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RESUMO 
 

 
 
 

BRANDIELLI, Marilde Canton. Queijo Regional do Sudoeste do Paraná durante a 
maturação: Caracterização microbiológica, química e física. 2016. 98 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Londrina, 2016. 

 

 
O queijo regional fabricado exclusivamente no Sudoeste do Paraná, com cultura 
lática autóctone proveniente de microrganismos do leite de produtores da região,  
tem a finalidade de comercialização e valorização de produtos lácteos com 
características regionais. Este estudo teve como objetivo avaliar as modificações 
microbiológicas, químicas e físicas do queijo produzido com duas culturas láticas 
autóctones (fermento A e B) da região Sudoeste do Paraná durante o processo de 
maturação em 0, 60 2 120 dias. Os parâmetros físico-químicas evoluíram de forma 
esperada durante a maturação, apresentando diminuição da aw, pH e umidade, e 
aumento nos parâmetros de acidez (em ácido lático e ácido graxos), sólidos totais, 
proteína total, lipídios, gordura no extrato seco e cinzas. S. thermophillus apresentou 
maior contagem no início da maturação em comparação ao L. delbrueckii sp. 
bulgaricus e valores próximos nos períodos 60 e 120 dias. A proteólise (IEP e IPP) 
aumentou durante a maturação. O perfil de ácidos graxos apresentou maior 
porcentagem os ácidos palmítico, oleico, esteárico e mirístico, sendo que vários 
ácidos graxos apresentaram diferença entre os queijos em diferentes períodos da 
maturação. A cor do queijo regional durante a maturação apresentou diminuição da 
luminosidade, aumento da cor verde e amarela. A textura do queijo apresentou 
diminuição dos parâmetros de coesão, elasticidade e mastigabilidade, sendo que 
dureza não apresentou diferença durante a maturação. Os queijos fabricados com o 
fermento A (QA) e B (QB) apresentaram diferenças entre si ao 0 dia para acidez em 
ácido lático, acidez em ácidos graxos, umidade, sólidos totais, potássio, cálcio, IPP, 
L*, b* e elasticidade. Já aos 60 dias as análises de acidez em ácido lático, IEP e S. 
thermophillus diferiram entre QA e QB e aos 120 dias apenas os parâmetros de cor 
a* e b*. O teste de correlação linear para cor apresentou correlação com atividade  
de água, umidade, sólidos totais, lipídios, NS pH 4,6 e NS TCA 12% para as 
coordenadas L* e a*, já a coordenada b* apresentou somente correlação para 
lipídios. Os parâmetros de textura (coesão, elasticidade e mastigabilidade) 
apresentaram correlação com os parâmetros químicos avaliados (atividade de água, 
umidade, sólidos totais, proteína - exceto elasticidade, lipídios, NS pH 4,6, NS TCA 
12%). Com o estudo agregou-se novos dados no desenvolvimento do queijo regional 
durante a maturação, principalmente na evolução da proteólise, contagem de 
bactérias ácido-láticas, perfil de ácidos graxos e correlação entre parâmetros 
químicos, de cor e textura. Observou-se também atuação distinta entre os dois 
fermentos apenas no início da maturação dos queijos, sendo que, não será 
comercializado o produto neste período. 

 
 

Palavras-chave: Fermento lácteo autóctone. Parâmetros químicos. Proteólise. Cor. 
Textura. 



ABSTRACT 
 

 
 
 

BRANDIELLI, Marilde Canton. Southwestern Parana regional cheese during 
ripening: Microbiological, chemistry and physics characterization. 2016. 98f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos) - Federal 
Technology University - Parana. Londrina, 2016. 

 
 
The regional cheese which is made exclusively in the southwestern region of Paraná 
State, with autochthonous lactic culture from milk microorganisms of producers from 
the region, has the purpose of both marketing and enhancement of dairy products 
with regional characteristics. This study aimed to evaluate the microbiological, 
chemical and physical changes of the cheese produced with two indigenous lactic 
cultures (yeast A and B) of Paraná Southwest region during the maturation process  
at 0, 60 2120 days. The physicochemical parameters evolved, as expected during 
maturation, with aw, pH and moisture decreasing and increasing acidity parameters 
(in lactic acid and fatty acid), total solids, total protein, lipid, fat in dry matter and 
ashes. S. thermophilus showed the highest score at the start of maturation when 
compared to the L. delbrueckii sp. bulgaricus and values near the periods 60 and 120 
days. The proteolysis (IEP and IPP) increased during maturation. The fatty acid 
profile showed a higher percentage of palmitic, oleic, stearic and myristic,  and 
various fatty acids showed differences between cheeses at different stages of 
maturation. The color of regional cheese during maturation has shown a reduction on 
brightness and on the other hand an increase of green and yellow color. The cheese 
texture showed decreased cohesion parameters, elasticity and chewiness, and 
toughness showed no difference during maturation. Cheeses made with yeast A (QA) 
and B (QB) differ from each other to 0 days to acidity in lactic acid acidity in fatty 
acids, moisture, total solids, potassium, calcium, IPP, L *, b * and elasticity. At 60 
days, the acidity analysis in lactic acid, IEP and S. thermophilus differed between QA 
and QB and 120 days only the color parameters a * and b *. The linear correlation 
test for color correlated with water activity, moisture, total solids, lipids, NS pH 4.6  
and NS TCA 12% for L * a * coordinate and, as the coordinate b * only correlated to 
lipids. The texture parameters (cohesion, elasticity and chewiness) correlated with  
the assessed chemical parameters (water activity, moisture, total solids, protein - 
except elasticity, lipids, NS pH 4.6, NS TCA 12%). According to the study in the 
development of regional cheese during maturation, new data has been added 
especially in the evolution of proteolysis count lactic acid bacteria, fatty acid profile 
and correlation between chemical parameters, color and texture. It was  also 
observed distinct performance between the two yeasts only at the beginning of the 
maturation of both cheeses, which will not be marketed at this point. 

 
 
Keywords: Autochthonous lactic acid bacteria. Chemical parameters. Proteolysis. 
Color. Texture. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

A produção, fabricação e distribuição de produtos agrícolas de gênero 

alimentício locais e/ou regionais possuem grande importância na economia de uma 

comunidade (CEE, 1992), sendo o desenvolvimento territorial impulsionado pela 

valorização de características do produto associado à imagem da região (FLORES, 

2006; PECQUEUR, 2000). 

Com o intuito de valorização e crescimento regional do Sudoeste do Paraná, 

um queijo típico foi desenvolvido através de uma parceria entre Brasil e Itália. O que 

o tornou um queijo regional foi o fato de sua fabricação ser realizada com cultura 

lática autóctone, proveniente de microrganismos selecionados do leite de produtores 

da região Sudoeste do Paraná (ATTORNI et al., 2014). 

As culturas láticas iniciadoras (starters) são essenciais para a produção de 

queijos, tendo como função primária a produção de ácido lático durante a 

fermentação e contribuem no processo de maturação, principalmente na proteólise 

(BERESFORD et al., 2001). Desta forma, as cepas selecionadas para o processo de 

produção do queijo regional influenciaram no tipo e na qualidade do queijo obtido 

após a maturação (BROOME; POWELL; LIMSOWTIN, 2011). 

No processo de maturação os queijos desenvolvem as características de 

sabor, aroma e de textura que vão tipificar o produto (PERRY, 2004), decorrente das 

transformações dos principais componentes do leite, a lactose, proteínas, em 

especial as caseínas, e os lipídios, sobretudo os triglicerídeos (ORDÓNEZ, 2005). 

Com isso, cada queijo desenvolve características específicas de acordo com seu 

processo de produção e maturação (McSWEENEY, 2004) e assim, a ampliação dos 

conhecimentos a respeito das características durante a maturação do queijo regional 

se faz necessária. 

Desta maneira, o estudo das alterações físico-químicas e do comportamento 

das culturas láticas durante a maturação do queijo regional, irá agregar  

conhecimento ao conjunto de informações já existente e auxiliará na tomada de 

decisão frente a melhorias ou manutenção da tecnologia de fabricação. Ainda, 

contribuirá para padronização e legalização do queijo através de Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade e alavancará o desenvolvimento socioeconômico 

da região trazendo prestígio para o Sudoeste do Paraná. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 
 

Avaliar as modificações microbiológicas, químicas e físicas do queijo 

produzido com cultura lática autóctone da região Sudoeste do Paraná durante o 

processo de maturação. 

 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Analisar o processo de maturação dos queijos produzidos a partir de 

cultura autóctone A e B durante os períodos de 0, 60 e 120 dias; 

 Quantificar as bactérias ácido-láticas nos diferentes queijos; 

 Caracterizar quimicamente os queijos quanto à atividade de água, pH, 

acidez em ácido lático, acidez em ácidos graxos, umidade, sólidos totais, 

proteína total, lipídios, gordura no extrato seco, carboidratos, cinzas e 

minerais (sódio, potássio e cálcio); 

 Avaliar o processo de proteólise dos queijos através do índice de extensão 

de proteólise e índice de profundidade da proteólise; 

 Avaliar o perfil de ácidos graxos dos queijos por cromatografia gasosa; 

 Determinar a cor e textura dos queijos usando métodos instrumentais. 



12 
 

 
 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

 
3.1 PRODUÇÃO E CONSUMO DE QUEIJOS 

 
 
 

O leite é um dos principais alimentos consumidos pelo ser humano e pelos 

animais devido ao seu alto valor nutritivo. É um alimento constituído principalmente 

pela água, sendo aproximadamente 87,5%, onde se encontram dissolvido, suspenso 

ou emulsionados, os demais componentes. As proteínas (em maior quantidade as 

caseínas), lipídios, lactose, sais minerais (potássio, cálcio, fósforo, cloro, etc.), 

vitaminas (complexo B, vitaminas A, C, D, E, K) fazem parte da composição do leite 

tornando-o um alimento completo (ALBUQUERQUE, 1997). 

A composição do leite o torna um alimento propício para o crescimento de 

microrganismos de diversos grupos, que causam modificações físicas e químicas, 

diminuindo a durabilidade e a qualidade do produto (SOUZA et al., 1995). 

Para aumentar a durabilidade do leite o mesmo pode ser transformado em 

queijo e em outros produtos, o que possibilita formas alternativas de consumo e 

acesso a um maior número de consumidores (SALVADOR et al., 2001). 

Segundo dados da FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) no ano de 2013 a produção mundial de queijos foi de aproximadamente 17,5 

milhões de toneladas. Isto significa que aproximadamente 28% da produção mundial 

de leite foi direcionada para a fabricação de queijos (FAOSTAT, 2016). O consumo 

mundial de queijo correspondente a 2013 chegou em 9,17 kg per capita, aumento de 

11%  em  relação  ao  ano  de  2009  (CANADIAN  DAIRY  INFORMATION  CENTRE, 

2016). 

