu durante todo 
o período do experimento sendo diferente estatisticamente em todos os tempos. A 
variável acidez aumentou durante os 120 dias de estudo, entretanto este aumento não 
foi diferente estatisticamente entre os tempos 60 e 120 dias de armazenamento. Os 
restantes das variáveis não diferiram estatisticamente entre si durante o período do 
experimento. O índice de cloretos está abaixo do preconizado pela literatura durante 
os 120 dias de armazenamento dos queijos muçarela do tipo pizza cheese. O índice 
de extensão e de profundidade da proteólise aumentaram com o decorrer do tempo, 
sendo significativamente diferentes. A coesividade e a elasticidade diminuíram 
durante o período de armazenamento de 120 dias, sendo esta diminuição diferente 
estatisticamente. A dureza aumentou durante o período estudado, sendo este 
aumento diferente apenas do tempo zero para o tempo de 30 dias. A mastigabilidade 
aumentou significativamente até o tempo de 60 dias e em seguida diminuiu até o 
tempo 120, e este não apresentou diferença significativa com o tempo inicial (zero). 
Com os dados convertidos, em módulo, a adesividade aumentou durante os 120 dias 
de armazenamento. O aumento da proteólise no decorrer do período de 
armazenamento influenciou diretamente a capacidade de derretimento, fazendo com 
que este aumentasse até o tempo de 90 dias. O óleo livre liberado com o aquecimento 
do queijo durante o forneamento da pizza se encontra perto dos limites mínimos 
permitidos pela literatura. A quantidade de blister no decorrer do experimento 
aumentou significativamente podendo ser considerada acima dos padrões da 
literatura desde o tempo zero do estudo. Os valores de Luminosidade tenderam ao 
branco. Os queijos tenderam a cor vermelha nos valores de h. Os valores de croma 
tenderam a cor neutra. Conclui-se que o leite utilizado pelo laticínio do sudoeste 
Goiano atende aos padrões legais vigentes e ao que preconiza a literatura sobre a 
qualidade da matéria-prima para a produção de queijo muçarela para o uso em pizzas. 
Os queijos possuem características físico-químicas que atendem as exigências legais, 
exceto para a variável cloretos. A quantidade de gordura e umidade atendem aos 
requisitos exigidos para se obter uma muçarela ideal para ser vendida como pizza 
cheese. 
 
 
Palavras-chave: estabilização, propriedades funcionais, textura, análises físico-
químicas, derivados lácteos.  
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

O leite é um alimento natural, reconhecido pelo seu excelente valor nutritivo, 

sendo considerado como o alimento que mais se aproxima dos padrões da perfeição. 

Ele tem feito parte da alimentação humana desde os primeiros tempos da civilização, 

sendo responsável pela saúde, vigor físico e mental de seus consumidores (OLIVEIRA 

et al., 2004). 

A produção de leite com qualidade, vem se tornando cada vez mais 

importante, tendo em vista que os consumidores estão mais exigentes com esta 

matéria-prima e seus derivados. Sendo assim, alguns critérios para atingir a melhor 

qualidade do leite devem ser seguidos, tais como, a higiene do animal, do ordenhador 

e das instalações (GOLLO et al., 2003; RODRIGUES et al., 2011).  

A demanda por produtos lácteos com maior vida útil e com conservação 

das características sensoriais e nutritivas são requisitos cada vez mais importantes 

para o consumidor, para a indústria e, consequentemente, para o produtor, visto que 

a qualidade do leite tem como ponto de partida o local de produção e a sanidade dos 

animais. O principal conceito de qualidade é que não há como melhorá-la depois que 

o leite deixa a fazenda (FONSECA & SANTOS, 2007). 

Entre os produtos lácteos a elaboração de queijos constitui uma das mais 

importantes atividades do setor de laticínios (BARROS et al., 2004; PINTO et al., 

1996). De acordo com FURTADO & LOURENÇO NETO (1994) os queijos são os 

derivados do leite mais produzidos no mundo. Dentre estes, encontra-se o queijo tipo 

muçarela que é um queijo de massa filada considerado suave e macio. O aumento do 

consumo deste se deve em muito a mudanças nos hábitos alimentares, 

principalmente pelo crescente interesse por fast foods (PIZAIA et al., 2003).   

A fabricação da muçarela se iniciou por volta do século XVI e era produzida 

exclusivamente a partir do leite de búfala, mas pela falta deste, ocorreu a mistura com 

o leite de vaca e então passou também a ser produzida exclusivamente com este tipo 

de leite (PIETROWSKI et al., 2008).  
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É um tipo de queijo usado principalmente no preparo de pizzas (VALLE et  

al., 2004), por isso deve apresentar boas características funcionais de derretimento, 

elasticidade, fatiamento, óleo livre, escurecimento não enzimático e outros 

(KINDSTEDT, 1993).  

 

2 LEITE 

 O leite apresenta grande valor econômico e seus derivados desempenham 

papel nutricional importante para o homem, particularmente nos primeiros anos de 

vida, uma vez que fornecem proteínas, carboidratos, gorduras e sais minerais 

necessários ao desenvolvimento do organismo (FRANCO & LANGRAF, 1996). 

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da 

ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem 

alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar segundo a 

espécie de que proceda (BRASIL, 2011). 

O homem aprendeu a transformar o leite desde o início de sua utilização, 

proporcionando aumento da durabilidade e a variação no modo de consumo. Há 

também registros do consumo de leite fermentado e de coalhada a partir de leite de 

vacas, éguas, camelas e búfalas, pelos povos do norte da África e dos Bálcãs. O 

processo de fermentação desenvolvido permitia que o produto se conservasse de 

forma mais duradoura, uma vez que os processos de conservação pelo uso de frio ou 

pelo uso da aplicação do calor não eram conhecidos (VIDOR, 2003). 

2.1 Produção de Leite e Queijo 

 Conforme EMBRAPA (2013), no ano de 1990, o Brasil produziu em torno 

de 14,5 milhões de toneladas de leite passando para 19,8 milhões toneladas em 2000, 

e no ano de 2010 produziu 31,7 milhões de toneladas.  

De acordo com BRASIL (2014), no ano de 2012, o Brasil foi o quinto maior 

produtor de leite do mundo, com a produção de 33,375 milhões de toneladas de leite, 

estando atrás da União Europeia (144,750 milhões de toneladas), Índia (141,125 

milhões de toneladas), Estados Unidos (93,123 milhões de toneladas) e China (38,550 

milhões de toneladas).  

No país, o Estado de Goiás, no ano de 2012, ficou em quarto lugar na 

produção de leite, com o volume de 3.546,329 bilhões de litros, perdendo para os 
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Estados de Minas Gerais (8.905,984 bilhões de litros), Rio Grande do Sul (4.049,487 

bilhões de litros) e Paraná (3.968,506 bilhões de litros). Por sua vez, dentre os 

municípios de maior produção em Goiás se encontram Morrinhos, Jataí, Piracanjuba 

e Catalão, estando estes em terceiro, quarto, sexto e 12º lugar, respectivamente, 

(IBGE, 2014). 

 O mercado de queijos no Brasil vem crescendo impulsionado pelo aumento 

de vendas no varejo e pelo aumento dos fast foods representando um aumento no 

consumo de queijos industrializados. No total são comercializados 50 tipos de queijo, 

dentre eles, 353 marcas de muçarela, 263 de minas frescal, 234 de queijo tipo prato, 

164 de provolone, 147 de minas padrão e 45 de queijo ralado (CHALITA et al., 2009). 

 De acordo com EMBRAPA (2013), dentre os países da América, o Brasil é 

o segundo maior produtor de queijo em toneladas, estando atrás apenas dos Estados 

Unidos. O queijo de maior produção no Brasil, em toneladas, é o queijo muçarela 

(144.690 toneladas) seguido dos queijos prato (102.480 toneladas) e minas frescal 

(28.875 toneladas). 

Comparado com outros países o consumo de queijo no Brasil ainda é 

pequeno, aproximadamente 3 Kg/hab/ano, enquanto na França é de 23 Kg hab/ano e 

na Argentina 11 Kg/hab/ano. Destes, quase 50% do consumo são dos queijos 

muçarela e prato para uso culinário, porém o consumo de queijos finos vêm 

aumentando significativamente (CHALITA et al., 2009). 

 

2.2 Qualidade microbiológica do leite 

Em termos gerais, a contaminação microbiana dos alimentos é indesejável 

e inclusive nociva, por consequência podem resultar em um produto de má qualidade, 

com perda nutricional, depreciação do valor comercial e risco para a saúde do 

consumidor (SANTOS & FONSECA, 2001). 

Na maioria das propriedades leiteiras, a qualidade microbiológica é o fator 

mais crítico para a obtenção de leite de boa qualidade. Esta pode ser definida como a 

estimativa da contaminação do leite por microrganismos, que está diretamente 

relacionada com a saúde da glândula mamária do rebanho e as condições gerais de 

manejo e higiene adotados na propriedade (FONSECA & SANTOS, 2007). 
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A higiene pode, então, ser definida como medicina preventiva. Quando 

usada no sentido mais amplo, a higiene é a soma de todos os esforços no manejo do 

ambiente da vaca para minimizar as contaminações aos quais os tetos e úberes são 

expostos durante a lactação e o período seco (PHILPOT & NICKERSON, 2002).  

A redução da temperatura do leite na propriedade rural ajuda a minimizar 

as alterações microbiológicas indesejáveis (OLIVIER et al., 2002). Entretanto, quanto 

mais tempo o leite permanecer cru na temperatura de refrigeração exigida pela 

legislação vigente maior será a contagem de microrganismos psicrotróficos, levando 

a produção de enzimas proteolíticas e lipolíticas, que podem degradar os 

componentes do leite, alterando a qualidade do mesmo (FURTADO, 2005; SANTOS 

& FONSECA, 2001).  

A baixa contagem de microrganismos psicrotróficos no leite é de 

fundamental importância para sua qualidade, pois a atividade metabólica desses 

microrganismos leva à alterações bioquímicas nos constituintes, limitando a vida útil 

dos produtos. Uma ampla variedade de problemas relacionados a qualidade de 

produtos lácteos pode estar associada à ação das lipases e proteases de origem 

microbiana, como alteração do sabor e odor do leite (FONSECA & SANTOS, 2007).  

O leite cru refrigerado é o que está relacionado a maioria dos produtores. 

A produção de leite de qualidade beneficia os produtores à medida que se reduz a 

existência de doenças, resultando em maior produção de leite e menor custo. Além 

disso, o pagamento deve e é vinculado ao critério qualidade como descreve DÜRR 

(2005). 

 De acordo com BRASIL (2011), o leite cru refrigerado deve ser filtrado e 

refrigerado até a temperatura de sete graus em três horas quando ainda estiver 

armazenado em tanques na propriedade rural e deve ainda ser mantido com até 10ºC 

quando chegar no estabelecimento processador. Segundo JERONIMO (2005), o 

abaixamento da temperatura é uma das formas mais eficazes de se manter a 

qualidade microbiológica do leite cru. Também é ideal que o leite seja pasteurizado 

no máximo em até 24 h após ser recebido na indústria.  
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3 QUEIJO TIPO MUÇARELA 

3.1 Definição do queijo tipo muçarela 

De acordo com BRASIL (1997), queijo muçarela é aquele que se obtém por 

filagem de uma massa acidificada, produto intermediário obtido por coagulação do 

leite por meio de coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, completada ou 

não pela ação de bactérias lácticas específicas. O queijo muçarela é considerado um 

queijo de média, alta ou muito alta umidade e extragordo, gordo e semigordo.  

 Observa-se na Tabela 1, a composição físico-química da muçarela 

brasileira tradicional de acordo com FURTADO & LOURENÇO NETO (1994). 

TABELA 1 - Composição centesimal da muçarela brasileira tradicional 

Constituintes Valores  

Umidade 43 - 46% 
Gordura 22 - 24% 

Sal 1,6 - 1,8% 
pH 5,1 - 5,3 

Fonte: FURTADO & LOURENÇO NETO (1994). 

3.2 Classificação do queijo tipo muçarela 

Conforme BRASIL (1996), para um queijo ser considerado extra gordo, gordo 

ou semigordo deve possuir o conteúdo de matéria gorda no extrato seco, em 

porcentagem: 

 Extra Gordo ou Duplo Creme: quando contém o mínimo de 60%. 

 Gordo: quando contém entre 45,0 e 59,9%. 

 Semigordo: quando contém entre 25,0 e 44,9%. 

 

O queijo muçarela pode ainda ser classificado conforme o conteúdo de 

umidade, em porcentagem (BRASIL, 1996): 

 Queijos de média umidade (geralmente conhecidos como queijos de massa 

semidura): umidade entre 36,0 e 45,9%. 

 Queijos de alta umidade (geralmente conhecidos como de massa branda ou 

"macios"): umidade entre 46,0 e 54,9%. 

 Queijos de muita alta umidade (geralmente conhecidos como de massa 

branda ou "mole"): umidade não inferior a 55,0%. 
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3.3 Descrição do processo de industrialização do queijo tipo muçarela 

 A produção do queijo muçarela se inicia na etapa de recepção do leite, em 

que são realizadas análises físico-químicas do controle de qualidade, tais como 

gordura, acidez, pH, alizarol, crioscopia, densidade e redutase para verificação da 

qualidade da matéria-prima, evitando assim futuros problemas na produção 

(CANSIAN, 2005).  

 Assim que o leite é recebido na indústria este é encaminhado para o tanque 

isotérmico, pois o abaixamento da temperatura ajuda a evitar a acidificação do leite 

(YUN et al., 1995).  

O leite é pré-aquecido e enviado para a padronização-clarificação, visto que 

o aquecimento facilita esta etapa. As centrifugas têm por objetivo a separação da 

gordura e ainda da matéria-estranha (sujidades) (CANSIAN, 2005).  

 A padronização do teor de gordura é feita de acordo com o tipo de queijo. 

Em geral, queijos fabricados com maior teor de gordura tem melhor sabor e melhor 

consistência porque o queijo perde menos umidade durante o processamento 

(ERDEM, 2004).  

Segue-se para a etapa de filtração que tem por objetivo a retirada de 

partículas estranhas ao produto (OLIVEIRA et al., 1986). Inicia-se a pasteurização, 

etapa em que ocorrerá a eliminação dos microrganismos patogênicos. Para prolongar 

sua vida útil, realiza-se o abaixamento imediato da temperatura em trocador de calor 

de placas até temperatura igual ou inferior a quatro graus (BRASIL, 2011). 

O leite é encaminhado para o tanque de coagulação, etapa decisiva na 

fabricação de queijos que visa concentrar a proteína do leite retendo gordura e água 

(OLIVEIRA et al., 1986).  

A coagulação ocorre por meio da proteína caseína existente no leite. As 

micelas de caseína são constituídas das frações alfa, beta e Kappa caseína. As 

frações alfa e beta são sensíveis ao íon cálcio, precipitando na sua presença. 

Entretanto, a fração Kappa, exerce a ação protetora no leite e evita que as caseínas 

se precipitem ou coagulem na presença de íons cálcio. Na coagulação enzimática, 

uma enzima proteolítica, quimosina ou renina, juntamente com o abaixamento do pH, 

realizado pela cultura láctea, atua sobre a fração Kappa, instabilizando-a e expondo 

as demais caseínas ao cálcio iônico presente no leite (SANTOS et al., 2006). 
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 Na etapa de coagulação deve-se fazer a adição do coalho (agente 

coagulante) em quantidade suficiente para coagular o leite em 30 - 40 minutos a 36ºC 

(FURTADO & LOURENÇO NETO, 1994). Adiciona-se também cloreto de cálcio, pois 

em altas temperaturas, como na pasteurização, o equilíbrio de distribuição dos sais 

de cálcio é afetado, resultando no decréscimo da solubilidade do cálcio e precipitação 

do fosfato de cálcio, e altera a firmeza do gel obtido na coagulação (VARNAM & 

SUTHERLAND, 1994). 