O queijo, um produto fabricado em todos os continentes, caracterizou a Europa 

como a maior produtora e consumidora, sendo a mesma responsável por mais da 

metade da produção em 2013 e com consumo per capita de 16,1 kg. A América é o 

segundo maior produtor e consumidor de queijos com 34,9% da produção mundial e 

consumo de 8,4 kg per capita. A Oceania, Ásia e África representaram produção de 

3,7%, 2,1% e 1,8%, respectivamente, e consumo de 4,9 kg per capita, incluindo os 

três continentes (CANADIAN DAIRY INFORMATION CENTRE, 2016; FAOSTAT, 

2016). 
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A produção e o consumo de queijos no Brasil têm apresentado crescimento 

gradativo, com aumento de 7,29% na produção e de 6,22% no consumo entre 2012 

e 2015, sendo que em 2015 foram produzidas 751 mil toneladas de queijos e 

consumidos 769 mil toneladas (UNITED STATES DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2016). O consumo de kg per capita brasileiro foi de 3,7 em 2014 

(CANADIAN DAIRY INFORMATION CENTRE, 2016). 

A produção de queijos é amplamente distribuída em todo território brasileiro, 

onde 85% dos estados produziram queijos sob Inspeção Federal em 2007. A região 

Sudeste ficou com a maior produção do país compreendendo 58%, seguida da 

região Sul com 23%. Entre os estados, Minas Gerais fabricou 45% da produção 

nacional de queijos enquanto o Paraná apresentou 13% (ROSOLEN, 2014). 

 
 
 
3.1.1 Queijos regionais 

 
 
 

A valorização de produtos regionais é uma forma competitiva de 

comercialização e diferenciação da qualidade e identidade territorial (MARCHI; 

BEUX; PEREIRA; BONETI, 2014). A promoção e valorização de produtos agrícolas 

locais e tradicionais de qualidade, a partir de sistemas de proteção como a Indicação 

Geográfica é uma das alternativas apontadas para auxiliar no desenvolvimento do 

meio rural (TIBÉRIO; CRISTÓVÃO, 2001; TREGEAR et al., 2007). 

O regulamento CEE nº 2081/92 (1992, p. 3) da União Europeia nomeia a 

proteção comunitária das denominações de origem e indicações geográficas de 

produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios como: 

a) Denominação de Origem: o nome de uma região, de um local 
determinado ou, em casos excepcionais, um país, que serve para designar 
um produto agrícola ou gênero alimentício: 
- Originário dessa região, desse local determinado ou desse país, e 
- A qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente ao 
meio geográfico, os fatores naturais e humanos, e cuja produção, 
transformação e elaboração de que tomem na área geográfica delimitada; 
b) Indicação Geográfica: o nome de uma região, de um local determinado 
ou, em casos excepcionais, um país, que serve para designar um produto 
agrícola ou género alimentício: 
- Originário dessa região, desse local determinado ou desse país, e 
- Que possui determinada qualidade, reputação ou outras características 
atribuíveis a essa origem geográfica e cuja produção e / ou transformação e 
/ ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada. 

http://www.dairyinfo.gc.ca/index_e.php
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A União Europeia tem vindo a dar passos decisivos na construção de um 

sistema europeu de qualidade para seus produtos regionais através de registro de 

seus produtos com Denominação de Origem. Até ao final de 1998, a União Europeia 

possuía 517 denominações, das quais 139 eram relacionadas ao setor de queijos 

(TIBÉRIO; CRISTÓVÃO, 2001), já em 2016 os produtos com Denominação de 

Origem somam 615, sendo 188 queijos (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

O Queijo Terrincho, O Queijo Serra da Estrela e o Queijo de Nisa em  

Portugal, o Camembert de Normandie, o Cantal, o Brocciu Corse, o Abondance e o 

Roquefort em França, o Parmigiano Reggiano, o Raschera, o Valle d`Àosta 

Fromadzo e o Mozzarela di Bufala Campana em Itália, o Queijo de Cantabria, o 

Queijo Zamorano e Queijo Manchego em Espanha, são alguns exemplos de queijos 

internacionais com Denominação de Origem (TIBÉRIO; CRISTÓVÃO, 2001). 

No Brasil as Indicações Geográficas ainda são incipientes, onde somente 6 

produtos possuem Denominação de Origem, sendo os produtos: camarões, arroz, 

própolis, mel, café e vinhos. Já os produtos brasileiros com Indicações de 

Procedência correspondem a 26, onde o Queijo da Canastra e o Queijo do Serro, 

fabricados em Minas Gerais, são os únicos produtos lácteos. Os demais produtos 

com Indicação de Procedência são café, vinhos, produtos cárneos, frutas, entre 

outros (BRASIL, 2016). 

Queijos regionais, fabricados de forma artesanal, são conhecidos no Brasil e 

os mesmos abrangem diferentes regiões produtoras no território nacional podendo- 

se destacar em Minas Gerais, a produção do Queijo Serra da Canastra ou Canastra, 

Serro, Serra do Salitre, Alto Parnaíba. Na região Nordeste tem-se a produção do 

Queijo de Manteiga e Queijo de Coalho e no Sul são produzidos na região da Serra 

Catarinense e Serra Gaúcha o queijo Serrano e Colonial, respectivamente  

(SEBRAE, 2008). 

 
 
 
3.1.1.1 Queijo regional do Sudoeste do Paraná 

 
 
 

O desenvolvimento do queijo regional do Sudoeste do Paraná surgiu com a 

criação do projeto REDE, projeto inspirado pela família Mezzomo do Brasil e da Itália 

e pela Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná. O projeto 
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REDE tinha como objetivo inicial a capacitação de pequenos e médios laticínios da 

Região Sudoeste do Paraná para produção, valorização e comercialização dos 

produtos lácteos, com características tradicionais dos produtos agroindustriais de 

Vêneto (região de origem da família Mezzomo) (ATTORNI et al., 2014). As principais 

fases do projeto envolveram desde a sensibilização, transferência de tecnologia, a 

capacitação na produção de queijos de laticínios da região e por fim o 

desenvolvimento do fermento autóctone e do queijo regional do Sudoeste do Paraná 

(MARCHI; BEUX; PEREIRA; BONETI, 2014). 

Para o desenvolvimento do fermento o projeto REDE, com apoio da Região  

do Vêneto na Itália e coordenado pela Associação Bellunesi nel Mondo, contou com 

parceiros técnicos, em especial a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e diversos patrocinadores financeiros (ATTORNI et al., 2014). O 

desenvolvimento do fermento autóctone para produção do queijo com característica 

regional ocorreu inicialmente com a seleção das bactérias láticas endógenas, 

isoladas de um lattoinnesto (cultura mãe - fermento natural obtido pela coagulação 

do leite sem adição de nenhum fermento) oriundo do leite de produtores da região 

Sudoeste do Paraná (ATTORNI et al., 2014; TODESCATTO, 2014). 

Os queijos italianos fabricados de forma tradicional utilizam o “siero innesto” 

ou soro-fermento, beneficiando-se da flora autóctone da região para fermentação do 

produto. No Brasil a aplicação do soro-fermento não é recomendável pela qualidade 

inferior do leite produzido (FURTADO, 2011). No entanto, a aplicação de fermento 

lático comercial no queijo regional resultaria na perda das características típicas da 

microbiota do Sudoeste do Paraná, descaracterizando o produto como regional 

(GONZÁLEZ-CRESPO; MAS, 19931 apud MACEDO; TAVARES; MALCATA, 2004). 

As bactérias láticas foram isoladas e caracterizadas morfologicamente e 

bioquimicamente, em seguida a identificação genética das bactérias foi realizada e 

prosseguiu para a fabricação do fermento liofilizado com cepas  tecnologicamente 

mais interessantes, ou seja, as que apresentaram melhores curvas em relação ao 

decaimento do pH em relação ao tempo. Foram selecionadas e isoladas as bactérias 

láticas termofílicas do gênero Streptococcus thermophillus e Lactobacilus delbrueckii 

sp. bulgaricus (ATTORNI et al., 2014; TODESCATTO, 2014). O fermento endógeno 

desenvolvido é composto por cepas de Streptococcus thermophillus ST28 e ST128 e 

 

 
1GONZÁLEZ-CRESPO, J.; MAS, M. Estudio del empleo de fermentes iniciadores autóetones en la 

elaboración de queso de calsa de pasta prensada, con leche pasteurizade. Alimentaria, v. 243, p. 

51–53, 1993. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002003000649#BIB26
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cepas de Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus LB134 (Fermento liofilizado A) 

(TODESCATTO, 2014). 

Sabendo que existe uma forte probabilidade de bacteriófagos ou fagos atacar 

as células das bactérias láticas presentes nos fermentos para produção dos queijos, 

tornando-as inativas, foi desenvolvido um fermento para utilização alternada (rotação 

de cultura) como uma das medidas de controle do desenvolvimento de bacteriófagos 

(FURTADO, 2005; NETO, 2013). Desta maneira, o fermento liofilizado B  é 

constituído por cepas de Streptococcus thermophillus ST98 e ST104, e cepa de 

Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus LB134 (TODESCATTO, 2014). 

Com a orientação de um “mestre” queijeiro italiano os fermentos foram 

utilizados para a elaboração do queijo regional do Sudoeste do Paraná, sendo os 

queijos avaliados quanto as suas características físico-químicas, de cor, textura e 

sensorial (TODESCATTO, 2014). 

O queijo oriundo do uso das cepas selecionadas da microbiota do leite do 

Sudoeste do Paraná pode ser produzido com leite cru ou com leite pasteurizado.  

Um queijo de casca lisa, massa compacta, com olhaduras distribuídas 

homogeneamente; cor ocre-amarelo palha, caracterizado inicialmente com aroma 

característico do leite e sabor agradável do doce ao levemente picante. Ainda, o 

queijo regional do Sudoeste do Paraná apresentou aos sessenta dias de maturação 

umidade de 37 a 40%, gordura de 25 a 30%, teor de proteína de 20 a 24%, o que 

caracterizou-o como um queijo de média umidade e gordo. A maturação de 180 dias 

para este queijo manteve a classificação recebida para 60 dias (ATTORNI et al., 

2014). 

 
 

 
3.2 FABRICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE QUEIJOS 

 
 

 
A composição do queijo o torna um dos alimentos mais nutritivos, pois é 

constituído de lipídios, proteína, lactose, sais minerais (cálcio, fosforo, etc.) e 

vitaminas (A e B) (PERRY, 2004). 

Segundo a norma brasileira entende-se por queijo: 

o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro 
do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou 
de  soros  lácteos,  coagulados  pela  ação  física  do  calho,  de      enzimas 
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especificas, de bactéria específica, de ácido orgânicos, isolados ou 
combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem 
agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, 
aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias 
corantes. Entende-se por queijo fresco o que está pronto para consumo  
logo após sua fabricação. Entende-se por queijo maturado o que sofreu as 
trocas bioquímicas e físicas necessárias e características da variedade do 
queijo. A denominação QUEIJO está reservada aos produtos em que  a 
base láctea não contenha gordura e/ou proteínas de origem não láctea 
(BRASIL, 1996, p. 1). 

 
 

Para a fabricação do queijo é essencial um processo de desidratação, onde 

se concentra os componentes do leite, sendo que a gordura e a caseína são 

concentradas de 6 e 12 vezes, dependendo do processo de produção. As etapas de 

fabricação dos queijos podem variar de acordo com as características específicas 

que se deseja obter para cada produto (FOX et al., 2004). As etapas básicas para a 

fabricação dos queijos compreendem (ABIQ, 2015; BRASIL, 1996; NETO, 2013; 

PERRY, 2004): 

 Preparação da matéria-prima: padronização da gordura do leite, tratamento 

térmico do leite, adição de ingredientes como cloreto de cálcio, aditivos (corantes, 

conservantes, espessantes, estabilizantes, reguladores de acidez, entre outros). 