Adiciona-se ainda, nesta etapa, o fermento láctico, que tem por objetivo 

abaixar o pH do leite instabilizando a caseína e ainda confere o aroma, sabor e textura 

característica do queijo durante o processo de estabilização (FURTADO, 1997; 

BEHMER, 1999). 

Quando aproximadamente 85% do total de K-caseína forem hidrolisadas, 

as micelas de caseínas começam a agregar e a formação total do gel ocorre somente 

quando 97% das K-caseínas estiverem hidrolisadas, havendo a ligação de 

polipeptídeos que reagem principalmente com os sais de cálcio solúveis e entre si, 

tornando estas partículas independente em um entrelaçado, denominado coalhada 

(ABREU, 2000).  

A coagulação enzimática apresenta três estágios (CANSIAN, 2005): 

O coalho remove o fragmento de caseína; 

Ocorre o processo físico de agregação das partículas de caseína, 

formando o gel; após perder sua cauda solúvel em água, a caseína não consegue 

se manter por muito tempo solúvel na água, e começa a formar cadeias e clusters, 

que continuam a crescer até que formam a rede tridimensional que possui a 

capacidade de aprisionar água e gordura em seu interior formando o gel; 

Desenvolvimento da rede de gel.  

 Segue-se para o corte da coalhada, que visa aumentar a superfície de 

dessoramento (sinerese). Esta operação deve ser feita inicialmente com a baixa 

velocidade das liras e ir aumentando gradativamente (MUNK & CARVALHO, 1988). 

Após o corte, inicia-se a primeira mexedura que tem por objetivo dar 

resistência aos grãos, preparando-os para que suportem a segunda mexedura, mais 

intensa (OLIVEIRA et al., 1986).  
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Na segunda mexedura, ocorre o aquecimento indireto e lento da massa até 

a temperatura de 42ºC - 47ºC, proporcionando a textura desejada para a massa ser 

pré-prensada. Com este procedimento, consegue-se a maior expulsão de soro dos 

grãos por causa da temperatura elevada (ANDRADE et al., 2009). 

 Deve-se controlar a retirada do soro da massa para controle da acidez da 

mesma, que tende a aumentar rapidamente enquanto a massa se encontra submersa 

no soro (SANTOS et al., 2006).  

Durante a etapa de fermentação parte da lactose é fermentada até a 

formação de ácido lático (CANSIAN, 2005). O processo de descanso da massa 

chama-se fermentação e o tempo pode variar de quatro a seis horas para culturas 

termofílicas e até 24h para culturas mesofílicas. Quando a massa está fresca o teor 

de ácido lático é baixo e o teor de cálcio coloidal é alto (paracaseinato tricálcico). À 

medida que a fermentação prossegue, o ácido lático produzido solubiliza o cálcio 

coloidal na forma de lactato de cálcio, desmineralizando-o a paracaseinato bicálcico 

(VALLE et al., 2004).   

Nesta etapa, deve-se controlar a acidez da massa para ser enviada à 

filagem, massas com baixo pH, menor do que  4,8,  podem se tornar ressecadas no 

momento da filagem dificultando o corte do produto e também podem desfiar após a 

filagem e moldagem, porque a alta acidez faz com que a massa perca a capacidade 

de esticar e arrebente no momento da filagem (FURTADO, 1997). 

A filagem ocorre após o pH da massa na fermentação atingir 4,8 - 5,5. 

Neste ponto a massa acidificada é colocada em água na temperatura de 80ºC a 90ºC 

juntamente com a força mecânica da rosca sem fim para se tornar elástica, ou seja, 

ao ser esticada não se romper, mas sim ter o comportamento de um fio (CANSIAN, 

2005).  

Se a massa não for submetida à filagem, a acidificação prossegue e a 

desmineralização atinge o ponto excessivo (paracaseína monocálcica), no qual a 

massa perde inteiramente sua capacidade de filagem. A massa atinge na filagem 

cerca de 55ºC a 60ºC e deve ser mantida nessa faixa de temperatura a fim de manter 

a consistência desejável para a enformagem (FURTADO, 1997). 
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Antes de encaminhar o queijo a salmoura é aconselhável que seja 

resfrigerado em água gelada, cerca de 10ºC por 30 a 60 minutos, para adquirir maior 

firmeza e remover a gordura superficial (CANSIAN, 2005). 

Segundo FURTADO (1997) o resfriamento é necessário para evitar que a 

muçarela entre quente na salmoura, o que teria como consequência a deformação do 

queijo, o aumento da temperatura da salmoura, o aumento da absorção de sal na 

casca da muçarela, com possível aparição de manchas brancas na superfície do 

queijo e a perda de gordura para a salmoura.  

Posteriormente, segue-se para a salga que se destaca por sua grande 

importância, uma vez que o cloreto de sódio possui várias funções nos queijos, a saber 

(PAULA et al., 2009):  

 Melhorar o sabor; 

 Ajudar no controle do desenvolvimento microbiano, pela diminuição da 

atividade de água livre do produto causada pela pressão osmótica quando se 

adiciona sal na superfície do queijo (GOMES et al., 2007); 

 Regular os processos bioquímicos; 

 Manutenção da vida útil.  

Hoje o método mais usado para salga é o de imersão, chamado de salga 

úmida. O tempo de permanência dos queijos na salmoura varia em função do teor de 

sal desejado, do peso, do formato e do teor de umidade do queijo (GUSSO, 2009).  

A salmoura propriamente dita é a solução aquosa de alta concentração de 

cloreto de sódio (NaCl2), que varia de 20 a 24%. O teor médio de sal nos queijos é de 

0,8 a 2% (MARTINS, 2000). A temperatura da salmoura é variável, em geral as 

mesmas se situam entre 10ºC e 12ºC, embora outras temperaturas sejam utilizadas 

(AMARAL, 1992). 

De acordo com PERRY (2004), a salmoura muito concentrada causará 

trincas na superfície dos queijos, assim como a acidez muito baixa suportará 

crescimento de bactérias proteolíticas. É importante lembrar que salmouras com baixo 

teor de sal provocam a absorção de água maior que a normal e dão origem a uma 

casca mais úmida e, via de regra, melada em decorrência de uma proteólise 

acentuada na superfície.  
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Após a salga as peças de muçarela são mantidas em câmara fria a 10ºC - 

12ºC por 24h para a secagem do produto antes da embalagem, pois com a muçarela 

seca se tem facilidade na formação do vácuo da embalagem e diminui o crescimento 

de mofos durante a estabilização (CANSIAN, 2005).  

4 ASPECTOS DE QUALIDADE DO QUEIJO MUÇARELA 

Considerando a evolução do queijo muçarela no mercado de pizzarias o 

controle no processo de produção deve ser efetivo, pois as características de textura 

do queijo muçarela podem ser influenciadas por diversos fatores, dos quais um dos 

mais importantes é a composição da matéria-prima (VALLE, 2004). 

A muçarela é um queijo que no Brasil não possui um padrão de produção, 

por isso sua qualidade pode variar em função do processo (CANSIAN, 2005).  

Segundo FURTADO (1997), os defeitos em queijos podem ser 

classificados, de acordo com a origem em: 

 Defeitos de origem na matéria-prima; 

 Defeitos de origem da má qualidade dos ingredientes utilizados na 

fabricação do queijo.  

 Defeitos relacionados ao controle dos padrões de qualidade do 

queijo durante o processamento. 

 Durante o processamento, podem ocorrer problemas nas etapas de 

aquecimento, dessora e filagem acarretando em defeitos nas características 

funcionais finais do queijo (COVACEVICH & KOSIKOWSKI, 1978; LELIEVRE & 

LAWRENCE, 1988). 

A demanda global por queijos muçarela com umidade mais baixa vem 

aumentando porque é uma característica desejável para as propriedades funcionais 

do queijo para o uso em pizzas (DAVE et al., 2003).  

 A capacidade do queijo de satisfazer as necessidades dos consumidores 

como um ingrediente de boa qualidade está intimimamente ligada as suas 

propriedades funcionais (FOX et al., 2000). Por isso, a indústria deve produzir com o 

objetivo de atender as características ideais do queijo muçarela.  

Dentre as propriedades funcionais mais importantes para o consumidor 

estão o derretimento e a formação de blisters nas pizzas, entretanto o queijo muçarela 
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também deve apresentar controle ideal do óleo livre na pizza após o forneamento 

(PHILCHER & KINDSTEDT, 1990).  

De acordo com ABNT (1993), a textura é a principal característica 

percebida pelo tato. Pode ser considerada o conjunto de todas as propriedades 

reológicas e estruturais de um alimento, perceptíveis pelos receptores mecânicos, 

táteis e eventualmente pelos receptores visuais e auditivos.  

Esta característica se manifesta quando o alimento sofre uma deformação, 

por exemplo, quando é mordido, prensado, cortado e é através dessa interferência na 

integridade do alimento que se pode ter noção da firmeza, coesividade, elasticidade, 

mastigabilidade e adesividade (TEIXEIRA, 2009).  

Portanto, os analisadores de textura avaliam e quantificam parâmetros 

físicos que serão posteriormente interpretados em termos de percepção sensorial 

(SZCZESNIAK, 2002).  

A avaliação da textura pode ser efetuada recorrendo a métodos 

instrumentais, utilizando testes reológicos ou métodos sensoriais. Uma das medidas 

da análise de textura mais usual é pelo método de análise do perfil de textura (TPA), 

que baseia-se em comprimir o alimento por duas vezes, pelo menos, simulando a 

ação de duas dentadas no alimento, por isso é também conhecido como teste das 

duas dentadas (two bite test). Após, quantifica os parâmetros mecânicos pelas curvas 

de força e deformação, como apresentado na Figura 1 (CARUSO, 2012; RIBEIRO, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 -  Curva da força em função do tempo gerada pelo texturômetro na análise 

de textura pelo método TPA 

Fonte: CARUSO (2012);  

As propriedades de textura podem, então, estar relacionadas com defeitos 

do ponto de vista sensorial e estas características seriam aquelas que têm a ver com 
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a percepção complexa quando do consumo do queijo e que são importantes serem 

controladas para se ter um produto de qualidade (VALLE et al., 1996; VALLE & 

SOUZA, 2000).  

De acordo com SZCZESNIAK (2002), os parâmetros de coesividade, 

firmeza (dureza), adesividade, mastigabilidade e elasticidade podem ser definidos 

como:  

 Coesividade - grau de deformação da amostra antes da ruptura com 

os molares; 

 Dureza - sensorialmente é a força necessária para comprimir um 

alimento sólido entre os dentes; 

 Adesividade - força necessária para remover um alimento que adere 

a boca. Quanto maior a adesividade mais difícil será a remoção do 

mesmo (MINIM et al., 2000);  

 Mastigabilidade - número de mastigações requeridas, a uma força 

constante, para o alimento poder ser engolido; 

 Elasticidade - grau em que o produto retorna para a forma original 

ao ser comprimido entre os dentes; 

 

Portanto, com esse estudo, objetivou-se avaliar a vida útil do queijo tipo 

muçarela com a avaliação das características físico-químicas e funcionais deste queijo 

para o uso em pizzas durante o armazenamento.  
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CAPÍTULO 2 – CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO QUEIJO MUÇARELA 

DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO  

 

RESUMO 

Com o crescente aumento do consumo de fast food os laticínios deixaram de produzir 
muçarela para o uso em mesa e passaram a produzir a muçarela conhecida como 
pizza cheese. Como esse tipo de queijo não é consumido imediatamente após a sua 
produção é importante estudar o comportamento dos fatores de qualidade durante o 
período de armazenamento até o consumo. Por isso, neste trabalho, estudou-se as 
alterações das características físico-químicas no queijo muçarela durante o período 
de armazenamento de 120 dias. Para isso, foram recolhidas 15 amostras de queijos 
em cinco semanas consecutivas, sendo três amostras por semana e analisadas 
quanto as características de pH, acidez, umidade, extrato seco total, cinzas, cloretos, 
gordura, gordura no extrato seco e proteína em três tempos de armazenamento (zero, 
60 e 120 dias). Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O pH diminuiu durante todo 
o período do experimento sendo diferente estatisticamente em todos os tempos. A 
variável acidez aumentou durante os 120 dias de estudo, entretanto este aumento não 
foi diferente estatisticamente entre os tempos 60 e 120 dias de armazenamento. Os 
restantes das variáveis não diferiram estatisticamente entre si durante o período do 
experimento. O índice de cloretos está abaixo do preconizado pela literatura durante 
os 120 dias de armazenamento dos queijos muçarela do tipo pizza cheese. Conclui-
se que o leite utilizado pelo laticínio do sudoeste Goiano atende aos padrões legais 
vigentes e ao que preconiza a literatura sobre a qualidade da matéria-prima para a 
produção de queijo muçarela para o uso em pizzas. Os queijos possuem 
características físico-químicas que atendem as exigências legais, exceto para a 
variável cloretos. A quantidade de gordura e umidade atendem aos requisitos exigidos 
para se obter uma muçarela ideal para ser vendida como pizza cheese. 

 

 

Palavras-chave: qualidade, pizza cheese, vida de prateleira. 
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CHAPTER 2 – PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF CHEESE 

MOZZARELA DURING THE STORAGE PERIOD 

ABSTRACT 

The increasing consumption of fast food the dairy produce companies ceased to 

produce mozzarella for use on the table and began to produce mozzarella known as 

pizza cheese. Since this type of cheese is not consumed immediately after its 

production it is important to study the behavior of the quality factors during storage until 

consumption. Therefore, in this work, we studied the changes of physico-chemical 

characteristics in mozzarella cheese during the storage period of 120 days. For this reason, 

15 samples of cheeses were collected in five consecutive weeks, three samples per 

week and analyzed the characteristics of pH, acidity, moisture, total dry extracts, ash, 

chlorides, fat, fat in dry extract and protein in three storage steps (0, 60 and 120 

days).The outline was used entirely at random. The averages were compared by Tukey 

test at 5% probability. The pH decreased throughout the period of the experiment being 

statistically different at all times.The variable acidity increased during the 120 days of 

study, however, this increase was not statistically different between the times 60 and 

120 days of storage.The remaining variables did not differ significantly during the the 

trial period. The index of chlorides is below the recommended by the literature during 

the 120 days of storage of cheese mozzarela type pizza cheese.It is concluded that 

the milk used by a dairy product company of southwest Goias state in Brazil meets the 

legal standards and recommends that the literature on the quality of the raw material for 

the production of mozzarella cheese to use on pizzas.The cheeses have physico-chemical 

characteristics that meet the legal requirements, except for the variable chlorides. The 

quantity of fat and moisture meet the requirements to obtain an ideal mozzarela to be 

sold as pizza cheese. 

 

Keywords: quality, pizza cheese, shelf life. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pode-se dizer que o queijo é, basicamente, um concentrado dos nutrientes 

que se encontram no leite, por isto é considerado excelente alimento por manter as 

características da matéria-prima (PINHO & FERREIRA, 2006; OLIVEIRA, 2010).  

O queijo é um alimento rico em proteínas de alto valor biológico, ou seja, 

contém aminoácidos essenciais em quantidades adequadas ao organismo, também é 

rico em vitaminas lipossolúveis (A,D,E,K) e sais minerais, tais como, cálcio e fósforo 

(ROSA, 2005).  

As proteínas são os constituintes mais importantes, para leites destinados 

a produção de queijos (ROSA, 2005). Estas podem ser divididas em caseínas (80%) 

e proteínas do soro (20%). As caseínas são denominadas de α-caseína, β-caseína e 

ҡ-caseína e as proteínas do soro são chamadas de β-lactoglobulina e α-lactoalbumina 

(FENEMMA et al., 2010). 