Essas são etapas opcionais na fabricação do queijo, que irá depender do tipo de 

produto e das características que se pretende obter; 

 Adição de bactérias láticas: a função principal das bactérias láticas é a 

produção de ácido lático a partir da fermentação de açúcares; 

 Coagulação do leite: etapa que irá transformar o leite em queijo. Ocorre pela 

desestabilização das micelas de caseína, que origina a aglomeração das micelas 

livres e a formação de um gel onde ficam retidos os restantes dos componentes do 

leite; 

 Dessoragem ou sinérese: ocorre pelo corte da coalhada liberando o 

lactosoro; 

 Enformagem da massa e prensagem: a prensagem depende do tipo  de 

queijo e auxilia na eliminação do lactoso; 

 Salga: o processo de salga é essencial na fabricação do queijo pois, regula o 

crescimento microbiano e as atividades bioquímicas pela redução da atividade de 

água, auxilia na dessoragem e na formação da casca e contribui nas características 

sensoriais; 

 Embalagem; 
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 Maturação: No caso de queijos maturados, pode ser acondicionado em 

câmaras de maturação com ou sem embalagem. A maturação é um processo 

complexo que resulta na formação de sabor, aroma, textura e composição do queijo. 

 

A Portaria nº 146 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) classifica os queijos de acordo com o conteúdo de matéria gorda no extrato 

seco e umidade, conforme apresentado na Tabela 1 (BRASIL, 1996). No entanto, os 

queijos podem ser classificados pelo tipo de leite utilizado, tipo de coalho 

empregado, consistência da massa, teor de lipídio, tipo de casca, tempo de cura, 

entre outras características (PERRY, 2004). 

 
 
 
Tabela 1 - Classificação dos queijos de acordo com matéria gorda no extrato seco e umidade. 

 

Matéria Gorda no Extrato Seco - GES 

Extra Gordo ou Duplo Creme Mínimo de 60% 

Gordos Entre 45,0 e 59,9% 

Semigordo Entre 25,0 e 44,9% 

Magros Entre 10,0 e 24,9% 

Desnatados Máximo de 10,0% 

Umidade  

Queijo de baixa umidade (massa dura) Máximo de 35,9%. 

Queijos de média umidade (massa semidura) Entre 36,0 e 45,9%. 

Queijos de alta umidade (macios) Entre 46,0 e 54,9%. 

Queijos de muita alta umidade (massa mole) Mínimo 55,0%. 

Fonte: BRASIL (1996). 
 
 
 

 

A classificação de queijos segundo a FAO, OMS (2007) define os queijos pela 

sua consistência e segundo suas características de maturação. A consistência do 

queijo é avaliada pelo índice de Umidade na Massa Desengordurada do Queijo 

(UMDQ) e pela Gordura no Extrato Seco (GES), apresentada na Tabela 2. 

O índice de Umidade na Massa Desengordurada do Queijo (UMDQ) é obtido 

através do peso da umidade do queijo dividido pelo peso total do queijo subtraído 

pelo peso da matéria gorda, multiplicado por 100. 
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Tabela 2 - Classificação dos queijos de acordo com a consistência e maturação. 
 

Definição pela consistência  Características de 

maturação % de UMDQ Definição % de GES Definição 

< 51 Extra duro > 60 Extra Gordo Maturado 

49 a 56 Duro 45 a 60 Gordos Maturado por fungos 

54 a 69 Semiduro 25 a 45 Semigordo Fresco 

> 67 Macio 10 a 25 Semidesnatado Em salmoura 

  < 10 Desnatados  

Fonte: FAO, OMS (2007). 
 
 
 

 

3.3 CULTURAS LÁTICAS 
 
 

 
As culturas iniciadoras (culturas starters) são essenciais para as variedades 

de queijo, conferindo características específicas ao produto, podendo ser  

preparadas a partir da microbiota natural do leite, do soro de leite, ou de cepas 

selecionadas (POWELL; BROOME; LIMSOWTIN, 2011). 

As culturas iniciadoras dos queijos são predominantemente compostas de 

bactérias ácido lácticas, embora outras bactérias e leveduras possam estar 

envolvidas. A função primária das culturas é a produção de ácido láctico a partir da 

lactose, a uma taxa previsível e controlada, o que é fundamental para alcançar o 

controle sobre pH da coalhada, umidade e nível de lactose (POWELL; BROOME; 

LIMSOWTIN, 2011). 

A redução do pH pela produção de ácido irá aumentar a atividade do 

coagulante e a taxa de sinérese e reduzir o crescimento de outras bactérias 

indesejáveis. Esse evento irá também provocar a dissolução do fosfato de cálcio 

coloidal da caseína e diminuir a quantidade de líquido entre as moléculas de caseína 

quando o pH se aproxima de 4,6 (ponto isoelétrico da caseína), determinando desta 

maneira a formação da rede de caseína em especial a mobilidade das moléculas de 

caseína e a configuração final das micelas agregadas. As características físicas do 

queijo, como firmeza, sensação de suavidade na boca e a cor do queijo são  

afetadas pela formação da rede caseína e pela configuração das micelas (LAW; 

TAMIME, 2010). 
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Em resumo, além da função relacionada ao metabolismo de lactose para 

produzir ácido láctico, a produção de compostos de sabor, de substâncias 

antimicrobianas, e da degradação de proteínas do leite, particularmente durante a 

maturação do queijo também são destinadas as culturas lácticas (HAYALOGLU et 

al., 2013; PEDERSEN, VOGENSEN, ARDO, 2016; PEREIRA et al., 2008). 

A escolha das culturas láticas utilizadas dependerá do tipo de queijo que será 

produzido. Fermentos com microrganismos mesofílicos, como Lactococcus lactis, 

Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris e Lactobacillus casei, são geralmente 

utilizados para fabricação de queijo como Cheddar, Gouda, Edam, Azul e 

Camembert. Enquanto que culturas termofílicas, como Streptococcus salivarius ssp. 

thermophilus, Lactobacillus delbrueckii e Lactobacillus helveticus, são empregadas 

na fabricação de queijos duros (cozimento da massa a temperaturas altas de 50 a 51 

ºC) como o Emmental, Gruyère, Parmesão e Grana (BERESFORD et al., 2001; 

NETO, 2013). Sendo que queijos tipo Grana italianos utilizam amplamente para 

fabricação, culturas contendo Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbueckii 

subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus (FURTADO, 2011). 

Lactobacillus delbueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus são 

microrganismos homofermentativos que crescem em simbiose. A associação do 

Lactobacillus delbueckii subsp. bulgaricus faz com que o Streptococcus thermophilus 

produza rapidamente ácido lático na fabricação dos queijos, mas sendo 

gradualmente inibido quando o teor de ácido lático fica maior que 1,2% (FURTADO, 

2011). 

O isolamento, identificação e caracterização de culturas endógenas na 

fabricação de queijos utilizando leite pasteurizado, mostrou ser uma opção viável na 

padronização de produtos artesanais. Estudo realizado por Cavalcante et al. (2007), 

utilizou culturas láticas endógenas, selecionadas a partir do leite cru e do queijo 

Coalho, para a fabricação do queijo Coalho artesanal com leite padronizado e 

pasteurizado. Foi concluído no estudo que a padronização do produto tradicional, 

proporcionou redução de custos, qualidade microbiológica e a conservação das 

características sensoriais do queijo Coalho regional. 

Taboada et al. (2015) avaliou a utilização de culturas láticas autóctones em 

comparação a culturas comerciais, na fabricação de queijos de cabra argentino. Os 

resultados apresentados na pesquisa mostraram que a adição de culturas láticas 

autóctones ao produto altera o perfil de ácidos graxos, sendo observado diferença 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921448813000862
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na atividade esterase e no índice de aterogenicidade, representando que queijos 

fabricados com culturas láticas autóctones são mais saudáveis. 

 
 

 
3.4 PROCESSO DE MATURAÇÃO DE QUEIJOS 

 
 

 
3.4.1 Reações Bioquímicas Durante o Processo de Maturação 

 
 
 

A maturação dos queijos consiste em uma série de processos físico-químicos, 

bioquímicos e microbiológicos que levam a transformações na textura, cor e 

principalmente nas características sensoriais pela formação do sabor e aroma típico 

(McSWEENEY, 2004; FURTADO, 2011). 

Durante a maturação ocorrem alterações primárias e secundárias nos queijos. 

As alterações primárias compreendem as reações de lipólise, proteólise e 

metabolismo de lactose residual e de lactato e citrato. Já as reações secundárias, 

também importantes durante a maturação, compreendem o catabolismo dos ácidos 

graxos, catabolismo dos aminoácidos e o metabolismo do lactato (COSTA, 2012; 

McSWEENEY, 2004), que resultam no desenvolvimento do sabor e textura 

característica de cada variedade de queijo (McSWEENEY, 2004; PERRY, 2004). Na 

Figura 1 são apresentados os caminhos bioquímicos que ocorrem com os 

componentes do queijo ao longo do processo de maturação. 

Geralmente a maturação dos queijos é feita em câmaras com controle de 

temperatura e umidade, sendo que o período pode variar de acordo com o tipo de 

queijo e conforme a legislação específica, podendo ir de poucas semanas a vários 

meses (FARKYE, 2004). 

 
 

 
a) Proteólise 

 
 

 
A proteólise é o processo bioquímico mais complexo que ocorre durante a 

maturação dos queijos. No decorrer da maturação as caseínas são quebradas em 
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peptídeos (proteólise primária) e sucessivamente em cadeias mais curtas e 

posteriormente em aminoácidos (proteólise secundária). A proteólise é determinante 

para o desenvolvimento da textura do queijo e contribui para o desenvolvimento do 

aroma e sabor (COSTA, 2012). 

 
 

 

Figura 1 - Caminhos bioquímicos durante a maturação do queijo (Adaptado de McSWEENEY, 
2004). 

 
 
 

A degradação das caseínas é altamente dependente da variedade do queijo, 

sendo reflexo dos diferentes parâmetros de produção como, a temperatura de 

cozimento, o pH na dessoragem e de diferentes características físico-químicas do 

queijo (pH, umidade e sal) que influenciam a atividade das enzimas proteolíticas 

(BEUVIER; BUCHIN, 2004). 

A hidrólise das proteínas contribui na textura do queijo, deixando-o  mais 

macio pela degradação da caseína e pela diminuição da atividade de água devido às 

Desenvolvimento de sabor, aroma 
e textura 
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alterações das ligações de água que ocorrem pelos novos grupos de ácido 

carboxílico e aminas formadas na hidrólise (McSWEENEY, 2004). 

As reações bioquímicas de origem proteolítica que ocorrem posteriores aos 

aminoácidos livres, como a desaminação, transaminação e descarboxilação geram 

compostos característicos de aroma como, aldeídos, aminas, álcoois e ácidos,  

sendo alguns aromatizantes (muitas vezes amargo) (KOBLITZ, 2008). 