Durante a produção de queijo ocorre a hidrólise da ligação Phe105 - Met106 

na ҡ-caseína que determina a coagulação do leite. Outras ligações peptídicas são 

hidrolisadas em proporções que variam de acordo com a enzima utilizada na 

coagulação (LIMA et al., 1996). Neste momento o coágulo formado pela aglomeração 

das micelas de caseína retém grande parte das proteínas do leite e o restante é 

eliminado com o soro (FENNEMA et al., 2010).  

A lactose é o principal carboidrato existente no leite, porém este apresenta 

traços de outros açúcares como a glicose (ROSA, 2005). A lactose é essencial no 

processo dos derivados lácteos para a realização da fermentação, e contribui para o 

valor nutritivo podendo causar mudanças benéficas de cor e aroma quando se utiliza 

altas temperaturas para a produção dos derivados (FOX et al., 1998). Os minerais não 

equivalem exatamente ao conteúdo em sais e os principais são potássio (K), sódio 

(Na), cálcio (Ca), magnésio (Mg), cloro (Cl) e fosfatos. Os sais se encontram na forma 

ionizada (WALSTRA et al., 2001). 

A gordura é o principal componente responsável pelo flavour e textura 

contribuindo para a preferência do consumidor, entretanto é a que pode sofrer maior 

variação dependendo da raça, alimentação e manejo do animal (MARILLEY & 

CASEY, 2004; PINHO & FERREIRA, 2006).  
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 O queijo muçarela é comumente utilizado como ingrediente para pizza, e 

contribui para as propriedades sensoriais do produto (KINDSTEDT, 1993). Esse queijo 

muçarela é aquele que se obtém por filagem de uma massa acidificada, produto 

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

coagulantes apropriadas, completada ou não pela ação de bactérias lácticas 

específicas. É um queijo com características sensoriais próprias, tais como, 

consistência semissuave ou suave, conforme o conteúdo de umidade, gordura e grau 

de maturação, de textura fibrosa, elástica e fechada. O sabor e odor devem ser láctico 

pouco desenvolvido e não possuem crostas ou olhaduras e a cor varia entre branco a 

amarelado (BRASIL, 1997).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a proporção 

de alimentos consumidos fora do domicílio tem aumentado no Brasil. No ano de 2002 

- 2003 gastos com alimentação fora de casa foram de 24% e no ano de 2008 - 2009 

estes foram de 31% (IBGE, 2011). Conforme relatado por BEZERRA et al., (2013) na 

região Centro Oeste o consumo de pizzas foi o que teve maior porcentagem na 

alimentação fora do domicílio.  

A indústria da pizza nos Estados Unidos da América (EUA) apresentou  alto 

crescimento a partir da década de 1970 e se notou a consolidação das redes de 

pizzarias no final dos anos 1980. Essas mudanças levaram as indústrias a produzirem 

muçarelas com novas características físico-químicas e funcionais (KINDSTEDT, 

2004). 

Seguindo esta tendência, as indústrias produtoras de queijo no Brasil estão 

conseguindo elaborar produtos que vêm gradativamente atingindo melhor aceitação 

no mercado (SILVEIRA & ABREU, 2003). Mercado este, que vem crescendo 

impulsionado pelo aumento das vendas no varejo e por maior consumo dos fast foods 

representando um crescente consumo de queijos industrializados (CHALITA et al., 

2009).  

 O objetivo com este trabalho foi avaliar a qualidade da matéria-prima assim 

como as alterações ocorridas nas características físico-químicas do queijo muçarela 

tipo pizza cheese durante o período de armazenamento de 120 dias.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os queijos muçarela foram produzidos por um laticínio, com registro no 

Sistema de Inspeção Federal (SIF), situado na cidade de Rio Verde no sudoeste do 

Estado de Goiás. O laticínio recebia leite cru refrigerado de pequenos e médios 

produtores. 

 

2.1 Recepção do leite 

A recepção do leite na indústria ocorreu a quatro graus celsius e o mesmo 

ficava armazenado no máximo quatro horas em tanques isotérmicos, para então ser 

enviado ao pasteurizador de placas, sendo realizada a pasteurização rápida a 72ºC - 

75ºC por 15 a 20 segundos.  

As análises físico-químicas do leite pasteurizado, acidez, pH, crioscopia, 

densidade e gordura, foram realizadas na própria indústria. A empresa também 

realizava o controle de antibióticos no leite por meio de análises com Kit antibiograma 

comercial de acordo com o plano nacional de controle de resíduos em produtos de 

origem animal (PNCR). 

 

2.2 Produção dos queijos 

 Após a recepção e pasteurização do leite o mesmo era pré-aquecido e 

então enviado para a padronizadora-clarificadora, depois, encaminhava-se o leite para 

os tanques de coagulação. No início do processo de coagulação era adicionado o 

fermento biológico termofílico a 36ºC, adicionando então o cloreto de cálcio e por fim 

o coalho. Aguardava-se 40 minutos para iniciar o corte das massas, que eram 

realizados com liras na horizontal e na vertical. Iniciava-se a primeira mexedura e 

seguindo para a segunda mexedura, nesta etapa ocorria o aquecimento indireto da 

massa até a mesma atingir 44ºC. Enviava-se então a massa para o tanque de dessora 

e mantinha a mesma submersa em soro até pH 5,5, quando todo o soro era retirado 

e a massa enviada à mesa de fermentação até atingir pH 5,1 - 5,2. Neste ponto 

iniciava-se a filagem com água a temperatura de 80ºC - 90ºC e se colocava os queijos 

em formas de quatro quilos. Os queijos permaneciam 60 minutos em água a 10ºC e 

eram colocados em gaiolas e submersos em salmouras por 20 horas à temperatura 

de 12ºC. As gaiolas eram retiradas e colocadas na sala de secagem durante 24 horas 
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a 12ºC. Embalava-se os queijos e os enviava para o laboratório para a realização das 

análises.  

2.3 Coleta de amostra e análises do queijo 

Para o experimento, foram realizadas cinco coletas de queijo muçarela de 

quatro quilos, sendo esta uma vez por semana, totalizando cinco coletas 

consecutivas. Em cada visita eram coletados três queijos, sendo um queijo de cada 

tanque de produção, totalizando 15 amostras.  

As análises físico-químicas do queijo muçarela foram realizadas nos 

laboratórios de Tecnologia e Físico-Química de Leite e Análise de Alimentos do 

Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. As metodologias usadas foram de acordo com BRASIL (2006).  

As análises foram realizadas durante o período de armazenamento de 120 

dias, para isso os queijos muçarela de quatro quilos foram divididos em cinco partes 

de aproximadamente 800 gramas cada e embalados na própria indústria para a 

utilização da mesma embalagem utilizada no queijo que é enviado para o mercado 

consumidor. Após o envase, os mesmos foram transportados em caixas de isopor, 

com gelo em gel, até o laboratório de Físico-Química de Leite e armazenados em 

estufa tipo BOD a oito graus durante todo o período do experimento.  

Foram feitas análises físico-químicas de pH, acidez, umidade, extrato seco 

total, resíduo mineral fixo (cinzas), cloretos, gordura, gordura no extrato seco e 

proteína nos tempos zero, 60 e 120 dias de armazenamento.  

 

2.4 Análise Estatística 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, em que 

os tratamentos eram tempos e as repetições os queijos. As médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para verificar a existência e o grau de 

relação entre as variáveis estudadas realizou-se o estudo de correlação, todas as 

correlações encontram-se no Anexo 1. Para isto, utilizou-se o programa R x 64 3.0.1 

(2013). 
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 Foi inserida a linha de tendência de cada variável nas coletas realizadas 

nos tempos de armazenamento zero, 60 e 120 e o R² de cada característica estudada 

em gráficos a partir do programa excell (2013).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

  Na Tabela 1 encontram os resultados das análises físico-químicas do leite 

pasteurizado padronizado utilizado na produção dos queijos muçarela. 

O controle da acidez e do pH da matéria-prima são importantes, visto que 

estes podem ser considerados um dos principais fatores que exercem influência sobre 

a multiplicação ou eliminação dos microrganismos presentes em seus derivados 

(SILVA, 2000). De acordo com BRASIL (2011) o teor de acidez do leite deve variar de 

0,14 a 0,18 g de ácido lático/100mL (Tabela 1), e observa-se que a acidez do leite 

está de acordo com o preconizado pela legislação vigente e é provável que o controle 

microbiológico do leite utilizado na produção do queijo muçarela foi efetivo, visto que 

este pode ser associado a acidez.  

TABELA 1 - Características físico-químicas do leite pasteurizado padronizado utilizado 

na produção do queijo tipo muçarela 

 Coletas * 

Variáveis 1º 2º 3º 4º 5º 

Acidez (g ácido lático/100mL) 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 
pH 6,60 6,65 6,73 6,74 6,73 
Crioscopia (ºH) - 0,540 - 0,538 - 0,533 - 0,538 - 0,532 
Densidade (g/mL) 1,031 1,031 1,031 1,032 1,031 
Gordura (%) 2,9 3,0 2,8 2,8 2,9 

* média dos valores analisados de 3 tanques de produção;  

 

O índice de crioscopia indica o ponto de congelamento do leite, por isso, 

por meio desde, pode-se observar se houve adição de água ou não ao leite (SILVA et 

al., 2008). Valores de densidade abaixo dos estabelecidos pela legislação também 

podem indicar adição de água (POLEGATO & RUDGE,  2003). De acordo com 

BRASIL (2011) os valores de crioscopia podem variar de - 0,530ºH a - 0,550ºH, e os 

valores de densidade podem variar de 1,028 g/mL a 1,034 g/mL. Pode-se dizer que o 

leite utilizado pelo laticínio para a produção dos queijos muçarela não é fraudado nas 
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propriedades rurais, visto que os dados de crioscopia e densidade estão de acordo 

com o que é preconizado pela legislação vigente.  

Dados de crioscopia que corroboram com os experimentos de SILVEIRA & 

ABREU (2003) que obtiveram resultados da análise de crioscopia do leite 

pasteurizado pelo método de HTST (high temperature short time) para produção de 

queijo prato de -0,538ºH, valor diferente dos encontrados no presente estudo em 

0,37% a 1,11%, quando comparados ao maior e menor valor respectivamente. Para 

a densidade SPADOTI & OLIVEIRA (1999), avaliando a produção de queijo muçarela 

com adição de leite em pó reconstituído utilizaram leite com densidade de 1,031, 

dados que são idênticos aos relatados no presente estudo.  

De acordo com FONSECA & SANTOS (2000) a acidez, crioscopia e 

densidade são algumas das propriedades do leite que podem afetar direta ou 

indiretamente a capacidade do processamento dos derivados lácteos. Constata-se 

que os valores das características físico-químicas do leite pasteurizado utilizado para 

a produção dos queijos muçarela atendem aos padrões legais vigentes estabelecidos 

pela legislação.  

De acordo com FURTADO (1997), o teor ideal de gordura no leite 

pasteurizado e padronizado para a produção de muçarela, para uso em pizza, deve 

estar entre 2,7% e 3,0% para se obter queijos com 20% a 22% de gordura final, 

beneficiando assim algumas das características funcionais importantes como a 

elasticidade. Portanto, os valores de gordura do leite padronizado pela indústria do 

presente estudo se encontram dentro do intervalo descrito pela literatura para a 

produção da muçarela com características ideais para uso em pizzas (Tabela 1).  

Na Tabela 2, estão apresentados os resultados das análises físico-

químicas do queijo muçarela tipo pizza cheese do presente estudo durante os 120 

dias de armazenamento.  

Pode-se verificar, através da Tabela 2, que os valores de pH diminuíram 

durante o período de armazenamento e consequentemente a acidez aumentou, 

ambos significativamente diferentes entre os períodos avaliados de armazenamento, 

comportamento que pode ser confirmado com a correlação negativa e forte de - 0,71 

para as características. SANGALETTI et al. (2009) estudando vida útil em queijo 

minas obtiveram resultados de pH variando entre 6,66 e 5,85 e acidez variando entre 
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0,044 a 0,070 g de ácido lático/100 mL e indicaram que existe a correlação entre a 

diminuição do pH e o aumento da acidez. De acordo com os autores isto ocorre porque 

durante o período de armazenamento a fonte de lactose do queijo se transforma em 

ácido láctico através da fermentação. Para o queijo muçarela a afirmativa também é 

válida, pois o mesmo comportamento foi verificado. 

TABELA 2 - Características físico-químicas do queijo muçarela tipo pizza cheese 

durante os 120 dias de armazenamento 

Variável* 
Tempo *** 

C.V.(%)** 
0 60 120 

pH 5,89a 5,58b 5,17c 1,87 

Acidez (g ácido látivo/ 100mL) 0,31b 0,57a 0,66a 20,64 

Umidade (%) 44,33a 44,54a 43,81a 2,78 

E.S.T. (%) 55,18a 55,06a 55,92a 3,18 

Cinzas (%) 4,01a 3,92a 3,75a 9,57 

Cloretos (%) 1,19a 1,20a 1,20a 11,32 

G.E.S. (%) 44,11a 43,43a 44,09a 4,95 

Gordura (%) 24,33a 23,93a 24,67a 5,83 

Proteína (%) 26,85a 27,21a 27,49a 5,63 

* E.S.T. – extrato seco total; G.E.S. – gordura no extrato seco; ** Coeficiente de Variação; *** letras 
minúsculas iguais na mesma linha significa que não houve diferença significativa a 5% (p< 0,05). 
 

 A Figura 1 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² das 

variáveis pH e acidez.  

 

  

  

  

 

 

FIGURA 1 - Comportamento do pH e da acidez em 120 dias de armazenamento.  

Pode-se observar pela Figura 1 que em ambas características o R² foi 1, 

indicando que a diminuição do pH e o aumento da acidez podem ser justificados com 

o aumento do tempo de armazenamento. Conforme SABOYA et al. (1998) o aumento 

da acidez por causa da fermentação ocorre nos primeiros dias de estocagem e, tende 
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a estabilizar, justificando a diferença significativa existente do tempo zero para os 

tempos de 60 e 120 dias de armazenamento estudado.  

Os valores de umidade dos queijos estudados (Tabela 2) se encontram 

dentro dos padrões da muçarela brasileira tradicional que deve ter entre 43% e 46% 

de umidade (FURTADO & LOURENÇO NETO, 1994). Estes teores são ideais para a 

muçarela brasileira, pois esta precisa ter boas características de fatiamento, o que 

seria dificultado pelo alto ou baixo teor de umidade (FURTADO, 1997). Atendem 

também a BRASIL (1997), que permite o teor máximo de 60% de umidade para queijo 

muçarela.  

SHAKER et al. (2012) em estudos comparando a qualidade do queijo 

muçarela com baixo teor de umidade produzidos a partir de leite bovino, ovino e 

caprino, após 56 dias, obtiveram os valores de 47,88% para umidade no queijo 

produzido a partir do leite bovino. Resultado 6,95% superior que o valor médio a 60 

dias do valor encontrado no presente estudo.  

No Brasil, as muçarelas têm menores teores de umidade porque ainda se 

usa muito a muçarela fatiada e os altos valores de umidade, acima de 48%, fariam 

com que a característica de fatiabilidade fosse prejudicada (FURTADO; 1997). 

Estudos realizados por TORRES et al. (2000) para análise de umidade na 

caracterização da composição centesimal em g/100g do queijo tipo muçarela 

comercializado em São Paulo foi de 47,10%, este valor é 6,25% superior ao valor 

médio inicial encontrado na muçarela estudada.  

BERNARDI et al. (2000) encontraram valores de extrato seco, após 3 dias 

de armazenamento, entre 52,79% e 54,60% em estudos com produção de queijo 

muçarela a partir de leite de búfala, menores em 4,33% a 1,05% que a média inicial 

do valor encontrado no presente estudo. Estas diferenças existem possivelmente por 

causa da diferença das raças dos animais entre os leites avaliados.  

Entretanto, PIZAIA et al. (2003) estudaram a composição de queijos 

muçarela produzidos a partir do método tradicional e de ultrafiltração e obtiveram, 

após 60 dias de armazenamento o valor de 53,63% para o extrato seco da muçarela 

tradicional, sendo este 2,70% inferior, quando comparados com o valor médio a 60 

dias do presente estudo. Valores de 53,00% a 55,34% para as muçarelas produzidas 

a partir da ultrafiltração, estes sendo 4% inferior e 1,04% superior quando comparados 
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com o valor inicial do presente estudo. De forma geral, percebe-se que 

independentemente do método utilizado na produção do queijo os valores do extrato 

seco não sofrem grandes alterações, indicando que os queijos deste experimento se 

encontram na mesma faixa dos encontrados por outros autores para o extrato seco.  

A Figura 2 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² das 

variáveis umidade e extrato seco total. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Comportamento da umidade e do extrato seco total em 120 dias 

armazenamento.  

A partir da Figura 2, nota-se que o extrato seco diminuiu até o tempo de 60 

dias de armazenamento e que consequentemente a umidade aumentou até o mesmo 

período, entretanto este comportamento não foi significativamente diferente para as 

características avaliadas. Pode-se observar também que em ambas características o 

R² foi 1, indicando que o aumento do extrato seco e a diminuição da umidade podem 

ser justificados com o aumento do tempo de armazenamento. 

TORRES et al. (2000) em estudo da análise de cinzas na caracterização 

da composição centesimal em g/100g do queijo tipo muçarela comercializados em 

São Paulo encontrou o valor de 3,59%, valor que é condizente com os do presente 

estudo em 3,06% a 23,95%, quando comparados com o menor e maior valor do 

experimento. 

Observa-se pela Figura 3 que a diminuição das cinzas e a falta de 

homogeneização dos cloretos nas peças de quatro quilos podem ser explicadas pelo 

aumento do tempo de armazenamento. De acordo com FURTADO (1997), a 

distribuição do sal nos queijos usando salmoura, ocorre a maior parte nas primeiras 

horas de salga, sendo o momento em que o sal penetra na superfície. Após esse 

tempo atinge o ponto de saturação e a absorção de sal se torna mais lenta e depende 
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da migração do mesmo até o centro. Esta migração acontece no período de duas a 

três semanas. 

A Figura 3 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² das 

variáveis cinzas e cloretos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Comportamento das cinzas e dos cloretos durante o período de 

armazenamento de 120 dias. 

 

O teor de cloretos está diretamente relacionado a etapa de salga dentro do 

processo de fabricação do queijo, esta, por sua vez, destaca-se na fabricação de 

queijos, pelo fato de que o NaCl possui várias funções, tais como, melhorar o sabor, 

controlar os processos microbiológico, bioquímicos e físico-químicos (PAULA et al., 

2009). Entretanto, a reutilização de salmouras na indústria é um procedimento 

constante que gera o aumento das impurezas na solução e quando o queijo é 

submerso na salmoura várias trocas ocorrem entre este e a solução, por isso, o 

cuidado com a salmoura e o conhecimento dos fatores que podem alterar sua 

qualidade físico-química e microbiológica é de fundamental importância (GUSSO, 

2009).  

FIDELIS (2006), estudando a difusão multicomponente durante a 

maturação do queijo prato, verificou que após 40 dias de maturação a concentração 

de sal no queijo passou de 1,394% para 2,542%, indicando que a transferência do sal 

em toda a peça do queijo é dependente do tempo. Este comportamento também pode 

explicar a baixa concentração de sal nos queijos muçarela do presente estudo, já que 

estes não cumprem com o período mínimo de três semanas de estabilização para, 

então serem enviados para comercialização.  

Possivelmente, as peças de queijos estão com os teores de sal abaixo dos 

preconizados tanto para a muçarela brasileira (1,4% - 1,8%), quanto para o pizza 
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cheese (1,5%) de sal, porque a salmoura na empresa é trocada de três em três meses, 

não sendo neste tempo reposto o sal, mesmo a salmoura sendo higienizada. Neste 

ponto, alguns queijos do presente estudo, possivelmente ficaram em salmouras com 

menores concentrações de sal e a partir do momento que não se cumpriu o prazo 

para a distribuição do sal na muçarela o cloreto não se difundiu nas peças de quatro 

quilos, não padronizando o teor de sal em todo o queijo.  

De acordo com BRASIL (1997) os valores de gordura no extrato seco do 

queijo devem ser no mínimo de 35%. Todos os dados do experimento estão de acordo 

com a legislação vigente, visto que o teor de gordura no extrato seco variou de 43,43 

a 44,41% nos queijos muçarela estudados.  

TORRES et al. (2000) encontraram o valor de 23,14% de gordura para os 

queijos muçarela adquiridos no comércio de São Paulo, valor menor que o médio 

inicial do presente estudo em 4,89%. Os resultados do presente estudo, de acordo 

com FURTADO (1997) são ideais para a produção de muçarela tipo pizza cheese, 

pois teores maiores de gordura facilitaram acontecer o fenômeno conhecido como 

oiling off em pizzas após o forneamento.  

Apesar de não haver diferença significativa entre os períodos de 

armazenamento estudado a falta de homogeneidade na variação do teor de gordura 

com o tempo possivelmente são justificadas pela falta de padronização na etapa de 

filagem da massa. Visto que nesta etapa a massa é submetida à filagem em água 

quente (80ºC a 90ºC) com bateção e passa por uma rosca sem fim. No caso da 

empresa participante da pesquisa, às vezes isso era repetido por algumas vezes.   

A Figura 4 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² das 

variáveis gordura no extrato seco e gordura. 
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FIGURA 4 - Comportamento da gordura no extrato seco e da gordura durante o 

período de armazenamento de 120 dias nas coletas realizadas. 

 

O teor de gordura no extrato seco e gordura se tornam importantes para o 

controle das características funcionais, porque o excesso destas pode tornar a 

muçarela imprópria para o uso em pizzas, conforme relatado por FURTADO (1997). 

Pode-se verificar que os comportamentos destas variáveis têm correlação positiva e 

forte de 0,85 e que o aumento de uma implica no aumento da outra característica.  

A falta de padronização no processo de produção, e consequentemente a 

eliminação da gordura na etapa de filagem pode fazer com que haja aumento relativo 

nos teores de proteína do queijo, conforme relata MISTRY (2001) que a alteração do 

teor de gordura em queijos promove a alteração no balanço final dos componentes do 

mesmo.  

 A Figura 5 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

variável proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Comportamento da proteína durante o período de armazenamento de 120 

dias nas coletas realizadas. 

O controle da matriz proteica em queijos é fundamental, pois durante o 

tempo de armazenamento do queijo muçarela esta é enfraquecida em virtude da ação 

proteolítica do coalho ou coagulante residual, acarretando inúmeras alterações nas 

características funcionais do queijo (FOX, 1989).  

Em estudos realizados por TORRES et al. (2000) do teor de proteína para 

caracterização da composição centesimal em g/100g de queijos tipo muçarela 

comercializados em São Paulo foi de proteína de 25,16%, valor que é menor em 

6,29% do valor médio inicial do presente estudo.  
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4 CONCLUSÃO 

O leite utilizado pelo laticínio do sudoeste Goiano atende aos padrões 

legais vigentes e, que preconiza a literatura sobre a qualidade da matéria-prima para 

a produção de queijo muçarela para o uso em pizzas. 

Os queijos possuem características físico-químicas que atendem as 

exigências legais, exceto para a variável cloretos.  

A quantidade de gordura e umidade atendem aos requisitos exigidos para 

se obter a muçarela ideal para ser vendida como pizza cheese. 
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CAPÍTULO 3 – COMPORTAMENTO DA TEXTURA DO QUEIJO 

MUÇARELATIPOPIZZA CHEESE DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO 

 

RESUMO 

O queijo muçarela é um dos queijos mais vendidos no Brasil e hoje é o queijo mais 
utilizado na elaboração de pizzas, por isso, vem sendo conhecido como pizza cheese. 
Entretanto para se manter nesta categoria é necessário que o queijo apresente boas 
propriedades funcionais, tais como coesividade, elasticidade e dureza. Tais 
propriedades podem ser determinadas através de equipamentos próprios ou 
sensorialmente. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento da 
proteólise e as características de textura dos queijos tipo muçarela durante o período 
de armazenamento de 120 dias. Também, avaliou-se a qualidade microbiológica dos 
queijos no tempo de 120 dias de armazenamento. Para isso, foram recolhidas 15 
amostras de queijos em cinco coletas consecutivas, sendo três amostras por coleta e 
analisadas quanto às características de textura (coesividade, dureza, adesividade, 
mastigabilidade e elasticidade) e proteólise através dos índices de extensão e índice 
de profundidade da proteólise em cinco tempos de armazenamento (zero, 30, 60, 90 
e 120 dias). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, em que 
os tratamentos eram tempos e as repetições os queijos. As médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para verificar a existência e o grau de 
relação entre as variáveis estudadas, realizou-se o estudo de correlação Para isto, 
utilizou-se o programa Rx64 3.0.1 (2013). O índice de extensão e de profundidade da 
proteólise aumentaram com o decorrer do tempo, sendo significativamente diferentes. 
A coesividade e a elasticidade diminuíram durante o período de armazenamento de 
120 dias, sendo esta diminuição diferente estatisticamente. A dureza aumentou 
durante o período estudado, sendo este aumento diferente apenas do tempo zero para 
o tempo de 30 dias. A mastigabilidade aumentou significativamente até o tempo de 60 
dias e em seguida diminuiu até o tempo 120, e este não apresentou diferença 
significativa com o tempo inicial (zero). Com os dados convertidos, em módulo, a 
adesividade aumentou durante os 120 dias de armazenamento. Conclui-se que o 
comportamento da proteólise durante os 120 dias de armazenamento indica a baixa 
quantidade de resíduos de coalho e fermento na massa. As características de 
elasticidade, adesividade, mastigabilidade e coesividade dos queijos diminuíram 
durante o período de armazenamento de 120 dias e a característica de dureza 
aumentou com o aumento do período de armazenamento. 
 
Palavras-chave: dureza, maturação, pizza cheese, proteólise, elasticidade. 
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CHAPTER 3 - THE BEHAVIOR TEXTURE OF MOZZARELA CHEESE (PIZZA 

CHEESE) DURING THE PERIOD OF STORAGE 

ABSTRACT 

The mozzarella cheese is one of the most sold cheeses in Brazil and today is the 

cheese most often used in the preparation of pizzas, therefore, it has been known as 

a cheese pizza. However to keep in this category it is necessary that the cheese 

present good functional properties, such as cohesiveness, hardness and elasticity. 

Such properties may be determined by its own equipment or sensorially 

properties.Thus, the objective of this study was to evaluate the behavior of proteolysis 

and characteristics of texture of cheeses like mozzarella during the storage period of 

120 days. Also, the microbiological quality of the cheeses in the time of 120 days of 

storage. For this reason, 15 samples of cheese were collected in five consecutive 

samples, three samples collected and analyzed regarding the characteristics of texture 

(cohesiveness, hardness, adhesiveness, chewiness and elasticity) and proteolysis 

through the index of depth of proteolysis in five days of storage (zero, 30, 60, 90 and 

120 days).The experimental design was completely randomized, in which the 

treatments were time and repetitions the cheeses. The averages were compared by 

Tukey test at 5% probability. To verify the existence and the degree of relationship 

between the variables studied, there was a correlation study for this, we used the 

program Rx64 3.0.1 (2013). The index of extent and depth of proteolysis increased 

with the passage of time, being significantly different. The cohesiveness and the 

elasticity decreased during the storage period of 120 days, which is statistically 

different from decreasing. The hardness increased during the study period, this 

increase being different only from time zero to time of 30 days. The chewiness 

significantly increased the time to 60 days and then decreased to 120 times, and this 

was not significantly different to the initial time (zero). With the converted data, module, 

increased adhesiveness during the 120 days of storage.It is concluded that the 

behavior of proteolysis during the 120 days of storage indicates the low quantity of 

waste of rennet and leaven in the dough. The characteristics of elasticity, 

adhesiveness, chewiness and cohesiveness of cheese decreased during the storage 

period of 120 days and the characteristic of hardness increased with the increase of 

the storage period. 

 

Keywords: hardness, maturation, cheese pizza, proteolysis elasticity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A muçarela, por ser o queijo de massa filada mais produzido no Brasil e 

considerando a evolução do seu uso no mercado de pizzarias (fast food), deve possuir 

algumas características importantes, tais como, elasticidade, dureza e coesividade 

para a avaliação de sua qualidade para o uso em pizzas, (FURTADO, 2005). 

A composição da matéria-prima pode influenciar em diversos fatores como, 

as características de fusão e textura do queijo muçarela. O teor de gordura do leite e, 

consequentemente, do queijo, podem influenciar na textura, fatiabilidade, 

derretimento e, na posterior utilização do queijo, principalmente na forma fatiada 

(VALLE, 2004).  

O armazenamento do queijo muçarela por aproximadamente duas a três 

semanas é caracterizado pela quebra das proteínas (caseínas), resultante da 

atividade de várias enzimas, tais como, coalho, proteases e peptidases do fermento 

láctico. Durante a proteólise ocorre a fragilização da rede proteica do queijo 

aumentando assim, a capacidade de derretimento do mesmo, retenção de água, 

aumento da liberação de óleo livre e redução da elasticidade (FOX & LAW, 

1991;TUNICK et al., 1993). 

De acordo com LAWRENCE et al. (1987) a proteólise é determinada pelos 

níveis presentes de coalho residual e enzimas nativas do leite. Conforme CARNEIRO 

et al. (2011) a análise de textura pode assumir grande importância no controle de 

processo das indústrias de alimentos, desde a recepção das matérias-primas, 

processo de produção, produto acabado e até na área da pesquisa de 

desenvolvimento de novos produtos.  

SZCZESNIAK (2002) relata que sensorialmente textura não é uma 

propriedade simples, mas um conjunto de propriedades, portanto a medida de textura 

não é uma característica única. De acordo com a ABNT (1993), a textura do alimento 

se refere as propriedades reológicas e estruturais. Geralmente é percebida por quatro 

sentidos: os receptores mecânicos, táteis, visuais e auditivos.  

Textura também pode ser definida como a manifestação sensorial da 

estrutura interna dos produtos, porém através de medidas de propriedades 

mecânicas, tais como, firmeza, adesividade, coesividade, gomosidade. Apesar de 
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existirem fatores geométricos, químicos, térmicos, acústicos e fisiológicos importantes 

na avaliação de textura, o estímulo de percepção principal é o mecânico (FERREIRA 

et al., 2000). 

As propriedades do queijo que contribuem para a sua textura na categoria 

mecânica estão relacionadas com a reação do produto a pressão, que compreendem 

a dureza, dimensão, viscosidade, elasticidade e aderência. Na categoria geométrica 

compreendem a dimensão, forma e arranjo das partículas no queijo e na categoria de 

superfície são as sensações, tais como as que são produzidas na cavidade bucal por 

água e/ou gorduras (ALVARENGA, 2000). 

As características de textura sofrem modificações significativas ao longo do 

período de armazenamento por ação de fatores, tais como, o desenvolvimento e 

atividade microbiológica, perda de umidade, atividade enzimática e difusão do sal. A 

textura do queijo é o resultado da organização estrutural dos seus componentes e das 

alterações que estes sofrem durante a maturação (GUNASEKARAN & AK, 2003). 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento da 

proteólise e as características de textura dos queijos muçarela tipo pizza cheese 

durante o período de armazenamento de 120 dias. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 Os queijos muçarela foram produzidos por um laticínio, com registro no 

Sistema de Inspeção Federal (SIF), situado na cidade de Rio Verde no sudoeste do 

Estado de Goiás. O laticínio recebia leite cru refrigerado de pequenos e médios 

produtores. 