A proteólise é catalisada pela ação de enzimas proteolíticas, originárias de 

resíduos de enzimas coagulantes (pepsina e quimosina), de enzimas do leite (em 

particular a plasmina), proteinases e peptidases de bactérias ácido-láticas e, em 

determinadas variedades, outros microrganismos que são estimulados a crescer no 

interior ou sobre o queijo (FURTADO, 2011; McSWEENEY, 2004). 

O índice de proteólise resultante da degradação primária das caseínas é 

medido através do Índice de Extensão da Proteólise (IEP), sendo o mesmo 

determinado pela quantificação de nitrogênio não caseico ou nitrogênio solúvel em 

pH 4,6. Já o Índice de Profundidade da Proteólise (IPP) que é determinado pelo 

nitrogênio não proteico ou nitrogênio solúvel em TCA 12% (NS TCA 12%) abrange 

substâncias nitrogenadas de baixa massa molar como aminoácido, oligopeptídeos e 

aminas, acumuladas durante a maturação pela hidrólise das caseínas e peptídeos 

(GUTIERREZ et al., 2004; FURTADO, 2011). 

A avaliação da Extensão e Profundidade da Proteólise foi realizada por 

Oliveira et al. (2010) no queijo Pecorino utilizando leite de vaca aos 180 dias de 

maturação. O resultado para o Índice de Extensão da Proteólise foi de 13,81% e  

para o Índice de Profundidade da Proteólise de 8,89%, sendo que no decorrer da 

maturação a porcentagem de IEP e IPP aumentam. Associado a essa avaliação 

foram realizados testes utilizando lipases adicionadas na produção, onde não se 

observou diferença significativa nos valores de IEP e IPP. 

Bergamini et al. (2009) avaliou a influência de três cepas probióticas como 

cultura iniciadora (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei e 

Bifidobacterium lactis) no processo de proteólise de queijo semi-duros e constatou 

que B. lactis não mostrou qualquer efeito sobre a proteólise de queijos, enquanto L. 

paracasei apresentou impacto limitado no final da maturação. Em contraste, L. 

acidophilus influenciou significativamente a proteólise secundária já no início da 

maturação. 
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b) Lipólise 
 
 

 
A lipólise ocorre através da hidrólise ou degradação oxidativa dos lipídios 

presentes no queijo. A hidrólise dos lipídios, principalmente a quebra dos 

triglicerídeos, dá origem a ácidos graxos que formam compostos que contribuem 

para o aroma e sabor dos queijos (McSWEENEY, 2004). Entre os compostos 

originados que são fontes de diversas moléculas responsáveis pelos odores 

encontra-se os ácidos carboxílicos (COSTA, 2012). 

A lipólise ocorre pela ação de enzimas que podem ser classificadas como 

esterases e lipases. As lipases possuem origens no leite, coagulantes, culturas 

startes, microrganismos secundário, bactérias láticas e adição de lipases exógenas 

(McSWEENEY; SOUZA, 2000). No entanto, alguns fatores podem influenciar na 

atividade lipolítica, como a qualidade do leite e o seu grau de agitação e 

homogeneização, pH, concentração de sal e o tempo e temperatura da maturação 

(CANADA, 2001), sendo que cada variedade de queijo possuirá um nível de lipólise 

diferente (BEUVIER; BUCHIN, 2004). 

A lipólise contribui positivamente para o sabor do queijo, em função da 

formação de ácidos graxos voláteis que podem produzir outros compostos como as 

metilcetonas, ésteres alifáticos e aromáticos, aldeídos, lactonas e álcoois, que vão 

desenvolver sabores característicos de diversos queijos (MOLIMARD; SPINNLER, 

1996; CANADA, 2001). Grande parte dos queijos possui uma atividade lipolítica 

rápida durante a maturação e muitos consumidores associam o elevado grau de 

ácidos graxos livres no queijo ao sabor de ranço (FOX; STEPANIAK, 1993). 

O queijo espanhol Mahól avaliado quanto ao perfil volátil dos ácidos graxos 

apresentou aumento de ácidos graxos global e metil cetona durante a maturação, 

com diminuição de ésteres etílicos. O ácido presente durante todo período de 

maturação em maior concentração foi o ácido decanóico. Os ácidos hexanóico, 

dodecanóico, otanóico, tetradecanóico e butanóico também apresentaram 

concentrações significativas durante o período de maturação estudado. Os seis 

ácidos citados corresponderam a 95% dos compostos voláteis identificados, 

contribuindo imensamente para o aroma do queijo (MULET et al., 1999). 

Foram analisados por Prandini et al. (2011) 52 queijos comerciais italianos e 

franceses para avaliar a composição de ácidos graxos. No estudo foi avaliado os 
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níveis de ácidos graxos em comparação com a origem do leite, proveniente de 

espécie de animais diferentes (vaca, cabra e ovelha) com processo de fabricação 

semelhante. A pesquisa demostrou que o queijo fabricado com leite  de  ovelha 

possui concentrações maiores de ácido linolênico (ômega 3) e ácido vacênico e 

menores teores de ácido oleico e ácido linoleico em comparação ao queijo fabricado 

com leite de cabra e vaca. Comparou-se também grupos de queijos com processo  

de fabricação distinto e produzidos com leite de animal da mesma espécie. Os 

resultados demostraram que a concentração de ácidos graxos alterou entre os 

processos de fabricação, concluindo que os diferentes processos de fabricação 

(tratamento térmico, tipo de fermento, coagulação, ingredientes) alteram a lipólise 

dos queijos. 

O perfil de ácidos graxos avaliado no queijo Reggianito Argentino, queijo duro 

típico da Argentina, apresentou aos 180 dias de maturação os ácidos mirístico, 

palmítico, esteárico e oleico em maior concentração. Durante o processo de 

maturação todos os ácidos graxos avaliados aumentaram sua concentração, 

chegando aos 180 dias com o maior valor obtido durante a maturação (PEROTTI et 

al., 2005). 

 
 
 
c) Glicólise 

 
 

 
A degradação da lactose se inicia durante a coalhada do queijo ou nos 

primeiros estágios da maturação, sendo que cerca de 96% da lactose do leite é 

removida no soro (na forma de lactose ou lactato). O que influência na concentração 

de lactose na coalhada é o teor da umidade e a extensão da fermentação antes do 

queijo ser moldado. A fermentação da lactose residual depende da quantidade de 

sal e umidade da coalhada (WALSTRA et al., 2006). 

A primeira reação da glicólise converte a lactose em lactato através de 

bactérias lácticas, sendo que as bactérias homofermentativas além de ácido láctico 

produzem pequenas quantidades de produtos secundários, e as bactérias 

heterofermentativas produzem ácido láctico, ácido acético, etanol, dióxido de 

carbono, diacetil e outros produtos em menores quantidades. O ácido lático sofre 
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alterações secundárias, onde novos compostos contribuem para o desenvolvimento 

do aroma e sabor dos queijos (COSTA, 2012). 

Em queijos com maturação inicial o ácido láctico é importante no 

desenvolvimento do sabor, influenciando o pH do queijo e consequentemente na sua 

textura. Também é necessário como substrato para crescimento microbiano sendo 

fundamental para o desenvolvimento de sabores e aromas (FOX et al., 2000). 

Em comparação com a proteólise e lipólise, a glicólise possui pouca influência 

no desenvolvimento de sabores. No entanto, é muito importante na regulação de 

outras reações bioquímicas, pois determina o pH do queijo (WALSTRA et al., 2006). 

 
 
 
d) Textura de Queijos 

 
 
 

Os métodos instrumentais utilizados para os testes de textura em alimentos 

compreendem testes de compreensão, tensão e flexão, utilizados para medir dureza, 

crocância, suavidade, elasticidade, adesividade, entre outros parâmetros (CHEN; 

ROSENTHAL, 2015; AMETEK, 2016). 

A textura é definida como propriedades reológicas e estruturais dos alimentos. 

Nos queijos é um atributo sensorial resultante de combinações de propriedades 

físicas, percebidas pela visão, tato e paladar (ALVARENGA, 2000). 

As propriedades que contribuem para a textura do queijo são divididas em  

três categorias, as mecânicas, geométricas e de superfície. As propriedades 

mecânicas são relacionadas com a reação do produto a pressão (dureza/firmeza, 

adesividade, coesividade, gomosidade, viscosidade, elasticidade). As propriedades 

geométricas são relacionadas à dimensão, forma e arranjo das estruturas do queijo 

(granulosa, arenosa, cristalina, flocosa). A propriedade de superfície está 

relacionada com as sensações, como propriedades de umidade (molhada, seca) e 

de gordura (oleosa) medidas pelos nervos táteis na superfície da pele da mão, lábios 

ou línguas (ALVARENGA, 2000; ANDRADE, 2006). 

As propriedades mecânicas de textura são utilizadas para medir a dureza que 

é a força necessária para penetrar a amostra do queijo entre os dentes molares, ou 

seja, a força necessária para produzir deformação do produto. A coesão que indica o 

grau em que a amostra de queijo deforma antes da ruptura e a elasticidade que 
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mede a velocidade com que o queijo deformado volta à condição não deformada, 

depois que a força de deformação é removida. Ainda pode-se avaliar a 

mastigabilidade que representa o tempo necessário para mastigar a amostra a uma 

taxa constante de força aplicada para que consistência fique apropriada para engolir 

(CIVILLE; SZCEZESNIAK, 1973; CHEN et al.,1979). 

A avaliação da textura do produto pode ser realizada por métodos 

instrumentais, com a utilização de testes reológicos, ou métodos sensoriais  

utilizando provadores (RIBEIRO, 1998). 

Para classificar os termos de textura para sólidos e semi-sólidos utiliza-se 

como um dos métodos principais a Análise de Perfil de Textura (TPA) que pode ser 

aplicável para as medidas sensoriais e instrumentais (ANDRADE, 2006). A TPA 

instrumental aplica sucessivas forças que irão deformar o produto, para simular a 

ação de compressão e corte dos dentes realizados durante a mastigação (LI; 

CARPENTER; CHENEY, 1998). Na Tabela 3 são apresentados alguns dos 

parâmetros do TPA que se relacionam com dados sensoriais de queijos semiduros 

(CIVILLE; SZCEZESNIAK, 1973). 

 
 
 

Tabela 3 - Parâmetros físicos e sua relação com os sensoriais de textura. 
 

Parâmetros Físicos Sensoriais 

Dureza 
Força necessária para compressão entre os dentes molares 

(sólidos) ou ente a língua e o palato (semi-sólidos). 

Coesividade 
Grau ao qual uma substância é comprimida entre os dentes, 

antes de romper. 

Elasticidade 
Grau para o qual um produto volta à sua forma original, depois 

da compressão com os dentes. 

Mastigabilidade 
Tempo necessário, em segundos, para mastigar a amostra e 

reduzi-la à consistência adequada para a deglutição. 

Fonte: Adaptado de Civille e Szcezesniak (1973). 
 
 
 

 

A análise de Resistência à Mordida é utilizada e traduz a ação da mordida 

humana em uma quantidade mensurável. A análise imita o cisalhamento da amostra 

através dos dentes incisivos superiores e inferior até que estejam próximo a se tocar, 

sendo medida a força necessária para morder através da amostra. O resultado da 
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análise correlaciona à maciez, resistência e a firmeza da amostra testada (AMETEK, 

2016). 