 

2.1 Produção dos queijos 

 Após a recepção e pasteurização do leite o mesmo era pré-aquecido e 

então enviado para a padronizadora-clarificadora, depois encaminhava o leite para os 

tanques de coagulação. No início do processo de coagulação era adicionado o 

fermento biológico termofílico a 36ºC, adicionava-se então o cloreto de cálcio e por 

fim o coalho. Aguardando 40 minutos para iniciar o corte das massas, que eram 

realizados com liras na horizontal e na vertical. Iniciava-se a primeira mexedura e em 

seguida a segunda mexedura, nesta etapa ocorria o aquecimento direto da massa até 
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a mesma atingir 44ºC. Enviava-se a massa para o tanque de dessora e se mantinha 

a mesma submersa em soro até pH 5,5, quando todo o soro era retirado e a massa 

enviada a mesa de fermentação até atingir pH 5,1 - 5,2. Neste ponto, iniciava-se a 

filagem com água a temperatura de 80ºC - 90ºC e os queijos eram colocados em 

formas de quatro quilos. Os queijos ficavam 60 minutos em água a 10ºC e eram 

colocados em gaiolas e submersos em salmouras por 20 horas na temperatura de 

12ºC. As gaiolas eram retiradas e colocadas na sala de secagem durante 24 horas a 

12ºC. Embalava-se os queijos e enviava-se para a comercialização.  

2.2 Coleta de amostra e análises do queijo 

Para o experimento, foram realizadas cinco coletas de queijo muçarela de 

quatro quilos, sendo esta uma vez por semana, totalizando cinco semanas 

consecutivas. Em cada visita eram coletados três queijos, sendo um queijo de cada 

tanque de produção, totalizando 15 amostras.  

As análises foram realizadas durante o armazenamento dos mesmos, para 

isso os queijos muçarela de quatro quilos foram divididos em cinco partes iguais e 

embalados na própria indústria para a simulação da embalagem real. Após o envase 

os mesmos foram transportados em caixas térmicas, com gelo em gel, até o 

laboratório de físico-química de leite e armazenados em estufa tipo BOD a 8ºC durante 

todo o período do experimento.  

As análises de proteólise nos queijos foram realizadas na cidade de Rio 

Verde, Goiás nos laboratórios de Tecnologia e Físico-Química do leite e Análise de 

Alimentos do IFGOIANO - Câmpus Rio Verde. As análises de textura foram realizadas 

nos laboratórios do Setor de Alimentos do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, Centro de Atividade Vila Canaã em Goiânia. 

Foram feitas análises de proteólise e textura (coesividade, dureza, 

adesividade, mastigabilidade e elasticidade) nos tempos zero, 30, 60, 90 e 120 dias 

de armazenamento.  

No tempo de armazenamento de 120 dias foram realizadas análises 

microbiológicas de Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, Salmonella sp, 

Clostrídio Sulfito Redutor e Estafilococos coagulase positiva. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Controle de Qualidade e Alimentos (LCQA) da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.  
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2.3 Proteólise 

As análises foram feitas em triplicata e seguiram a metodologia de CHIESA 

et al. (2011). A análise de proteína pelo método de micro Kjeldahl seguindo a 

metodologia de BRASIL (2006). 

Para realização da análise dos índices de extensão e profundidade da 

proteólise, pesou-se 10 g do queijo triturado em processador, adicionando 80mL de 

água destilada a 40ºC-45ºC e 40 mL de solução de citrato de sódio 0,5 mol/L. Bateu-

se em liquidificador por sete minutos. Esperou-se que o resíduo de espuma 

desaparecesse e se transferiu quantitativamente a suspensão de queijo para um balão 

volumétrico de 200 mL, fazendo várias lavagens com pequenos volumes de água 

destilada. Completou-se o balão volumétrico até o menisco. Resfriou-se em água 

corrente até 20ºC e homogeneizou-se a solução. 

Com a amostra preparada, fez-se a determinação do nitrogênio solúvel em 

pH 4,6 e nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético (TCA) 12%. 

Para a determinação de nitrogênio solúvel em pH 4,6, mediu-se 100 mL da 

solução previamente preparada e se transferiu para um béquer de 250 mL. Adicionou-

se 10 mL de ácido clorídrico 1,41 mol/L. Armazenou-se por 5 minutos esse 

acrescentou 15 mL de água destilada. Filtrou-se em papel filtro. Com esta solução foi 

feita análise de proteína pelo método de micro Kjeldahl. 

Para a determinação do nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético 12%, 

mediu-se 50mL da solução previamente preparada e se transferiu para um béquer de 

250 mL. Adicionou-se 50 mL de solução de ácido tricloroacético 24% (m/v). 

Armazenando por 15 minutos e se filtrou em papel filtro. Com esta solução foi feita a 

análise de nitrogênio pelo método de micro Kjeldahl. 

A proteólise nos queijos muçarela foi avaliada com base nos índices de 

extensão (IEP) e profundidade (IPP) de proteólise conforme equações 1 e 2.  

 𝐼𝐸𝑃(%) =
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜𝑛ã𝑜𝑐𝑎𝑠𝑒í𝑐𝑜(%)

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(%)
𝑥 100 (equação 1) 

𝐼𝑃𝑃(%) =
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜𝑛ã𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑜(%)

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(%)
𝑥 100 (equação 2) 
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2.4 Textura 

Foram utilizados seis blocos de queijo de 2 cm x 2 cm. Os parâmetros 

avaliados foram coesividade, dureza, adesividade, mastigabilidade e elasticidade.  

A avaliação do perfil de textura das amostras de queijomuçarela foi 

realizada no equipamento texturômetro, TA-XT2 (Stable Micro Systems, Surrey, 

Inglaterra), com célula de carga de cinco quilos, equipado com o software Texture 

Expert® para a análise dos dados. Amostras com 2cm² foram prensadas com probe 

cilíndrica de alumínio de 75mm de diâmetro, usando a metodologia descrita por 

VALLE et al. (2004). As condições utilizadas foram: opção: TPA; velocidade de pré- 

teste: 5,0mm/s; velocidade de teste: 1,0mm/s; velocidade de pós-teste: 5,0mm/s; 

distância de compressão 9,0mm; limiar de força: 5g e medida em força de 

cisalhamento. 

  

2.5 Análise Estatística 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, em que 

os tratamentos eram tempos e as repetições os queijos. As médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para verificar a existência e o grau de 

relação entre as variáveis estudadas, realizou-se o estudo de correlação Para isto foi 

utilizado o programa Rx64 3.0.1 (2013). 

Foi inserida a linha de tendência de cada variável nas coletas realizadas 

nos tempos de armazenamento zero, 30, 60, 90 e 120 e o R² de cada característica 

estudada em gráficos a partir do programa excell (2013).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tabela 1 apresenta os resultados estatísticos das análises dos índices 

de extensão (IEP) e profundidade da proteólise (IPP) e das análises de textura 

(dureza, elasticidade, coesividade, mastigabilidade, adesividade).  

A correlação entre o IEP e o IPP foi de 0,64, sendo por isso considerada 

positiva e moderada, através desta se pode observar que o aumento dos valores de 

IEP indica também o aumento dos valores de IPP. 

PIZAIA et al. (2003) nos estudos sobre a composição da muçarela pelos 

métodos tradicional e ultra filtração em estocagem por 60 dias encontraram valores 



56 
 

 

de IEP entre 5,8% a 15,0% e o IPP variando entre 1,3% a 3,5%. Para o IEP os 

resultados foram menores entre 55,71% a 59,57% que os do presente estudo. Os 

valores de IPP foram menores de 30,23% a 44,87%, quando os resultados foram 

comparados com a média inicial e 60 dias de armazenamento. Assim como no 

presente estudo, o IEP foi maior do que o IPP e ambas características aumentaram 

no decorrer do período de armazenamento.  

 

TABELA 1 – IEP, IPP e análises de textura do queijo muçarela tipo pizza cheese 

durante os 120 dias de armazenamento 

Variável* 
Tempo *** 

C.V.(%)** 
0 30 60 90 120 

IEP (%) 10,41b 12,99b 25,18a 28,85a 26,11a 26,99 

IPP (%) 4,29bc 3,81c 7,80a 6,96a 5,43b 25,44 

Coesividade 0,74a 0,63b 0,54c 0,50c 0,42d 8,59 

Dureza (g) 1844,82b 3458,91a 4173,90a 3691,49a 3989,77a 21,09 

Adesividade (g.s) 52,54d 101,45c 142,16b 172,99b 220,18a 27,97 

Mastigabilidade 1188,65c 1914,73a 1590,80b 1290,97bc 1073,05c 22,6 

Elasticidade 0,87a 0,77b 0,72c 0,71c 0,63d 5,24 

* IEP. – Índice de Extensão da Proteólise; IPP. – Índice de Profundidade da Proteólise; ** Coeficiente de Variação; 
*** letras minúsculas iguais na mesma linha significa que não houve diferença significativa a 5% (p< 0,05). 

 

O aumento no IEP (nitrogênio solúvel) possivelmente se deve à ação 

proteólitica do coalho residual sobre as caseínas e das proteinases naturais do leite 

estes degradam as proteínas em peptídeos de alto peso molecular. Em contrapartida 

o aumento dos IPP (nitrogênio não proteico) pode estar relacionado à ação das 

endoenzimas e exoenzimas dos microrganismos presentes na cultura láctica sobre os 

peptídeos formados pelo IEP, sendo assim, degradam os peptídeos de alto peso 

molecular em peptídeos de baixo peso molecular (SABOYA et al., 1998; NARIMATSU 

et al., 2003). Possivelmente o comportamento destas características se deve pela 

diminuição dos resíduos de coalho e fermento na massa, respectivamente, com o 

decorrer do período de armazenamento. 

A Figura 1 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² das 

variáveis IEP e IPP.  
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FIGURA 1 - Comportamento do IEP e IPP em 120 dias de armazenamento. 

Conforme pode ser observado no R² da Figura 1, o comportamento das 

variáveis IEP e IPP no presente estudo podem ser explicados em 88,78% e 54,85% 

pelo tempo de armazenamento. O restante das, 11,22% e 45,15% pode ser explicado 

por outros fatores, tais como diminuição dos resíduos de coalho e fermento lático. A 

proteólise também pode ser explicada por crescimento de culturas secundárias 

(SOUZA et al., 2001), entretanto não é o caso do presente estudo, visto que as 

análises microbiológicas realizadas nos queijos não se apresentaram positiva para os 

microrganismos avaliados. 

A etapa de filagem no processo de produção do laticínio não tinha um 

controle de tempo e temperatura padronizados para o início do trabalho. No começo 

do processo até a máquina estabilizar a temperatura ocorria vários reprocessos nas 

massas já fermentadas e que estavam sendo filadas, normalmente no primeiro tanque 

de produção do dia. Durante todo o período de produção diário, quedas bruscas na 

temperatura estavam sujeitas a ocorrer e novamente acontecia os reprocessos. Isto 

possivelmente fez com que ocorressem lavagens da massa filada eliminando resíduos 

de coalho, fermento, gordura, açúcar, que pode justificar o comportamento da 

proteólise no decorrer do período de armazenamento. 

A Figura 2 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

característica de coesividade do queijo muçarela durante o período de 

armazenamento de 120 dias. 

Pode-se observar no presente estudo, pela Figura 2, que a coesividade 

diminuiu durante o período de armazenamento, isto significa que no decorrer do 

armazenamento a deformação da amostra diminui para que ocorra a ruptura da 

mesma entre os molares. Essa diminuição foi significativamente diferente a 5% de 

significância entre os tempos avaliados, com exceção para os tempos 60 e 90, 
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possivelmente porque o processo de produção não é padronizado. Observa-se 

também que 99,09% da característica coesividade pode ser explicada pelo aumento 

do tempo de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2 – Comportamento da coesividade em 120 dias de armazenamento 

Do ponto de vista sensorial da textura, a diminuição da coesividade 

possivelmente esta interferindo na diminuição da mastigabilidade dos queijos do 

presente estudo. De acordo com AYYASH & SHAH (2010) o decréscimo da 

coesividade no decorrer do período de armazenamento possivelmente se deve a 

redução do Ca e gordura no queijo e ao aumento da proteólise. Nesse experimento a 

extensão da proteólise aumentou até o período de 90 dias de armazenamento, 

portanto a afirmação de AYYASH & SHAH (2010) pode ser aplicada ao que aconteceu 

com a média dos tratamentos.  

A coesividade do queijo aumenta com a diminuição do conteúdo de 

gordura, pois este se torna mais elástico e pode resistir a deformação exigindo força 

maior para a ruptura (PINHEIRO & PENNA, 2004). Os teores de gordura nos queijos 

não apresentam diferença significativa entre os períodos de armazenamento, 

indicando, neste estudo, que o armazenamento não alterou o teor de gordura. 

YERLIKAYA & KARAGOZLU (2011) estudaram os efeitos do período de 

armazenamento nas propriedades de textura e sensoriais de queijos com adição de 

alcaparras e obtiveram valores de coesividade que variaram de 0,71 - 0,28 durante o 

período de armazenamento de 90 dias para os queijos considerados controle (sem 

adição de alcaparras), valores que são 7,04% e 57,14% menores aos valores do 

presente estudo, quando comparados com o maior e o menor valor deste.  
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A Figura 3 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

dureza no decorrer do período de armazenamento de 120 dias. 

O aumento no valor da dureza do tempo zero para o tempo de 30 dias foi 

significativo indicando que com o passar do tempo é preciso maior força no 

equipamento para que o queijo possa ser quebrado pela primeira vez. A partir de então 

o aumento até o tempo de 90 dias e a queda para o tempo de 120 dias não tiveram 

diferença significativa. Isto significa que o consumidor requer força maior entre os 

dentes a partir do trigésimo dia de armazenamento para o consumo do produto. 

Comportamento que pode ser justificado em 89,70% pelo aumento do tempo de 

armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Comportamento da dureza do queijo muçarela durante o período de 

armazenamento de 120 dias 

O aumento no decorrer do período de armazenamento da dureza pode 

estar relacionado com o aumento da proteólise no decorrer dos 120 dias de estudo. A 

formação de paracaseinatos durante a produção do queijo é a estrutura do mesmo. 

As ligações das proteínas conseguem aprisionar a gordura e a água para que o 

produto tenha a textura mais macia. Quando se quebra a rede de proteínas há 

liberação de gordura e água da estrutura fazendo com que a dureza do produto final 

aumente.  

De acordo com PINHEIRO & PENNA (2004) a gordura desenvolve a 

maciez em queijos quando distribuída na matriz proteica de caseína, quando esta é 

removida, há maior interação entre as proteínas e, portanto a estrutura do queijo se 

torna mais firme, fato que possivelmente pode ser observado no presente estudo. 
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 YERLIKAYA & KARAGOZLU (2011) estudaram os efeitos do período de 

armazenamento nas propriedades de textura e sensoriais de queijos com adição de 

alcaparras e obtiveram valores de dureza variando de 1730g a 560g para os queijos 

considerados controle (sem adição de alcaparras), valores menores em 32% a 52% 

do que os do presente estudo, quando comparados com o maior e o menor valor 

respectivamente. Possivelmente porque os queijos apresentaram maior quantidade 

de umidade final no produto. Isto pode ser pelas diferenças no processo de produção 

dos queijos. Os autores ainda relatam que o aumento da umidade do produto final 

causa a diminuição na dureza.  

Em estudos sobre a influência de gordura nas propriedades funcionais do 

queijo tipo mozarela VALLE et al. (2004) obtiveram resultados para dureza de 

3610g,para queijos produzidos com 3,0% de gordura com 7 dias de fabricação, valor 

78% menor que o dado do presente estudo quando comparado com o tempo zero 

deste trabalho.  

A Figura 4 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

adesividade no decorrer do período de armazenamento de 120 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Comportamento da adesividade no decorrer de 120 dias 

A adesividade aumentou, em módulo, significativamente durante o período 

de armazenamento, indicando que quanto maior o tempo de armazenamento mais 

força o consumidor precisará realizar para desgrudar o queijo da boca. PIAZZON-

GOMES et al. (2010) em estudos com queijo frescal acrescido de derivados de soja, 

analisados após 3 dias da data de fabricação, obtiveram dados de adesividade 

variando entre 151,7 g.s a 338,9 g.s, que diferem em 48% a 72%dos valores iniciais 
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do presente estudo, entretanto isso era esperado já que o queijo minas frescal 

aparentemente tem menor aderência na boca quando comparado ao tipo muçarela. 

Possivelmente os valores de adesividade aumentaram por causa do 

aumento dos valores de proteólise. Este comportamento pode ser explicado em 

99,53% pelo aumento do tempo de armazenamento com consequente aumento da 

proteólise e maior eliminação de água e gordura da rede proteica do queijo. A gordura 

e a água quando não mais ligadas a rede proteica de formação do queijo muçarela 

podem estar facilitando a característica de aderência do queijo na boca, assim 

aumentando a força necessária para a retirada do alimento.  

VALLE et al. (2004) estudando a influência do teor de gordura nas 

propriedades funcionais do queijo muçarela obtiveram valores de 61,9 g.s de 

adesividade nos queijos com 3% de gordura, dados 22,45% superiores, em módulo, 

ao valor médio do presente estudo para os queijos coletados no tempo zero de 

análise.  

Em estudos com a pré-acidificação do leite na fabricação do queijo 

muçarela com baixo teor de gordura METZGER et al. (2001) verificou que durante o 

armazenamento de 90 dias dos queijos, tanto o controle, como os queijos com leite 

pré-acidificados, a mastigabilidade diminuiu.  

A Figura 5 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

mastigabilidade durante 120 dias de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Comportamento da mastigabilidade durante 120 dias de armazenamento.  

Possivelmente, a subida inicial, até 30 dias, seguida de redução durante o 

tempo de armazenamento pode ser um resultado do aumento da proteólise no 

decorrer do tempo de armazenamento (METZGER & BARBANO, 1999). A diminuição 
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da mastigabilidade no presente estudo pode também estar sendo influênciada pelo 

aumento da proteólise e também pelo aumento da adesividade e dureza. 

Possivelmente o alimento ao perder a gordura e a água aglomeradas nas cadeias de 

proteínas (paracaseínatos bicálcicos) ficam mais duros para morder, entretanto 

parecem se tornar mais pegajosos (moles) diminuindo a necessidade de mastigações 

e aderindo a boca com maior facilidade.  

ANDREATTA (2006) durante 30 dias avaliou a qualidade de queijos 

muçarela produzidos com leite contendo diferentes níveis de contagem de células 

somáticas, entretanto a relação corrobora com a do presente estudo após 30 dias de 

armazenamento, visto que também houve a diminuição da mastigabilidade do 

segundo (2734) para o trigésimo (1731) dia de armazenamento. Os resultados diferem 

dos valores médios inicial e 30 dias em 43,47% a 9,59% respectivamente.  

KYCIA et al. (2006) estudaram a produção de misturas de queijos gouda 

maturado e jovem e obtiveram dados de elasticidade após 72 horas de fabricação, 

variando entre 0,37 a 0,50. Valores menores do que o valor inicial do presente estudo 

entre 42,53% a 57,47%. A variação obtida por KYCIA et al. (2006) se relaciona as 

diferentes misturas estudadas.  

A Figura 6 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

elasticidade durante 120 dias de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Comportamento da elasticidade durante o período de armazenamento 

de 120 dias 

O decréscimo da elasticidade no período de 120 dias de armazenamento 

possivelmente está relacionado com o aumento da proteólise no mesmo período de 

experimento. A elasticidade, do ponto de vista sensorial, é o grau que o alimento 
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retorna ao estado normal ao ser comprimido entre os dentes. De acordo com o 

experimento quanto maior o tempo de armazenamento menor o tempo para o queijo 

voltar ao normal ao ser mastigado pelo consumidor. Entretanto, do ponto de visto 

visual a muçarela usada em pizza deve conseguir ser "puxada com um garfo" e não 

arrebentar. No caso do presente estudo como a elasticidade tendeu a diminuir com o 

armazenamento a característica de ser "puxada com o garfo" também tende a diminuir 

não sendo considerada ideal para o uso em pizza. Não existe parâmetros mínimos 

para esse atributo, mas ele poderá dimensionar a vida de prateleira do produto para 

este fim.  

FURTADO (2005) relata que a gordura, o teor de sal, o teor de umidade, o 

tipo de coalho e a temperatura de filagem são fatores que podem afetar a elasticidade 

final do queijo, e que quanto maior o teor de sal, menor será a proteólise e, portanto, 

maior será a elasticidade da massa. Como não se pode afirmar que o teor de sal foi o 

mesmo para todos os tratamentos também não se pode afirmar como esse afetou os 

queijos. No entanto, pode-se afirmar que a elasticidade segue a tendência de diminuir 

no decorrer do tempo de armazenamento, visto que possui um R² de 95,59%.  

A qualidade é um importante aspecto da produção de alimentos e 

normalmente é considerada como grau de excelência. Entretanto, sob o aspecto 

funcional e em sentido amplo, qualidade deve ser considerada como uma 

especificação ou um grupo de especificações dentro de determinados limites ou 

tolerâncias, que devem ser atendidas. Assim, o nível ou o grau de excelência do 

produto pode ser considerado como a média, ou o nível médio de qualidade exigido 

pelo mercado e não necessariamente a mais alta qualidade que é obtida sem 

considerar o seu custo. Dessa forma a uniformidade do produto pode ser descrita em 

termos de limites mínimos, ou como é mais comum, uma tolerância entre limites 

inferior e superior de controle (KRAMER &TWIGG, 1970). Para determinar limites 

mínimos e máximos de qualidade de queijo muçarela em relação à textura, estudos 

que correlacionem essa análise com os aspectos sensoriais devem ser realizados.  

A Tabela 2 apresenta as correlações existentes entre os parâmetros 

avaliados neste capítulo. 
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TABELA 2 - Correlações entre os parâmetros avaliados neste capítulo.  

IEP Dureza Elasticidade Coesividade 

Variável Correlação Variável Correlação Variável Correlação Variável Correlação 

IPP 0,64** Elas - 064** Coes 0,94** Ades 0,78* 

Dureza 0,66** Coes - 0,64** Ades 0,78**   

Elas - 0,71** Ades - 0,55**     

Coes - 0,67**       

Ades - 0,72**       

** Significa que existe diferença significativa a 1% (valor de p <0,01) para a correlação; Elas - elasticidade; Coes - coesividade; 
Ades - adesividade 

 

Pode-se observar pela Tabela 2 que o parâmetro mastigabildiade não tem 

correlação com nenhuma das características avaliadas. O índice de extensão da 

proteólise tem correlação positiva e moderada com a dureza indicando que o aumento 

desta indica respectivamente o aumento da dureza. Possui correlação forte e negativa 

com os parâmetros elasticidade e adesividade e correlação moderada e negativa com 

a coesividade mostrando que elas possuem o mesmo comportamento neste estudo. 

Os comportamentos das variáveis elasticidade, adesividade e coesividade 

podem ser explicados com as correlações, apresentadas na Tabela 2. As correlações 

moderadas e negativas com a dureza justificam que o aumento desta implica 

consequentemente na diminuição da elasticidade, coesividade e adesividade. Estas, 

por sua vez, elasticidade, adesividade e coesividade possuem correlações fortes e 

positivas, justificando o mesmo comportamento destas variáveis durante o período 

de120 dias de armazenamento.  

 

4 CONCLUSÃO 

O comportamento da proteólise durante os 120 dias de armazenamento 

indica a baixa quantidade de resíduos de coalho e fermento na massa.  

As características de elasticidade, adesividade, mastigabilidade e 

coesividade dos queijos diminuíram durante o período de armazenamento de 120 dias 

e a característica de dureza aumentou com o aumento do período de armazenamento. 

Todas as características de textura foram influenciadas pelo 

comportamento da proteólise durante os 120 dias de armazenamento.  
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CAPÍTULO 4 – CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DE QUEIJO MUÇARELA TIPO 

PIZZA CHEESE DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO 

 

RESUMO 

O queijo muçarela é um dos queijos mais vendidos no Brasil e hoje é o queijo mais 
usado em pizzas, por isso, vem sendo conhecido como pizza cheese. Entretanto para 
se manter nesta categoria a matéria-prima utilizada para a produção precisa ser de 
boa qualidade para que o mesmo apresente boas propriedades funcionais, tais como 
quantidade adequada de blister aliado ao bom escurecimento não enzimático, ideal 
capacidade de derretimento, fatores que fazem hoje a muçarela brasileira ser mais 
aceita no mercado consumidor. Sendo assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar 
a capacidade de derretimento, óleo livre, quantidade de blister e escurecimento não 
enzimático dos queijos tipo muçarela durante o período de armazenamento de 120 
dias. Para isso, foram recolhidas 15 amostras de queijos em cinco coletas 
consecutivas, sendo três amostras por coleta e analisadas quanto às características 
de capacidade de derretimento, óleo livre, blisters e escurecimento não enzimático em 
cinco tempos de armazenamento (zero, 30, 60, 90 e 120 dias). Utilizou-se o 
delineamento experimental inteiramente ao acaso, em que os tratamentos eram 
tempos e as repetições os queijos. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. Para verificar a existência e o grau de relação entre as 
variáveis estudadas, realizou-se o estudo de correlação Para isto, utilizou-se o 
programa Rx64 3.0.1 (2013). O aumento da proteólise no decorrer do período de 
armazenamento influenciou diretamente a capacidade de derretimento, fazendo com 
que este aumentasse até o tempo de 90 dias. O óleo livre liberado com o aquecimento 
do queijo durante o forneamento da pizza se encontra perto dos limites mínimos 
permitidos pela literatura. A quantidade de blister no decorrer do experimento 
aumentou significativamente podendo ser considerada acima dos padrões da 
literatura desde o tempo zero do estudo. Os valores de Luminosidade tenderam ao 
branco. Os queijos tenderam a cor vermelha nos valores de h. Os valores de croma 
tenderam a cor neutra. O processo de produção do queijo muçarela do laticínio indica 
que o comportamento do queijo depende do processo de produção, isto 
possivelmente ocorre por falta de padronização nas etapas de coagulação, 
dessoragem, fermentação e filagem.  
 
 

Palavras-chave: derretimento, óleo livre, blister e escurecimento não enzimático 
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CHAPTER 4 – FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MOZZARELLA CHEESE, 

PIZZA CHEESE TYPE DURING THE PERIOD OF STORAGE 

ABSTRACT 

The mozzarella cheese is one of most sold cheeses in Brazil and today is used in more 
cheese pizzas, so it has been known as a cheese pizza.However, in order to remain 
in this category the raw material used for the production needs to be of good quality so 
that it shows good functional properties, such as adequate amount of blister 
appropriate amount together with a good non-enzymatic browning ideal melting 
capacity factors that make today the Brazilian mozzarella be more accepted in the 
consumer market.Therefore, the objective of this work was to evaluate the ability of 
melting, oil free, amount of blister and not browning enzymatic of cheese type 
mozzarela during the storage period of 120 days. For this reason, were collected 15 
samples of cheeses in five consecutive collections, being three samples per collection. 
Were made analyzes in five storage periods (0, 30, 60, 90 and 120 days). The 
experimental design was completely randomized, in which the treatments were time 
and repetitions the cheeses. The averages were compared by Tukey test at 5% 
probability. To verify the existence and the degree of relationship between the 
variables studied, there was a correlation study for this, we used the program Rx64 
3.0.1 (2013). The increase in proteolysis during the storage period directly influenced 
the ability to melt, causing it to rise to the 90 days time . The free oil released by heating 
the cheese during forneamento pizza is minimum close to the limits allowed by the 
literature. The amount of blister during the experiment can be considered significantly 
increased above the standards of the literature from time zero of the study. Brightness 
values tended to be white. The cheeses have tended to red color values of h. The 
chroma values tended to neutral color. The process of production of mozzarella cheese 
dairy indicates that the behavior depends on the cheese manufacturing process , this 
possibly occurs by the lack of standardization steps of coagulation, syneresis , curd 
stretching and fermentation . 
 

Keywords: melting, oil free, and non-enzymatic darkening blister 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com IBGE (2011) a proporção de alimentos consumidos fora do 

domicilio tem aumentado no Brasil. No ano de 2002 - 2003 gastos com alimentação 

fora de casa foram de 24% e no ano de 2008 - 2009 estes foram de 31%. Conforme 

relatado por BEZERRA et al., (2013) na região Centro Oeste o consumo de pizzas foi 

o que teve maior porcentagem na alimentação fora do domicílio. O queijo muçarela é 

comumente utilizado como ingrediente para pizza, e contribui para as propriedades 

sensoriais do produto final (KINDSTEDT, 1993). Por isso este deve possuir algumas 

características importantes na avaliação de qualidade para o seu uso nas pizzas 

(FURTADO, 2005). 

A funcionalidade da muçarela com baixa umidade durante o uso em pizzas 

inclui o completo derretimento do queijo combinado com a liberação do óleo livre sem 

se tornar muito pastosa (OSAILI et al., 2010). Muçarelas que conseguem derreter 

combinando também com o escurecimento não enzimático do queijo sem ficar com 

aparência de queimado são características desejáveis para o consumidor final 

(BOGENRIEF & OLSON, 1995).  

De acordo com KINDSTEDT (1993), logo após a produção do queijo 

muçarela, o mesmo é composto por proteínas de alto peso molecular dificultando o 

derretimento pela pouca solubilidade das proteínas. Após, duas ou três semanas de 

maturação, as proteínas são hidrolisadas acarretando em maior solubilidade e assim 

melhora a capacidade de derretimento até se apresentar excessiva e se tornar 

imprópria para o consumo.  

A formação de óleo livre ocorre quando a matriz de caseína se colapsa 

durante o aquecimento, permitindo que os glóbulos de gordura se separem se 

dirigindo à superfície (CHIESA et al., 2011). Por isso, a quantidade de óleo livre 

formada vai depender da interação entre gordura e caseína e pode ser considerado 

como defeito na aparência de queijos derretidos (TUNICK & SHIEH, 1995). Visto que 

há crescente preocupação da população com a ingestão de alimentos com baixos 

níveis de colesterol e gordura, este defeito tem adquirido grande importância para as 

indústrias produtoras de queijo muçarela (KINDSTED & RIPPE, 1990). 

Bolhas se referem à formação de manchas secas na superfície do queijo 

derretido, enquanto o escurecimento apresenta a intensidade de cor das bolhas. O 
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tamanho, distribuição e intensidade da cor das bolhas são fatores determinantes na 

aceitabilidade do queijo muçarela para pizza (COSTA & FURTADO, 2002). 

Conforme KINDSTEDT (1997), as bolhas podem ser causadas por pressão 

de água que se desenvolve abaixo da camada do queijo durante o forneamento da 

pizza. O pedaço do queijo exposto fica sujeito a desidratação e subsequente formação 

de cor, particularmente quando se tem grande vazão de ar e altas temperaturas, 

fazendo com que a bolha fique mais estável.  

O escurecimento ocorre na superfície do queijo durante a exposição a altas 

temperaturas e pode ser caracterizado pela formação superficial de uma camada 

contendo manchas que podem variar de marrom claro até preta (KINDESTEDT, 

1991).  

Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de derretimento, 

óleo livre, quantidade de blister e o escurecimento não enzimático dos queijos tipo 

muçarela durante o período de armazenamento de 120 dias.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 Os queijos muçarela foram produzidos por um laticínio, com registro no 

Sistema de Inspeção Federal (SIF), situado na cidade de Rio Verde no sudoeste do 

Estado de Goiás. O laticínio recebia leite cru refrigerado de pequenos e médios 

produtores. 