Os elementos estruturais que compõem a micro e macroestrutura do queijo, a 

força das suas interações e a sua composição química irão definir a textura do 

queijo. A composição do leite, o processo de fabricação e as condições de 

maturação irão influenciar as propriedades físicas. Esses fatores determinam as 

condições da caseína no queijo, como as interações entre as moléculas e a 

quantidade de cálcio associadas à caseína e o índice de proteólise 

(GUNASEKARAN; AK, 2003). O pH e a relação caseína/umidade é o que determina 

a textura do queijo segundo Lawrence et al. (1987). 

Também durante o processo de maturação as características de textura 

sofrem alterações pelo desenvolvimento e atividade microbiológica, perda da 

umidade, atividade enzimática e a difusão do sal (GUNASEKARAN; AK, 2003). 

Na primeira e segunda semana de maturação a textura geralmente altera 

mais rapidamente, pois ocorre acentuadamente a hidrólise da caseína pelo coalho, 

sucedendo um enfraquecimento da rede de caseína. Após esse período ocorre uma 

mudança relativamente lenta na textura, principalmente pela taxa de proteólise, que 

é controlada pelo coalho residual, plasmina no queijo, sal, umidade, e temperatura 

de armazenamento (LAWRENCE; CREAMER; GILLES, 1987). 

O parâmetro com maior influência para os consumidores quando relacionados 

a textura dos queijos é a dureza. O teor de proteína e pH aumenta a dureza dos 

queijos, enquanto umidade e teor de sal elevado provocam sua diminuição 

(ALVARENGA, 2000; MACHADO, 2003). A gordura também influência na textura, 

pois quando ocorre à diminuição do teor de gordura, aumenta a dureza e a 

elasticidade, diminuindo a adesividade e a coesividade do produto (ALVARENGA, 

2000). 

Bertolino et al. (2011) observou no queijo Castelmagno diminuição da coesão 

e aumento da dureza, gomosidade, mastigabilidade e adesividade durante o 

processo de maturação. 

Em um estudo realizado por Pinho et al. (2004) com o Queijo Terrincho, 

avaliou-se durante 60 dias de maturação o perfil de textura. Nos primeiros 20 dias de 

maturação houve um aumento da dureza, fraturabilidade, gomosidade, 

mastigabilidade do queijo e contrariamente houve a diminuição da adesividade, 

elasticidade,  coesividade.  Após  os  20  dias   de  maturação  diminuiu  a     dureza, 
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fraturabilidade, gomosidade, mastigabilidade e aumentou a coesão. A significativa 

alteração da textura após os 20 dias de maturação foi atribuída a diminuição do pH 

abaixo de 5,5. A diminuição do pH do queijo no decorrer da maturação resulta na 

perda de fosfato de cálcio coloidal das submicelas de caseína e a medida que ocorre 

a queda do pH próximo de 5,5 as submicelas são dissociadas em agregados de 

caseína menores (LEBECQUE et al, 2001). 

 
 

 
e) Cor 

 
 

 
A cor é uma característica muito importante dos alimentos, ocorrendo à 

percepção inicial dos alimentos nos primeiros 90 segundos de observação, sendo 

que a cor corresponde de 60% a 90% da avaliação do produto (SINGH, 2006). 

Dependendo da cor do queijo na percepção inicial, aceitável ou não, os outros dois 

fatores, como sabor e a textura do queijo, podem ser influenciados  (FRANCIS, 

1995). 

A cor dos produtos lácteos tem sua principal origem na gordura do leite, onde 

estão presentes pigmentos lipossolúveis, os carotenoides, que são obtidos a partir 

da dieta do animal (FURQUAY; FOX; McSWEENEY, 2011). Queijos com maior teor 

de gordura apresentam-se mais amarelos e menos avermelhados do que queijos 

com menores teores de gordura (DRAKE et al., 1998). 

A mudança da cor nos queijos prejudica a qualidade do produto e sua 

comercialização, que pode ser causada pela degradação de lipídios, proteínas e 

vitaminas quando exposto o produto a luz (NOLLET; TOLDRÁ, 2010). 

A avaliação da cor do queijo pode ser realizada pelas coordenadas L* a* b* 

(definido pela “Comission Internationale de L’éclairage” – “CIE 1976 L*a*b* 

UniformColour Space”). A coordenada L* estabelece a variação da luminosidade, 

onde 0 para escuro e 100 para o branco; os componentes cromáticos são 

estabelecidos pelas coordenadas a* e b*, a coordenada a* mede as tonalidades 

vermelhas e verde, variando entre + 60 e - 60, respectivamente; e a coordenada b* 

mede as tonalidades amarela (+ 60) e azul (- 60) (ALVARENGA, 2000). 

A medida que aumenta o tempo de maturação os parâmetros L* e a* vão 

diminuindo,  significando  que  o  queijo  torna-se  mais  escuro  e  esverdeado,  e os 
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valores de b* aumentam, tornando o queijo mais amarelo (BUFFA et al., 2001; 

PINHO et al., 2004). 

 
 

 

Figura 2 - Coordenadas de cor CIE L*a*b* 1976 

Fonte: Takatsui (2011). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 
4.1 MATERIAL EM ESTUDO 

 
 
 

O queijo regional do Sudoeste do Paraná foi produzido e maturado em laticínio 

que processa aproximadamente 5.000 litros/dia de leite na fabricação de queijos 

finos, localizado na microrregião da cidade de Francisco Beltrão-Paraná. Foram 

realizados dois processos de fabricação utilizando 1800 litros de leite em cada 

processo, sendo que em um processo de fabricação utilizou-se o fermento autóctone 

liofilizado A (Queijo A – QA) e em outro o fermento autóctone liofilizado B (Queijo B – 

QB). 

 
 
 
4.1.1 Leite 

 
 

 
A matéria-prima utilizada na fabricação dos queijos seguiu padrão de 

qualidade determinado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(BRASIL, 2011). 

 
 
 
Tabela 4 - Parâmetros de qualidade do leite cru refrigerado utilizado para fabricação dos 
queijos regional do Sudoeste do Paraná. 

Parâmetros de Qualidade Resultados Padrão IN nº 62 

Acidez titulável (Graus Dornic) 16 ºD 14 a 18 ºD 

Densidade a 15 ºC 1031,0 1028,0 a 1034,0 

Gordura (%) 3,3% Mínimo de 3,0% 

Extrato Seco Desengordurado – ESD (%) 8,67% Mínimo de 8,4% 

Estabilidade ao álcool (Graus Lussac) 76 ºGL Mínimo de 72 ºGL 

Proteína (%) 3,13% Mínimo de 2,9% 

Resíduo de antibiótico Negativo Negativo 

Detecção de fraudes (Alcalinos, Amido, 
Cloreto de sódio, Peróxido de Hidrogênio, 
Sacarose) 

 

Negativo 
 

Negativo 

Fonte: Brasil (2011). 
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4.1.2 Fermento 
 
 

 
O fermento lático autóctone utilizado para a fabricação do queijo foi 

desenvolvido a partir de microrganismos selecionados do leite da região Sudoeste  

do Paraná em trabalho realizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

As amostras selecionadas foram enviadas à Itália para realizar o isolamento e 

seleção de cepas de Streptoccocus e Lactobacillus e feita a sua replicação, pelo 

Instituto BIOAGRO Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari (Thiene, Vêneto, 

Itália). O fermento denominado A é composto por cepas de Streptococcus 

thermophillus ST28 e ST128 e cepas de Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus 

LB134. O fermento denominado B é composto pelos mesmos microrganismos, no 

entanto, as cepas de Streptococcus thermophillus são ST98 e ST104. Os mesmos 

foram acondicionados em freezer e mantidos congelados (ATTORNI et al., 2014; 

TODESCATTO, 2014). 

 
 

4.2 MÉTODOS 
 
 
 

4.2.1 Processo de Fabricação dos Queijos 
 
 

 
O processo de fabricação seguiu a metodologia prevista pelo Projeto Rede 

para o queijo regional desenvolvido em trabalho anterior conforme Figura 3 

(ATTORNI et al., 2014; TODESCATTO, 2014). 

O leite foi padronizado, quanto ao teor de gordura, sendo a gordura do leite 

para fabricação com o fermento A foi de 3,0% e do leite para fabricação com o 

fermento B foi de 3,2%. 

Na etapa de viragem do queijo o tempo necessário para alcançar o pH 5,2 foi 

de aproximadamente uma hora para os queijos fabricados com o fermento A e de 

três horas para os queijos fabricados com o fermento B. 
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Padronização do leite 

Gordura de 3,2 a 3,5% 

 Coalho bovino (Enzimax®) 

4 gramas para 100 litros 

 
 

  

Pasteurização do leite 

73 ºC por 20 segundos 

 Lisozima (Clerizyma) 
2 gramas para 100 litros 

 
 

  

Resfriamento do leite 

35 a 36 ºC 

 Fermento lácteo autóctone 

1 envelope para 2000 litros 

 
 

  

 
Adição de ingredientes 

  

   

Coagulação do leite 

35 a 37 ºC por 22 a 25 min. 

  

   

Corte da coalhada 

Grão pequenos (± 1 cm) 

  

   

Cozimento da coalhada 

45 a 48 ºC e mexer por 10 min. 

  

   

Enformagem 

Formas microfuradas 

  

   

Prensagem 

15 min. de cada lado por 3 
bares de pressão 

  

   

Viragem a cada 30 min. 

Até alcançar pH 5,15 a 5,20 

  

   

Salga por 36 horas 

20% de sal a 10-12 ºC 

  

   

 

Maturação 
  

Figura 3 - Organograma de produção do queijo regional do Sudoeste do Paraná. 
Fonte: ATTORNI et al., 2014; TODESCATTO, 2014. 
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4.2.1.1 Processo de maturação dos queijos 
 
 

 
A maturação dos queijos ocorreu em câmara de maturação, à temperatura de 

6 a 8 ºC e umidade relativa do ar de 85%, nos primeiros 30 dias. Após esse período, 

a temperatura da câmara permaneceu de 10 a 12 ºC e umidade relativa do ar de 82 

a 85%. Aos 37 dias de maturação os queijos receberam revestimento de polímero de 

acetato de polivinila (GlobalSystem Coat Incolor) (ATTORNI et al., 2014). 

 
 

 
4.2.1.2 Coleta e amostragem dos queijos 

 
 

 
As coletas dos queijos ocorreram de forma aleatória simples, em períodos de 

0, 60 e 120 dias a partir da data de entrada na câmara de maturação. Em cada 

coleta foram retiradas três peças de cada tipo de queijo com massa média de 4,75 

kg e 4,38 kg para QA e QB, respectivamente, totalizando 18 amostras analisadas 

durante a pesquisa. 

Os queijos foram fracionados nas dependências do laticínio, e as frações para 

contagem das bactérias ácidos láticas foram embaladas em sacos estéreis. As 

frações utilizadas para as análises físico-químicas foram embaladas a vácuo e 

acondicionadas em caixa térmica com gelo reciclável. Todas as amostras foram 

conduzidas ao laboratório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus 

de Francisco Beltrão. 

Para prosseguir com as análises químicas as cascas foram removidas, 

aproximadamente 1,5 cm. A parte interna do queijo foi triturada em processador de 

alimento doméstico e homogeneizada para realização das análises químicas, sendo 

elas realizadas em triplicata, exceto análises de lipídios que foram realizadas em 

duplicata. 

As amostras para os testes físicos foram cortadas em cilindros de 35 mm de 

diâmetro e 20 mm de altura para Análise de Perfil de Textura e avaliação da cor. 

Para análise de resistência à mordida, as amostras foram fracionadas seguindo as 

medidas de 20 x 10 x 10 mm de altura, largura e comprimento, respectivamente. 

Foram  realizadas  6  replicatas  para  cada  amostra  de  queijo,  sendo  que     para 
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avaliação da cor realizou em cada cilindro análise de 4 pontos distintos. As análises 

foram realizadas em temperatura ambiente de 25 ± 2 ºC. 

 
 

 
4.2.2 Análises químicas 

 
 

 
4.2.2.1 Atividade de água, pH e acidez 

 
 
 

A atividade de água foi determinada utilizando o equipamento Labmaster 

(Novasina AG, Lachen, Suíça) a 25 ºC de temperatura no laboratório da UTFPR, 

câmpus de Pato Branco. 

O potencial hidrogeniônico (pH) foi aferido por medidor de pH de bancada 

microprocessado TEC-5 (Tecnal, Piracicaba, Brasil). A acidez do queijo foi avaliada 

por método titulométrico usando uma solução alcalina de hidróxido de sódio 0,1 M. O 

resultado foi expresso em g/100 g de ácido lático. A análise de pH e acidez foram 

realizadas segundo metodologia descrita por Pereira et al. (2001). 

Para avaliar o grau de lipólise dos queijos foi determinado o teor de ácidos 

graxos livres (AGL), através do índice de acidez expresso em mg de NaOH gasto 

para neutralizar um grama de gordura. Resumidamente, na análise foi realizada a 

adição de 50 mL de solução éter-álcool etílico 95% (2:1) em 5 g da amostra e 

adicionado e 5 gotas de fenolftaleína como indicador. A titulação foi feita usando-se 

hidróxido de sódio 0,1 N até a obtenção da coloração rosa claro persistente por mais 

de 30 segundos (MACÊDO, 2005). 

 
 

 
4.2.2.2 Composição proximal 

 
 

 
Para avaliar a umidade e o resíduo mineral fixo (cinzas) foi empregado o 

método gravimétrico, sendo a determinação de umidade em estufa (Deleo, Porto 

Alegre, Brasil) e as cinzas em mufla a 550 ºC (GP Científica, Belo Horizonte,   Brasil) 
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(AOAC, 2005). Os sólidos totais foram obtidos através de cálculo, onde subtraiu 100 

pela porcentagem de umidade e voláteis (BRASIL, 2006). 

A análise de nitrogênio total foi realizada em destilador de nitrogênio (Solab, 

Piracicaba, Brasil) pelo método de Kjeldahl, segundo adaptações descritas por 

Tedesco et al. (1995). Para obter o valor de proteína total foi multiplicado o valor de 

nitrogênio total pelo fator de conversão para queijos 6,38 (IAL, 2008). 

A porcentagem de lipídios foi determinada empregando-se extrator Soxhlet 

(Nova Ética, Vargem Grande Paulista, Brasil), com amostra previamente tratada com 

ácido clorídrico segundo método de hidrólise ácida para dissolver as proteínas e 

liberar os lipídios que se encontram em emulsão (AOAC, 1984). A  Gordura no 

Extrato Seco (GES) foi determinada indiretamente pela fórmula % GES=% 

gordura/% Extrato Seco Total x 100 (PEREIRA et al., 2001). 

O teor de carboidratos foi determinado pela diferença entre 100% e a soma 

dos percentuais de umidade, cinzas, proteínas e lipídios totais (AOAC, 2005). 

 
 

 
4.2.2.3 Minerais 

 
 

 
Os teores de minerais (sódio, potássio e cálcio) foram determinados a partir 

das cinzas. As cinzas foram dissolvidas em 1,0 mL de HNO3 purificado por 

destilação, e o volume final de 15 mL foi completado com água ultrapura. As 

amostras foram filtradas com auxílio de filtro seringa (IAL, 2008). 

Para determinação de sódio e potássio foram utilizadas as soluções 

supressoras de cloreto de potássio e cloreto de lítio, respectivamente. Para 

determinação de cálcio foi utilizado como agente liberador o cloreto de lantânio. As 

análises foram realizadas em espectrômetro de absorção atômica com atomização 

por chama (SOLAAR S4, Thermo Scientific, EUA) com pérola de impacto e correção 

de fundo com lâmpada de deutério. A leitura de absorbância foi realizada em 589, 

766,5 e 422,7 nm, para o sódio, potássio e cálcio, respectivamente. Foi utilizada 

lâmpada de cátodo oco e chama oxidante utilizando os gases ar/acetileno. 

Concentrações de supressores de ionização, agente liberador e outros parâmetros 

instrumentais seguiram recomendações do fabricante do equipamento. 
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4.2.3 Quantificação de bactérias ácido-láticas 
 
 

 
Foi realizada a quantificação das bactérias ácido-láticas Lactobacillus 

delbrueckii sp. bulgaricus e Streptococcus thermophillus. 

A diluição foi realizada em água peptonada 0,1% estéril em tubos de ensaio. 

Para quantificação do Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus foi utilizado o ágar 

MRS - Man Rogosa e Sharpe acidificado pH 5,4 com ácido acético glacial em 

anaerobiose, incubado a 37 ºC por 72 horas. Foi utilizado gerador e indicador de 

anaerobiose. Para quantificação de Streptococcus thermophillus o ágar empregado 

foi o ágar M17 em aerobiose, incubado a 37 ºC por 48 horas. As placas foram 

semeadas pelo método de profundidade em duplicata e após a incubação foi 

realizada a quantificação das bactérias ácido-láticas (APHA, 2004). 

 
 
 
4.2.4 Avaliação da Proteólise 

 
 

 
A avalição da proteólise foi realizada pelo Índice de Extensão de Proteólise 

(IEP) e Índice de Profundidade da Proteólise (IPP). 

Para avaliação do Índice de Extensão de Proteólise (IEP) foi realizada análise 

de Nitrogênio Solúvel em pH 4,6 ou Nitrogênio Não Caseico (NS pH 4,6). A  

avaliação do Índice de Profundidade da Proteólise (IPP) foi realizada pela 

determinação da concentração de Nitrogênio Solúvel em ácido tricloroacético 12%  

ou Nitrogênio Não Proteico (NS TCA 12%) (FURTADO, 2011). 

O preparo das amostras foi realizado com água destilada e solução de citrato 

de sódio 0,5 M. Sendo utilizado a solução de ácido clorídrico 1,41 M para o preparo 

da solução utilizada na determinação de NS pH 4,6 e ácido tricloroacético 24% (p/v) 

para preparo da solução de NS TCA 12%. 

Após o preparo da amostra foi realizada a digestão utilizando ácido    sulfúrico 

p. a., a quente, em presença de catalisadores, para rompimento da estrutura  

protéica e liberação do nitrogênio sob a forma de sais de amônio. A quantificação foi 

realizada pelo método de Kjeldahl utilizando o destilador de nitrogênio (Solab, 

Piracicaba, Brasil), que ocorreu através da adição de hidróxido de sódio 35% para 
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liberação de amônia, sendo destilada e captada pela solução de ácido bórico 4%, 

com indicador. Foi utilizado ácido clorídrico 0,05 M para titulação (PEREIRA et al., 

2001). 

Para calcular os valores do IEP foi dividido o valor de NS pH 4,6 pelo 

nitrogênio total (NT). Para obter o IPP foi o dividido o NS TCA 12% pelo NT. Os 

valores foram expressos em porcentagem (GLOBALFOOD, 2014). 

 
 

 
4.2.5 Perfil de ácidos graxos 

 
 

 
A extração dos ácidos graxos foi realizada por método gravimétrico a frio, 

utilizando clorofórmio, metanol e água como solventes, segundo metodologia 

descrita por Bligh; Dyer (1959). 

Na realização de transesterificação os triacilgliceróis foram submetidos ao 

processo de transmetilação conforme método 5509 da ISO (1978) usando o KOH- 

metanol 2 M e heptano para obtenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos. 

Os ésteres metílicos de ácidos graxos foram separados utilizando um 

cromatógrafo gasoso 2010 Plus (Shimadzu, Japão), equipado com detector de 

ionização de chama e coluna capilar de sílica fundida (100 m, 0,25 mm e 0,20 μm de 

cianopropil/polisiloxano, Supelco). Inicialmente, a temperatura de coluna de 140 ºC 

de temperatura foi mantida por 5 min e após elevada até 240 ºC na razão de 2,5 

ºC/min e permanecendo em 240 ºC por 17 minutos até o final da corrida. O ponto de 

injeção e detector foi mantido a 260 ºC. Os fluxos dos gases (White Martins), foram 

de 1,12 mL/min para o gás de arraste (He); 60 mL/min para vazão total do gás de 

arraste. A chama do DIC foi produzida com H2 a 40 mL/min e ar sintético a 400 

mL/min. A razão de divisão da amostra (split) foi de 1/50. 

A identificação de ácidos graxos foi feita comparando os tempos de retenção 

dos picos das amostras com padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos (Sigma, 

Supelco 37 Component FAME Mix) e as porcentagens de área dos picos 

correspondentes foram obtidos através da integração pelo software Shimadzu 

GCsolution. Os dados foram expressos como porcentagens da área normalizada dos 

ácidos graxos. 
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4.2.6 Análises Físicas 
 
 

 
A avaliação da cor foi realizada pelas coordenadas L*a*b* (definido pela 

“Comission Internationale de L’éclairage” – “CIE 1976 L*a*b* Uniform Colour 

Space”), utilizando colorímetro Chroma Meter CR400/410 (Konica Minolta, Osaka, 

Japão), em iluminante D65 e ângulo do observador de 2º. 

O texturômetro TA.XT Plus (Stable Micro Systems, Godalming, UK) foi 

utilizado para Análise de Perfil de Textura (TPA) e resistência à mordida. Para 

Análise de Perfil de Textura foi utilizando o probe P/40. O dinamômetro foi calibrado 

para 50 N de força de carga. A amostra foi colocada no centro da plataforma do 

aparelho e comprimida duas vezes até 50% de seu tamanho sob pressão de 0,1 N 

em velocidade de compressão de 2 mm/s. A distância da amostra para o probe foi  

de 10 mm e o tempo de repouso entre os ciclos de compressão foi de 5 segundos. 

Todas as operações foram controladas pelo analisador de textura e o instrumento 

automaticamente gerou a curva de força de compressão pelo tempo. Foi utilizado na 

TPA o protocolo sugerido para amostras de queijo pelo fabricante do equipamento.   

A dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade foram os parâmetros 

analisados (CHEN et al.,1979). 