 

2.1 Produção dos queijos 

 Após a recepção e pasteurização do leite o mesmo era pré-aquecido e 

então enviado para a padronizadora-clarificadora, depois encaminhava o leite para os 

tanques de coagulação. No início do processo de coagulação era adicionado o 

fermento biológico termofílico a 36ºC, adicionava-se então o cloreto de cálcio e por 

fim o coalho. Aguardava-se 40 minutos para iniciar o corte das massas, que eram 

realizados com liras na horizontal e na vertical. Iniciava-se a primeira mexedura e em 

seguida a segunda mexedura, nesta etapa ocorria o aquecimento direto da massa até 

a mesma atingir 44ºC. Enviava-se a massa para o tanque de dessora e se mantinha 

a mesma submersa em soro até pH 5,5, quando todo o soro era retirado e a massa 

enviada a mesa de fermentação até atingir pH 5,1 - 5,2. Neste ponto, iniciava-se a 
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filagem com água a temperatura de 80ºC - 90ºC e se colocava os queijos em formas 

de quatro quilos. Os queijos ficavam 60 minutos em água a 10ºC e eram colocados 

em gaiolas e submersos em salmouras por 20 horas na temperatura de 12ºC. As 

gaiolas eram retiradas e colocadas na sala de secagem durante 24 horas a 12ºC. 

Embalava-se os queijos e se enviava para a comercialização.  

2.2 Coleta de amostra e análises do queijo 

Para o experimento, foram realizadas cinco coletas de queijo muçarela de 

quatro quilos, sendo esta uma vez por semana, totalizando cinco semanas 

consecutivas. Em cada visita eram coletados três queijos, sendo um queijo de cada 

tanque de produção, totalizando 15 amostras.  

As análises foram realizadas durante o armazenamento dos mesmos, para 

isso os queijos muçarela de quatro quilos foram divididos em cinco partes iguais e 

embalados na própria indústria para a simulação da embalagem real. Após o envase 

os mesmos foram transportados em caixas térmicas, com gelo em gel, até o 

laboratório de físico-química de leite e armazenados em estufa tipo BOD a 8ºC durante 

todo o período do experimento.  

As análises de capacidade de derretimento, óleo livre e blister nos queijos 

foram realizadas na cidade de Rio Verde - Goiás, nos laboratórios de Tecnologia e 

físico-química do leite e Análise de Alimentos do IFGOIANO - Câmpus Rio Verde. As 

análises de escurecimento não enzimático foram realizadas nos laboratórios da 

Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás. 

As análises foram realizadas nos tempos zero, 30, 60, 90 e 120 dias de 

armazenamento.  

  

2.3 Capacidade de Derretimento 

 As análises foram feitas em quadruplicada segundo o método modificado 

de Schreiber descrito por YUN et al. (1993). 

Para determinar a capacidade de derretimento foram utilizadas quatro 

fatias de 36mm x 7mm, obtidas da região mais interna da peça de queijo, sendo cada 

uma colocada no centro da placa de petri, devidamente dividida em oito áreas iguais 

através de diâmetros. Foram medidos quatro diâmetros de cada amostra (D1) e, então, 
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Cilindro 
Fatias 

Queijo 

Di - diâmetro inicial 
Estufa - 107ºC/7 min. 

Df - após 30 min. 

as placas com as amostras foram dispostas em estufa a 107ºC/7 minutos, de acordo 

com a Figura 1. Posteriormente, as placas foram deixadas por 30 minutos a 

temperatura ambiente e os diâmetros de cada amostra derretida foram medidos 

novamente (D2). Após as medições a capacidade de derretimento foi calculada 

usando a equação 1. Foi então, calculado a média das quatro medidas da capacidade 

de derretimento. 

CD (%) = Df2 - Di2  x 100  (equação 1) 
Di2 
Em que:  

Di = diâmetro inicial da amostra 

Df = diâmetro final da amostra  

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Esquema ilustrativo das etapas da análise de capacidade de derretimento 

Fonte: NARIMATSU et al. (2003) 

 

2.4 Óleos livre 

As análises foram realizadas em triplicata segundo método modificado de 

KINDSTEDT & FOX (1991). 

Pesou-se seis gramas da amostra em tubos de ensaio com tampa de rosca. 

Os tubos foram então colocados em água fervente por quatro minutos e em seguida, 

adicionou-se 10 mL de água acidificada com ácido clorídrico (pH final = 2,2) à 

temperatura de 60ºC. Centrifugou-se os tubos em centrifuga de Gerber a 1200 rpm 

por cinco minutos. Após a centrifugação se adicionou 10 mL de água com metanol na 

proporção 1:1 (v/v). Deixou um minuto em banho-maria a 60ºC, realizou-se novamente 

a centrifugação a 1200 rpm por dois minutos e voltou para o banho-maria por dois 

minutos. 

Após este procedimento formou uma camada de gordura na superfície da 

mistura de água com metanol que foi retirada com o auxílio de uma pipeta de pasteur 

e transferida para o butirômetro de gerber para leite. A pipeta foi limpa com sucessivas 
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lavagens de água com metanol. Os butirômetros foram agitados e se seguiu para o 

banho-maria a 60ºC por um minuto, foi então centrifugado por dois minutos e 

novamente mais um minuto no banho-maria a 60ºC. Leu-se a porcentagem de óleo 

livre. O resultado de óleo livre foi obtido a partir da equação 2. 

 

% óleo livre = média de gordura obtida na escala (equação 2) 

 

2.5Blister 

As análises foram realizadas em triplicata segundo PIZAIA et al. (2003). 

Para a avaliação de blister foi deixado três fatias de queijo com 2 mm de 

espessura a temperatura ambiente por 30 minutos. Durante a espera o forno foi 

ajustado a temperatura de 230ºC. A fatia de queijo foi então colocada em massas de 

pizza semi pronta de 7mm de espessura e com diâmetro médio de 14,5 cm. As pizzas 

ficaram três minutos no forno e após, foram esfriadas a temperatura ambiente por 30 

minutos. Foi dividida em oito pedaços cada e aleatoriamente foram escolhidos três 

pedaços de cada pizza, para efetuar a avaliação dos blisters.  

 Os blisters foram classificados de acordo com o tamanho de: 

 1 a 4 mm - foram considerados pequenos; 

 5 a 9 mm - foram considerados médio; 

 1 cm a 1,5 cm - foram considerados grandes; 

 acima de 1,5 cm -  foram considerados extra grande. 

Para calcular a porcentagem foi utilizado a equação 3.  

 

% da área =
8 x n.P xAp+n.M x Am+n.G x Ag+n.GG x Agg

At
 x 100 (equação 3) 

 

n.P - número médio de blisters pequenos; 

n.M - número médio de blisters médios; 

n. G - número médio de blisters grande; 

n. GG - número médio de blisters extra grande; 

At - área total da pizza; 

Ap - área média de blisters pequeno (calculada com base no diâmetro médio de 

2,5mm) 
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Am - área média de blisters médio (calculada a partir do diâmetro médio de 7 mm) 

Ag - área média de blisters grande (calculada com diâmetro médio de 12,5 mm) 

Agg - área de blisters extra grannde (calculada com seu próprio diâmetro).  

 

Para cálculo do diâmetro médio foi utilizada a equação 4. 

 

diâmetro médio =
n.P x 2,5+n.M x 7+n.G x 12,5+n.GG x Dm

n.P+n.M+n.G+n.GG
 x 100 (equação 4) 

 

n.P - número médio de blisters pequenos; 

n.M - número médio de blisters médios; 

n. G - número médio de blisters grande; 

n. GG - número médio de blisters extra grande; 

Dm - diâmetro médio dos blisters extra grande 

 

2.6 Escurecimento não enzimático 

As análises foram realizadas em triplicata segundo método adaptado de 

OSAILI et al. (2010). 

Para determinação do escurecimento não enzimático, utilizou-se massa de 

pizza semi pronta de 7mm de espessura e com diâmetro médio de 14,5 cm, sobre 

essa se espalhou 30 gramas de queijo ralado uniformemente. Assou-se a mesma em 

forno elétrico caseiro a 230ºC durante oito minutos. Esfriou-se por 30 segundos, 

cortando rodelas de 3 cm. 

O escurecimento não enzimático foi avaliado a partir da cor dos cortes de 

pizza com queijo instrumentalmente em colorímetro Color Quest II (HunterLab, EUA). 

A determinação se baseou nos sistemas CIEL*C*h (representação polar do sistema 

L*a*b*). No sistema CIEL*a*b*, L* indica luminosidade, que varia de zero (preto) a 100 

(branco). Enquanto a* e b* representam as coordenadas de cromaticidade, sendo que 

+a* indica tendência para o vermelho e –a* tendência para o verde; +b* indica 

tendência para o amarelo e –b* tendência para o azul. No sistema L*C*h, o croma (C*) 

e o ângulo de tonalidade (hab) foram determinados pelas Equações 5 e 6, 

respectivamente.  
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𝐶 ∗ = √(𝑎 ∗)2 + (𝑏 ∗)² (equação 5) 

hab= tan-1 (b*/a*)            (equação 6) 

2.7 Análise Estatística 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, em que 

os tratamentos eram tempos e as repetições os queijos. As médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para verificar a existência e o grau de 

relação entre as variáveis estudadas, realizou-se o estudo de correlação Para isto foi 

utilizado o programa Rx64 3.0.1 (2013). 

Foi inserida a linha de tendência de cada variável nas coletas realizadas 

nos tempos de armazenamento zero, 30, 60, 90 e 120 e o R² de cada característica 

estudada em gráficos a partir do programa excell (2013).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tabela de 1 apresenta os resultados de capacidade de derretimento, óleo 

livre, blister e cor (L, h e croma) no decorrer do experimento de 120 dias de 

armazenamento.  

TABELA 1 – Capacidade de derretimento, óleo livre, blister e cor (L, h e croma) 

Variável* 
Tempo *** 

C.V.(%)** 
0 30 60 90 120 

Derretimento 107,68b 122,56ab 130,88a 124,47ab 58,86c 21,21 

Óleo Livre 3,54a 3,22ab 3,47a 2,85b 3,54ª 14,38 

Blister 45,04c 60,97c 174,35b 286,73a 264,30ª 42,13 

Cor (L) 57,04b 73,04a 62,91ab 70,88a 69,51ª 16,71 

H 1,23b 1,37a 1,41a 1,42a 1,41ª 6,96 

Croma 17,26a 12,44b 15,23ab 13,19b 14,73ab 24,55 

* IEP. – Índice de Extensão da Proteólise; IPP. – Índice de Profundidade da Proteólise; ** Coeficiente de Variação; 
*** letras minúsculas iguais na mesma linha significa que não houve diferença significativa a 5% (p< 0,05). 

 

A Figura 2 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

capacidade de derretimento durante os 120 dias de armazenamento.  

Verifica-se que a capacidade de derretimento teve inicialmente até 60 dias 

a tendência de aumento, que em seguida mostrou tendência pequena a diminuição 
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até 90 dias seguida de diminuição acentuada aos 120 dias, sendo este 

comportamento significativamente diferente ao longo do experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Comportamento da capacidade de derretimento no decorrer do período 

de 120 dias de armazenamento.  

Conforme pode ser observado na Figura 2, 91,34% do derretimento é 

influenciado pelo aumento do tempo de armazenamento que também influenciou o 

aumento gradual dos índices de extensão e profundidade da proteólise até o tempo 

90 e 60 dias, respectivamente, conforme apresentado na Figura 3. Neste momento a 

proteólise começa diminuir acarretando possivelmente a diminuição na porcentagem 

de derretimento do queijo.  

Na Figura 3 estão apresentados os valores dos índices de extensão (IEP) 

e profundidade (IPP) da proteólise do queijo durante o período de armazenamento de 

120 dias. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – IEP e IPP do queijo durante o período de armazenamento de 120 dias 

PIZAIA et al. (2003) estudaram a composição, proteólise, capacidade de 

derretimento e formação de blisters do queijo muçarela obtidos por ultrafiltração e pelo 

método tradicional durante 60 dias de armazenamento e observaram que a 
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capacidade de derretimento do queijo produzido a partir do método tradicional foi 

constante, de 300%, até o 30º dia de armazenamento e após começou a diminuir 

chegando ao valor aproximado de 210% aos 60 dias, valores que quando comparados 

com o tempo zero e 60 dias do presente estudo são 35,99% a 61,90% superiores, 

diferença que pode ser justificada pelo alto teor de gordura inicial do queijo dos 

estudos de PIZAIA et al. (2003), visto que conforme relatado por FURTADO (1997) 

quanto mais alto o teor de gordura, mais facilitado será o processo de derretimento da 

massa. 

De acordo com FURTADO (1997) quanto maior o teor de sal pior será a 

capacidade de derretimento, visto que os cloretos não foram significativamente 

diferentes e também estiveram abaixo dos padrões da literatura no presente estudo 

este fator possivelmente não interferiu nos resultados de capacidade de derretimento.  

De acordo com NONOGAKI et al. (2007) a capacidade de derretimento do 

queijo é controlada pela sua composição química no momento do aquecimento, além 

de fatores como, conteúdo de cálcio e hidrólise proteica da matriz de caseína que 

varia com o avanço da maturação. Não existe parâmetros para este atributo, 

entretanto no presente estudo após 90 dias de armazenamento o aumento da 

extensão da proteólise até 90 dias, apresentado na Figura 3, pode ter interferido no 

derretimento do queijo começando a deixá-lo impróprio para o uso em pizzas, como 

descrito por PIZAIA et al. (2003) a capacidade de derretimento tende a aumentar com 

o aumento da proteólise até a mesma se apresentar excessiva e tornar o produto 

impróprio para o preparo de pizzas.  

NARIMATSU et al. (2003) avaliando durante 60 dias a proteólise e o 

derretimento do queijo prato obtido por ultrafiltração obteve o aumento na capacidade 

de derretimento no armazenamento do queijo por 45 dias, variando entre 50% a 300%, 

para os dias zero e 45 dias de armazenamento, estes valores são 46,43% menor e 

43,62% superior aos do presente estudo quando comparados respectivamente com 

os tempos zero e 60 dias de armazenamento do respectivo estudo. NONOGAKI et al. 

(2007) avaliaram o derretimento no queijo prato e apresentaram o aumento entre 40% 

a 90% no derretimento do queijo, no tempo zero e 42 dias de armazenamento, valores 

que estão entre 37,17% a 68,77% menores quando comparados respectivamente com 

o tempo zero e 60 dias de armazenamento do presente estudo. Conforme os autores 
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este aumento está relacionado com o aumento da proteólise do queijo, que favorece 

a hidratação da matriz de caseína melhorando a capacidade de derretimento do 

queijo, sendo assim os dois comportamentos podem justificar o aumento da 

capacidade de derretimento do presente estudo até o tempo de 60 dias de 

armazenamento.  

A Figura 4 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² do óleo 

livre durante os 120 dias de armazenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Evolução do óleo livre durante o período de armazenamento de 120 dias.  

De acordo com FURTADO (1997) a formação de gotas de gordura entre 

10% a 20% do total de gordura do queijo é considerada aceitável. Levando-se em 

consideração que não houve diferença significativa na avaliação para o parâmetro 

gordura e que esta variou entre 23,93% a 24,67%o teor de óleo livre poderia variar 

entre 4,78% a 4,93%, estando todas as amostras de acordo com a literatura no que 

se refere ao teor de óleo livre. 