A resistência à mordida foi avaliada utilizando probe HDP/VB, com velocidade 

de pré-teste de 1,0 mm/s; velocidade de teste de 2,0 mm/s; velocidade de pós-teste 

de 10,0 mm/seg.; distância da amostra de 30 mm; distância de penetração na 

amostra de 15 mm; força aplicada de 5 g. Foi utilizado o protocolo sugerido para 

amostras de queijo pelo fabricante do equipamento. 

 
 
 
4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 
 

 
O software STATISTICA 7 (STATSOFT INC., 2005) foi utilizado para  

identificar diferenças estatísticas significativas (nível de 5% de significância) entre os 

queijos fabricados com o fermento A e B no mesmo período de maturação e entre o 

queijo fabricado com o mesmo fermento nos diferentes períodos de maturação. 
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A análise estatística entre os queijos QA e QB, considerando o mesmo 

período de maturação, foi realizada através da comparação para amostras 

independentes, Teste t. Os dados foram avaliados quanto a sua normalidade 

utilizando o teste de Shapiro-Wilk e para análise da homogeneidade das variâncias o 

teste de Levene. 

Os resultados foram submetidos à análise estatística quanto aos diferentes 

períodos de maturação, avaliando cada queijo individualmente. A normalidade e 

homogeneidade das variâncias foram avaliadas, sendo os resultados submetidos à 

Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey para comparação entre as médias. 

Os resultados são expressos com a média ± desvio padrão. 

Em dados que não apresentaram normalidade e homogeneidade das 

variâncias utilizou testes não paramétricos. Para análise entre duas amostras 

independentes os dados foram submetidos ao teste Mann-Whitney. Para análise 

estatística com avaliação entre os períodos de maturação foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis. 

Foi utilizado teste de correlação linear de Pearson para avaliar a relação entre 

as propriedades químicas do queijo e os atributos de textura e cor. 

Para análise dos dados com testes não paramétricos e para teste de 

correlação de Pearson foi utilizado software XLSTAT 2016 (ADDINSOFT, 2016). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

 
Os resultados desta dissertação estão apresentados no formato de artigos 

científicos, conforme descrito abaixo: 

 
 
 
ARTIGO 1 – Modificações químicas e contagem de bactérias ácido-láticas durante a 

maturação do Queijo Regional do Sudoeste do Paraná. Artigo será submetido ao 

periódico LWT – Food Science and Technology. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 2 – Efeito da composição química na textura e cor durante a maturação do 

Queijo Regional do Sudoeste do Paraná. Artigo será submetido ao periódico 

International Dairy Journal. 
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ARTIGO 1 – MODIFICAÇÕES QUÍMICAS E CONTAGEM DE BACTÉRIAS ÁCIDO- 
LÁTICAS DURANTE A MATURAÇÃO DO QUEIJO REGIONAL DO SUDOESTE DO 
PARANÁ. 
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RESUMO 

 
 
 

O queijo regional do Sudoeste do Paraná foi desenvolvido a partir de cultura láctea 

autóctone com a finalidade de conferir características típicas ao produto. Para avaliar 

as modificações químicas e microbiológicas dos queijos fabricados com  os 

fermentos autóctones liofilizados A (QA) e B (QB), foram realizadas análises 

químicas, quantificação de bactérias ácido-láticas, evolução da proteólise e perfil de 

ácidos graxos durante a maturação do queijo regional e assim, contribuir com o 

aprimoramento do processo produtivo e agregar informações para a regulamentação 

do produto junto aos órgãos fiscalizadores brasileiros. Os parâmetros físico-químicos 

avaliados apresentaram diminuição da aw, pH e umidade, e aumento nos  

parâmetros de acidez (em ácido lático e ácido graxos), sólidos totais, proteína total, 

lipídios, gordura no extrato seco e cinzas, evoluindo de forma esperada. O queijo 

apresentou índice de Umidade na Massa Desengordurado do Queijo (UMDQ) entre 

54 e 69%, aos 60 e 120 dias de maturação classificado como queijo de massa 

semidura, segundo FAO/OMS. Quanto ao teor de Gordura no Extrato Seco (GES) o 

mesmo foi classificado como semigordo e gordo, por apresentar 25 a 45% e 45 a 

mailto:marildebrandielli@hotmail.com
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60% de GES, respectivamente. As bactérias ácido-láticas foram quantificadas,  

sendo que S. thermophillus apresentou maior contagem no início da maturação em 

comparação ao L. delbrueckii sp. bulgaricus e valores próximos nos períodos 60 e 

120 dias. A avaliação da proteólise ocorreu de forma esperada, aumentando durante 

a maturação. Os ácidos graxos identificados em maior porcentagem foram o ácido 

palmítico, ácido oleico, esteárico e mirístico. Os queijos QA e QB apresentaram 

diferenças entre si para acidez em ácido lático (0 e 60 dias), acidez em ácidos 

graxos, umidade, sólidos totais, potássio, cálcio e Índice de Profundidade da 

Proteólise (0 dias), Índice de Extensão de Proteólise (60 dias) e em vários casos 

específicos de ácidos graxos em diferentes tempos de maturação. Com o estudo 

agregou-se novos dados sobre o desenvolvimento do queijo regional durante a 

maturação, principalmente na evolução da proteólise, contagem de bactérias ácido- 

láticas e perfil de ácidos graxos. 

 

Palavras-chave: maturação de queijo, bactérias ácido-láticas, proteólise, ácidos 

graxos. 

 
 
 
1. Introdução 

 
 
 

A promoção de produtos regionais são estratégias importantes que auxiliam 

no desenvolvimento rural (Tregear et al., 2007), além de valorizar a cultura de uma 

região, resgatando a história do produto e das diferentes gerações de produtores, 

sendo os países europeus que mais promovem a produção e o consumo de  

produtos regionais potencializando a economia rural (Zuin & Zuin, 2008). 

Como exemplo da promoção e valorização dos produtos regionais, em 2016 

os países europeus, possuíam 615 produtos com Denominações de Origem, sendo 

188 queijos (European Commission, 2016). Já o Brasil possui seis produtos com 

Denominações de Origem, mas que não pertencem ao setor de queijos (Brasil, 

2016). 

No Brasil, os queijos regionais, fabricados de forma artesanal, são conhecidos 

em diferentes estados, onde Minas Gerais destaca-se por ser o principal estado 

produtor de queijos regionais. Os queijos mais famosos e valorizados fabricados  em 
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Minas Gerais são os queijos da Canastra e Serro, com sabor diferenciado e 

características históricas, sendo os únicos queijos brasileiros que possuem 

Indicações de Procedência. Minas Gerais também produz os queijos Serra do  

Salitre, Alto Parnaíba ou Cerrado e queijo Araxá. Na região Nordeste tem-se o queijo 

de Manteiga e Queijo de Coalho, e no sul do Brasil são produzidos na região da 

Serra Catarinense e Serra Gaúcha o queijo Serrano e Colonial, respectivamente 

(SEBRAE, 2008). 

Com vistas à valorização e crescimento regional do Sudoeste do Paraná foi 

desenvolvido um queijo típico maturado através de uma parceria entre Brasil e Itália. 

Este queijo utiliza como matéria-prima leite de vaca cru ou leite pasteurizado, 

produzido com cultura lática autóctone de microrganismos selecionados do leite de 

produtores da região (Attorni et al., 2014). Assim, as culturas láticas empregadas 

provenientes da região foram um dos agentes que conferiram as características 

específicas deste queijo regional. De fato, as culturas láticas possuem como  

principal função o metabolismo de lactose para produção de ácido láctico, além da 

produção de compostos de sabor, de substâncias antimicrobianas, e da degradação 

de proteínas do leite, particularmente durante a maturação do queijo (Pedersen, 

Vogensen & Ardo, 2016; Pereira et al., 2008). 

O processo de maturação promove alterações físico-químicas, bioquímicas e 

microbiológicas que levam a transformações na textura, cor e principalmente nas 

características sensoriais pela formação do sabor e aroma típico dos queijos 

(McSweeney, 2004; Furtado, 2011). De acordo com Lima & Becker (2015), durante o 

processo de maturação o queijo regional apresentou coloração amarela, 

características de sabor ácido, salgado e lático, com odor ácido e de leite cozido, 

textura gordurosa e dureza que alteram ao longo da maturação. 

Para agregar conhecimento a respeito das características do queijo regional 

do Sudoeste do Paraná durante a maturação, este trabalho objetiva avaliar o 

comportamento das bactérias ácido-láticas, composição química, proteólise e perfil 

de ácidos graxos durante 120 dias. 

 
 

 
2. Materiais e Métodos 
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2.1 Fabricação e maturação do queijo regional do Sudoeste do Paraná 
 
 
 

A fabricação do queijo foi realizada em julho de 2015 em laticínio localizado no 

Sudoeste do Paraná, segundo processo de fabricação previsto (Attorni et al., 2014). 

Foram produzidos um lote de queijo com o fermento autóctone liofilizado A (QA) e 

outro lote com o fermento autóctone liofilizado B (QB) usando-se 1800 litros de leite 

por lote. Foram usados neste trabalho dois diferentes fermentos em função da 

questão industrial de rotação de culturas. O fermento autóctone A era composto por 

cepas de Streptococcus thermophillus ST28 e ST128 e cepas de Lactobacillus 

delbrueckii sp. bulgaricus LB134. O fermento B era constituído pelos mesmos 

microrganismos, no entanto, cepas do Streptococcus thermophillus são diferentes 

(ST98 e ST104) (Todescatto, 2014). 

Após a fabricação, os queijos foram maturados em câmara de maturação à 

temperatura de 6 a 8 ºC e umidade relativa do ar de 85% nos primeiros 30 dias. Em 

seguida a temperatura foi mantida de 10 a 12 ºC e umidade relativa do ar de 82 a 

85%. Aos 37 dias de maturação os queijos receberam revestimento de polímero de 

acetato de polivilina (GlobalSystem Coat Incolor) (Attorni et al., 2014). Os queijos 

foram avaliados nos períodos de 0, 60 e 120 dias de maturação. 

 
 
 
2.2 Análises físico-químicas 

 
 
 

A atividade de água foi determinada utilizando o equipamento Labmaster 

(Novasina AG, Lachen, Suíça) a 25 ºC de temperatura. O potencial hidrogeniônico 

(pH) foi aferido por medidor de pH de bancada microprocessado TEC-5 (Tecnal, 

Piracicaba, Brasil). A acidez expressa em ácido lático foi avaliada por método 

titulométrico usando uma solução alcalina de hidróxido de sódio 0,1 mol mL-1. O 

resultado foi expresso em g 100 g-1 de ácido lático (Pereira et al., 2001). A acidez em 

ácidos graxos foi realizada através de titulação com hidróxido de sódio 0,1 M, sendo 

o resultado expresso através do índice de acidez em mg de NaOH gasto para 

neutralizar um grama de gordura (Macêdo, 2005). 
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Para avaliar a umidade e o resíduo mineral fixo (cinzas) foi empregado o 

método gravimétrico, sendo a determinação de umidade em estufa (Deleo, Porto 

Alegre, Brasil) e as cinzas em mufla a 550 ºC (GP Científica, Belo Horizonte, Brasil) 

(AOAC, 2005). O teor de sólidos totais (ST) foi obtido indiretamente pelo cálculo: 

ST=100 – umidade (Brasil, 2006). 