ANDREATTA et al. (2009) estudando queijo muçarela, durante 30 dias, 

produzido com diferentes níveis de células somáticas (100 - 200 mil CS/mL, 400 - 500 

mil CS/mL e > 800 mil CS/mL) obtiveram valores variando entre 2,54% a 3,84% 

quando os queijos foram produzidos com leite contendo entre 100 - 200 mil CS/mL, 

valores estes que são 71,55% a 84,78% similares com os dados do presente estudo 

quando comparados com o valor inicial e 30 dias de armazenamento. MARTINS 

(2001) estudando muçarela semifundida e comparando com a muçarela tradicional 

obteve valores de óleo livre entre 4,68% a 5,36% para a muçarela tradicional em 40 

dias de estabilização, valores que são similares de 70,85% a 60,07% quando 

comparados com o valor inicial e 30 dias do presente estudo.  
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Como pode ser observado na Figura 4, possivelmente a concentração de 

teor de óleo livre, abaixo do limite máximo aceitável de 20% da gordura do queijo, no 

período estudado pode ser dado pela concentração de cloretos (1,19% a 1,20%) no 

queijo do presente estudo, visto que segundo CORTEZ (1998), o sódio do NaCl entra 

no lugar do cálcio da molécula de caseína, aumentando a capacidade desta de se 

interagir com os glóbulos de gordura e agir como emulsificante. 

A Figura 5 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² da 

quantidade de blister durante os 120 dias de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Evolução da quantidade de blister durante o período de armazenamento 

de 120 dias. 

FURTADO (2005) relata que blister de 0,5 cm a 1,5 cm de coloração 

dourado são considerados normais na pizza até 25% da área da mesma. PIZAIA et 

al. (2003) avaliaram as características do queijo muçarela obtidos pelos métodos 

tradicionais e de ultrafiltração e observaram que a área da pizza ocupada por blisters 

nunca ultrapassou 2%. O que não condiz com o presente estudo que a área da pizza 

ocupada por blister chegou no tempo zero a 45,04% e foi aumentando com o tempo 

até 90 dias, sendo estatisticamente diferente, como pode ser observado na Figura 5. 

Durante o período de análise foi observado que nos primeiros 30 dias a 

quantidade de blisters pequenos até 0,5 cm, era muito maior que a quantidade de 

blisters grandes, acima de 1,5 cm, visto que às vezes estes não se formaram nas 

pizzas, possivelmente isto aconteceu pela baixa capacidade de ligar água dos queijos, 

visto que de acordo com KINDSTEDT (1997) a formação dos blisters possivelmente 

é causada por pressão de vapor de água que se desenvolve embaixo da camada de 

queijo durante o período de forneamento da massa, entretanto a muçarela recém-



81 
 

 

fabricada tem pouca capacidade para ligar água porém, nota-se o aumento dessa 

capacidade nas primeiras semanas de estabilização do queijo, o que diminuiria a 

formação de blisters. 

Com o aumento do tempo de armazenamento a área dos blisters passou 

de 0,5 cm para 1,5 cm ou acima, justificando o aumento acima dos padrões da 

literatura para esta característica. Observa-se pela Figura 5 que o aumento da 

quantidade de blisters é explicado em 89,17% pelo aumento do tempo de 

armazenamento. Resultados que corroboram com SIGSGAARD (1994) que relata que 

queijos recém-fabricados apresentam inúmeras bolhas de pequeno tamanho, porém 

nos queijos que sofreram estabilização se nota pequeno número de bolhas grandes.  

De acordo com FURTADO (2005) a diminuição da quantidade de blister 

com a maturação está ligada a liberação de gordura sobre a pizza, sendo assim, o 

aumento da quantidade de blister pode ser justificado pela baixa liberação de óleo 

livre dos queijos do presente estudo. 

O aumento da quantidade de blisters também pode ser influenciado pela 

descarboxilação de aminoácidos que ocorre em queijos com altos índices de 

proteólise (FURTADO, 2005), esta afirmação pode ser aplicada ao presente estudo já 

que a correlação entre o IEP e o blister foi moderada e positiva de 0,60, mostrando 

similaridade entre as variáveis, como pode ser observado nas Figura 3 e 5. Visto que 

a proteólise nos queijos aumentou significativamente durante o período de tempo 

estudado, isto também pode justificar o aumento da quantidade de blisters na 

muçarela e não o decréscimo com o período de armazenamento.  

O escurecimento não enzimático foi avaliado através dos valores de L, h e 

croma. A Figura 6 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² do valor 

de L do escurecimento não enzimático durante os 120 dias de armazenamento. O 

valor de L no sistema CIEL*a*b representa a luminosidade e tende de preto (0) a 

branco (100) (TAKATSUI, 2011). 

O escurecimento não enzimático também é conhecido como reação de 

Maillard, reação que acontece entre aminoácidos e açúcares (BOBBIO & BOBBIO, 

1992). Diante disso, de acordo com FURTADO (1997) o problema do escurecimento 

não enzimático tende a se agravar com o decorrer do período de armazenamento, o 

que não ocorreu no presente estudo, observa-se na Figura 6 que o valor de L 
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aumentou no decorrer dos 120 dias de armazenamento, sendo significativamente 

diferente, isto pode ter acontecido pela baixa quantidade de lactose e galactose na 

muçarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Evolução do valor de L do escurecimento não enzimático durante o 

período de armazenamento de 120 dias. 

A diminuição da lactose na massa do queijo pode ser justificada pelo uso 

deste açúcar na etapa de fermentação para desmineralização do 

paracaseinatotricálcico para paracaseinatobicálcico para que a massa pudesse ser 

filada. Também pode ser por causa das repetidas passagens da massa no tanque de 

filagem. A água quente desta etapa faz com que ocorra uma saída da lactose e do 

ácido lático de dentro dos grãos de massa, não tendo, por isso carboidratos no queijo 

para reagir com os aminoácidos e consequentemente, não ocorrendo o escurecimento 

não enzimático. 

A diminuição dos resíduos de lactose e galactose também pode ser pela 

escolha da cultura lática empregada no queijo muçarela, que era termofílicas 

composta de Streptococcussalivariusssp. thermophillus GAL+ e 

Lactobacillusdelbrueckiissp. bulgaricus GAL+. De acordo com KINDSTEDT (1991) 

esses são mais efetivos na redução de galactose. 

VIEIRA (2010) estudando queijos muçarelas durante 60 dias encontrou 

valores de L variando entre 81,0 a 78,7, valores similares entre 70,42% a 79,94% dos 

valores do presente estudo quando comparados, respectivamente ao tempo zero e 

aos 60 dias de armazenamento, entretanto o escurecimento não enzimático teve 

tendência a diminuir no decorrer do período de armazenamento de 60 dias. SHAKER 

et al. (2012) avaliando queijos muçarela com baixo teor de umidade também 
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observaram a diminuição de 78 para 66,24 no período de armazenamento de 56 dias, 

entretanto esta diferença não foi significativa, valores que são 73,13% a 94,97% 

semelhantes com os do presente estudo quando comparados, respectivamente ao 

tempo zero e aos 60 dias de armazenamento. 

Os valores de h e croma significam respectivamente tonalidade e 

intensidade da cor (DURÁN et al., 2012). Estas variáveis são calculadas a partir dos 

valores de a* e b*, no sistema CIELAB.  

Os valores de h podem variar de 0º a 360º, sendo que 0º corresponde a cor 

vermelho, 90º ao amarelo, 180º ao verde e 270º ao azul. Conforme o sistema CIELAB 

1976, quanto mais perto de 0º for o ângulo mais próximo do vermelho é o alimento e 

quando mais próximo 90º estiver o ângulo hue ou h mais próximo de amarelo é o 

alimento (PEREIRA, 2009). 

A Figura 7 apresenta o comportamento da linha de tendência e o R² dos 

valores de h e croma, respectivamente, do escurecimento não enzimático durante os 

120 dias de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 - Evolução dos valores de h e croma do escurecimento não enzimático 

durante o período de armazenamento de 120 dias. 

A cor nos queijos está intimamente ligada à gordura do leite e, portanto, 

passível de variações sazonais, no presente estudo a partir dos valores de h, Tabela 

1 e Figura 7, observa-se que a cor dos queijos tende ao vermelho, possivelmente 

pelas variações existentes nos valores de a* e b*. 

Os valores de croma definem a intensidade da cor, assumindo valores 

próximos a zero para cores neutras (cinza) e ao redor de 60 para cores vívidas 

(MCGUIRE, 1992). De acordo com a Tabela 1 e Figura 7, pode-se observar que as 

amostras observadas tenderam ao vermelho na tonalidade de h, entretanto possuem 
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uma saturação de cor baixa, tendendo ao neutro, coloração de cinza na análise de 

croma. Possivelmente o sistema CIELAB pode estar tendendo ao valor neutro pela 

não ocorrência do escurecimento não enzimático das amostras quando colocadas em 

altas temperaturas, que pode ter sido causado pela falta de ocorrência da reação de 

Maillard por possível falta de carboidratos no queijo.  

 Pela Figura 7 observa-se que o comportamento do valor h é dependente 

do tempo de armazenamento em 97,71%, enquanto a variável croma possui 44,65% 

de dependência com o armazenamento, podendo depender de outras variáveis.  

Durante a estocagem dos queijos a cor tendeu ao vermelho, mantendo em 

quase todas as coletas a luminosidade constante, esse fato pode ser explicado 

considerando a presença de compostos carotenoides, tendendo ao amarelo claro, 

formados durante a maturação do queijo. De acordo com ARAÚJO (2004) os 

carotenoides podem ser amarelos, alaranjados ou vermelhos e ocorrem em alimentos, 

na forma de misturas simples de alguns compostos ou como misturas muito 

complexas. As misturas mais simples são encontradas em produtos de origem animal, 

por causa da limitada habilidade desses organismos de absorver e depositar 

carotenoides.  

 

4 CONCLUSÕES 

O aumento da proteólise no decorrer do período de armazenamento 

influenciou diretamente a capacidade de derretimento, fazendo com que este 

aumentasse até o tempo de 90 dias.  

O óleo livre liberado com o aquecimento do queijo durante o forneamento 

da pizza se encontra perto dos limites mínimos permitidos pela literatura.  

A quantidade de blister no decorrer do experimento aumentou 

significativamente podendo ser considerada acima dos padrões da literatura desde o 

tempo zero do estudo.  

Os valores de Luminosidade tenderam ao branco. Os queijos tenderam a 

cor vermelha nos valores de h. Os valores de croma tenderam a cor neutra. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o aumento do consumo de pizzas pelos brasileiros a cada ano é 

importante a produção de muçarela com características que melhorem o aspecto e o 

sabor destes produtos. Os queijos muçarelas do presente estudo possuem 

características físico-químicas que atendem as exigências legais, como quantidade 

de gordura e umidade para se obter a muçarela ideal para ser vendida como pizza 

cheese. Entretanto é necessário que se melhore a etapa da salga na produção do 

queijo muçarela para que a quantidade de cloretos no queijo atinja o mínimo 

preconizado pela literatura para o queijo muçarela do tipo pizza cheese. 

A proteólise do queijo é um fator que interfere diretamente nas 

características funcionais e de textura durante o período de armazenamento do 

produto, está aumentou durante os 120 dias de estudo. A elasticidade, a 

mastigabilidade, a adesividadee a coesividade do queijo diminuíram durante o período 

de armazenamento de 120 dias. A dureza aumentou com o aumento do período de 

armazenamento. 

O aumento da proteólise no decorrer do período de armazenamento 

influenciou diretamente a capacidade de derretimento, fazendo com que este 

aumentasse até o tempo de 90 dias e decrescesse até o tempo 120 dias, indicando 

possivelmente que o produto a partir de 90 dias ficaria impróprio para o consumo, pois 

não atenderia as exigências dos consumidores.  

A quantidade de óleo livre liberada com o aquecimento do queijo durante o 

forneamento da pizza se encontra dentro dos limites mínimos preconizados pela 

literatura. Os blisters no decorrer do experimento aumentaram significativamente 

podendo ser considerado acima dos padrões da literatura desde o tempo zero de 

armazenamento.  

As amostras de queijo tiveram tendência para a cor vermelha na análise de 

tonalidade (h) e tenderam ao cinza na análise de pureza ou saturação da cor (croma).  

O laticínio do sudoeste goiano produz queijos muçarela com leite dentro 

dos padrões preconizados na legislação, entretanto é necessário maior padronização 

no processo de produção principalmente nas etapas de coagulação, dessoragem, 

fermentação e filagem. 



89 

 

 

 

ANEXO 1 - CORRELAÇÕES DAS VARIÁVEIS ANALISADAS NO QUEIJO 

MUÇARELA TIPO PIZZA CHEESE DURANTE 120 DIAS DE ARMAZENAMENTO 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO pH 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Acidez Negativa Forte < 0,01** - 0,71 

IEP Negativa Moderada < 0,01** - 0,57 

Dureza Negativa Moderada < 0,01** - 0,61 

Elasticidade Positiva Forte < 0,01** 0,85 

Coesividade Positiva Forte < 0,01** 0,87 

Adesividade Positiva Forte < 0,01** 0,72 

Blister Negativa Moderada < 0,01** - 0,65 

Derretimento Positiva Moderada < 0,01** 0,45 

Valor de L Negativa Moderada < 0,01** - 0,61 

Valor de h Negativa Moderada < 0,01** - 0,42 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Acidez 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

IEP Positiva Moderada < 0,01** 0,64 

Dureza Positiva Moderada < 0,01** 0,53 

Elasticidade Negativa Forte < 0,01** - 0,79 

Coesividade Negativa Forte < 0,01** - 0,80 

Adesividade Negativa Moderada < 0,01** - 0,64 

Blister Positiva Moderada  < 0,01** 0,60 

Valor de L Positiva Moderada < 0,01** 0,60 

Valor de h Positiva Moderada < 0,01** 0,54 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Gordura 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

EST Positiva Moderada < 0,01** 0,62 

GES Positiva Forte < 0,01** 0,86 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Proteína 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

EST Positiva Moderada < 0,01** 0,57 

GES Negativa Moderada < 0,01** 0,70 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO IEP 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

IPP Positiva Moderada < 0,01** 0,64 

Dureza Positiva Moderada < 0,01** 0,66 

Elasticidade Negativa Forte < 0,01** - 0,71 

Coesividade Negativa Moderada < 0,01** - 0,67 

Adesividade Negativa Forte < 0,01** - 0,72 

Blister Positiva Moderada < 0,01** 0,60 

Valor de Croma Negativa Moderada < 0,01** - 0,41 
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TABELA DE CORRELAÇÃO Dureza 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Elasticidade Negativa Moderada < 0,01** - 0,64 

Coesividade Negativa Moderada < 0,01** - 0,64 

Adesividade Negativa Moderada < 0,01** - 0,55 

Blister Positiva Moderada < 0,01** 0,52 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Elasticidade 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Coesividade Positiva Forte < 0,01** 0,94 

Adesividade Positiva Forte < 0,01** 0,78 

Blister Negativa Moderada < 0,01** - 0,57 

Valor de L Negativa Moderada < 0,01** - 0,51 

Valor de h Negativa Moderada < 0,01** - 0,54 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Coesividade 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Adesividade Positiva Forte < 0,01** 0,78 

Blister Negativa Moderada < 0,01** - 0,59 

Valor de L Negativa Moderada < 0,01** - 0,58 

Valor de h Negativa Moderada < 0,01** - 0,55 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Adesividade 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Blister Negativa Moderada < 0,01** - 0,67 

Derretimento  Positiva Moderada < 0,01** 0,42 

Valor de L Negativa Moderada < 0,01** - 0,46 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Blister 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Valor de L Positiva Moderada < 0,01** 0,95 

Valor de h Positiva Moderada < 0,01** 0,43 

Valor de Croma Negativa Moderada < 0,01** - 0,41 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Valor de L 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Valor de h Positiva Moderada < 0,01** 0,61 

Valor de Croma Negativa Moderada < 0,01** - 0,66 

 

TABELA DE CORRELAÇÃO Valor de h 

Variável Tipo Força Valor de p Valor da correlação 

Valor de Croma Negativa Moderada < 0,01** - 0,50 

 

As variáveis umidade, cinzas, cloretos, óleo livre e mastigabilidade não se 

correlacionaram com nenhuma variável nas forças moderada e forte. 

 