A porcentagem de lipídios foi determinada empregando-se extrator Soxhlet 

(Nova ética, Vargem Grande Paulista, Brasil), com amostra previamente tratada com 

ácido clorídrico segundo método de hidrólise ácida para dissolver o filme de 

proteínas que cerca os glóbulos de gordura (AOAC, 1984). A Gordura no Extrato 

Seco (GES) foi determinada indiretamente pela fórmula % GES=% gordura / % 

Extrato Seco Total x 100 (Pereira et al., 2001). 

Para determinação de proteína foi realizada análise de nitrogênio total em 

destilador de nitrogênio (Solab, Piracicaba, Brasil) pelo método de Kjeldahl, segundo 

adaptações descritas por Tedesco et al. (1995). Para obter o valor de proteína total 

foi multiplicado o valor de nitrogênio total pelo fator de conversão para queijos 6,38 

(IAL, 2008). 

O teor de carboidratos foi determinado pela diferença entre 100% e a soma 

dos percentuais de umidade, cinzas, proteínas e lipídios (AOAC, 2005). 

Os minerais quantificados foram sódio, potássio e cálcio, sendo os teores 

obtidos a partir das cinzas. O preparo das amostras foi realizado segundo IAL  

(2008). Para determinação de sódio e potássio foram utilizadas as soluções 

supressoras de cloreto de potássio e cloreto de lítio, respectivamente. Para 

determinação de cálcio foi utilizado como agente liberador o cloreto de lantânio. As 

análises foram realizadas em espectrômetro de absorção atômica com atomização 

por chama (SOLAAR S4, Thermo Scientific, EUA) e a leitura de absorbância foi 

realizada em 589,0, 766,5 e 422,7 nm, para o sódio, potássio e cálcio, 

respectivamente. 

 
 
 
2.3 Quantificação de bactérias ácido-láticas 

 
 

 
Para quantificação do Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus, foi utilizado o 

ágar MRS - Man Rogosa e Sharpe acidificado pH 5,4 com ácido acético glacial, 
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sendo incubado a 37 ºC por 72 h, em anaerobiose. Para quantificação de 

Streptococcus thermophillus o ágar empregado foi o ágar M17 em aerobiose, 

incubado a 37 ºC por 48 h. As placas foram semeadas pelo método de profundidade 

(APHA, 2004), em duplicata. 

 
 
 
2.4 Proteólise 

 
 
 

A avaliação da proteólise foi realizada através do Índice de Extensão de 

Proteólise (IEP) e Índice de Profundidade da Proteólise (IPP), sendo IEP calculado 

pela divisão do resultado de NS pH 4,6 pelo valor de nitrogênio total (NT). Já para 

calcular o IPP foi utilizado o NS TCA 12% dividido pelo valor de NT (Furtado, 2011). 

O preparo das amostras foi realizado com solução de citrato de sódio 0,5 mol 

mL-1, sendo então fracionada para determinação de nitrogênio solúvel em pH 4,6  

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

A quantificação de NS pH 4,6 e NS TCA 12% foi realizada pelo método de Kjeldahl 

utilizando o destilador de nitrogênio (Solab, Piracicaba, Brasil) conforme descrito por 

Pereira et al. (2001). 

 
 
 
2.5 Perfil de ácidos graxos 

 
 
 

A extração dos ácidos graxos foi realizada por método gravimétrico a frio, 

segundo metodologia descrita por Bligh e Dyer (1959). Na realização da 

transesterificação, os triacilgliceróis foram submetidos ao processo de  

transmetilação conforme método 5509 da ISO (1978). 

A cromatografia de gás foi efetuada com um cromatógrafo gasoso 2010 Plus 

(Shimadzu, Japão), equipado com detector de ionização de chama, usando coluna 

capilar de sílica fundida Supelco (100 m, 0.25 mm e 0,20 μm de cianopropil 

polisiloxano). O gás transportador foi Hélio com fluxo de 1,12 mL.min-1. Temperatura 

foi elevada entre 140 e 240 °C a 2,5 °C min-1 e mantido a 240 °C durante 17 min. O 

sinal de saída do detector foi integrado utilizando software Shimadzu GCsolution. Os 
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ácidos graxos foram identificados utilizando padrão fornecido pela Sigma (Supelco 

37 Component FAME Mix). 

 
 
 
2.6 Análise estatística 

 
 

 
Os dados experimentais foram analisados usando o software STATISTICA 7 

(Statsoft Inc., 2005). A análise estatística entre os queijos QA e QB, considerando o 

mesmo período de maturação, foi realizada através da comparação para amostras 

independentes, Teste t. Os resultados foram submetidos à análise estatística quanto 

aos diferentes períodos de maturação, avaliando cada queijo individualmente, pela 

Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey para comparação entre as médias. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. 

Para dados que não cumpriram o pressuposto de normalidade e 

homogeneidade das variâncias foram aplicados testes não paramétricos. Para 

análise entre duas amostras independentes os dados foram submetidos ao teste 

Mann-Whitney. Para análise estatística com avaliação entre os períodos de 

maturação foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Para análise dos dados com testes 

não paramétricos foi utilizado software XLSTAT 2016 (Addinsoft, 2016). 

 
 

 
3. Resultados e Discussão 

 
 

 
3.1 Análises físico-químicas 

 
 
 

Os resultados das análises físico-químicas obtidos durante o período de 

maturação do queijo regional do Sudoeste do Paraná encontram-se descritos na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 

Parâmetros físico-químicos do queijo regional do Sudoeste do Paraná durante a maturação.a 

Período de maturaçãob, c
 

Parâmetros Amostra  
 

0 dias 60 dias 120 dias 
 

Atividade de Água 

pH 

Acidez em ácido lático (g 100 g-1) 
 

Acidez em ácidos graxos 
(g 100 g-1) 

 
Umidade (g 100 g-1) 

Sólidos Totais (g 100 g-1) 

Proteína Total (g 100 g-1) 

Lipídios (g 100 g-1) 
 

Gordura no Extrato Seco 
(g 100 g-1) 

 
Carboidratos (g 100 g-1) 

Cinzas (g 100 g-1) 

Sódio (g 100 g-1) 

Potássio (g 100 g-1) 

Cálcio (g 100 g-1) 

QA 0,95 ± 0,01aA  0,93 ± 0,00aB 0,92 ± 0,01aC 

QB 0,95 ± 0,00aA  0,93 ± 0,00aB 0,91 ± 0,01aC 

QA 5,70 ± 0,10aA  5,49 ± 0,06aB 5,41 ± 0,21aB 

QB 5,57 ± 0,04aA 5,49 ± 0,01aAB 5,41 ± 0,06aB 

QA 0,33 ± 0,02bC  0,70 ± 0,00bB 0,91 ± 0,13aA 

QB 0,43 ± 0,01aC  0,72 ± 0,01aB 0,98 ± 0,05aA 

QA 1,97 ± 0,05bB   NA 3,63 ± 0,45aA 

QB 2,15 ± 0,06aB NA 2,86 ± 0,20aA 

QA 45,12 ± 0,34bA  41,49 ± 1,06aB 37,85 ± 1,89aC 

QB 46,44 ± 0,31aA  42,04 ± 0,89aB 39,32 ± 0,76aC 

QA 54,88 ± 0,34aC  58,51 ± 1,06aB 62,15 ± 1,89aA 

QB 53,56 ± 0,31bC  57,96 ± 0,89aB 60,68 ± 0,76aA 

QA 21,15 ± 0,17aC  22,02 ± 0,32aB 23,55 ± 0,26aA 

QB 21,75 ± 0,37aC  22,18 ± 0,12aB 24,09 ± 0,93aA 

QA 25,07 ± 0,31aB  26,34 ± 1,11aA 28,11 ± 1,53aA 

QB 23,68 ± 1,14aB 25,61 ± 0,44aAB 27,13 ± 0,67aA 

QA 45,02 ± 1,38aA  45,01 ± 1,13aA 45,27 ± 3,16aA 

QB 44,20 ± 1,94aA  44,18 ± 0,13aA 44,71 ± 0,85aA 

QA  4,41 ± 0,56aA   5,11 ± 0,36aA              4,86 ± 2,30aA 

QB           4,03 ± 1,01aA           5,17 ± 0,45aA            3,98 ± 0,84aA 

QA           4,25 ± 0,26aB           5,04 ± 0,15aA            5,64 ± 0,29aA 

QB           4,11 ± 0,11aC           5,00 ± 0,06aB            5,47 ± 0,17aA 

QA          1,34 ± 0,16aB          1,92 ± 0,11aA           1,69 ± 0,15aAB 

QB           1,32 ± 0,07aB           1,95 ± 0,05aA            1,79 ± 0,21aA 

QA           0,58 ± 0,01bC           0,81 ± 0,01aA            0,74 ± 0,03aB 

QB           0,66 ± 0,01aA           0,87 ± 0,03aA            0,82 ± 0,07aA 

QA           0,97 ± 0,02aA           0,97 ± 0,07aA            0,95 ± 0,05aA 

QB          0,87 ± 0,02bA              1,11 ± 0,16aA             0,93 ± 0,03aA 

aResultado expresso como média ± desvio padrão das análises realizadas em triplicata (n=9). bLetras 
minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os queijos no mesmo 

período de maturação (Teste t, p0,05). cLetras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam 
diferença significativa para o queijo individualmente nos diferentes períodos de maturação (Teste de 

Tukey, p0,05). NA=não avaliado. 
 
 
 

A atividade de água não apresentou diferença significativa entre os queijos  

QA e QB nos três períodos de maturação avaliados, sendo que durante a maturação 

os dois queijos evoluíram de forma semelhante, com diminuição da atividade de 

água. Essa diminuição ocorre pela perda de água através da evaporação, pelo sal e 

devido à proteólise e lipólise. A hidrólise de cada ligação peptídica ou de éster  

requer  uma  molécula  de  água  para  ser  adicionada  na  ligação  que  é   rompida 
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(Beresford et al., 2001; Furtado, 2011). Segundo Beresford et al. (2001), durante o 

processo de maturação a atividade de água pode diminuir até valores próximos a 

0,917, o que torna o ambiente menos apropriado para as culturas starter,  que 

cessam a sua atividade metabólica e multiplicação. 

Os queijos QA e QB não apresentaram diferença de pH entre si, nos três 

períodos de maturação avaliados, e ambos os queijos durante a maturação 

apresentaram diminuição do pH. A redução do pH na fase inicial de maturação dos 

queijos ocorre pela formação do ácido lático durante a fabricação e pelo  

metabolismo de lactose residual, aumentando desta forma a acidez em ácido lático. 

O valor de pH irá depender da variedade do queijo, sendo que pode ficar próximo a  

5 ± 0,3, após a metabolização total da lactose (McSweeney, Fox 1993). 

Aos 60 dias de maturação, os queijos QA e QB apresentaram pH 

semelhantes ao queijo Prato (Cichoscki et al., 2002). Resultados de pH durante o 

período de maturação do queijo regional foram maiores do que em outros queijos, 

como o queijo Marjocan, queijo Teleme e queijos portugueses (Castell-Palou et al., 

2010; Mallatou, Pappa & Massouras, 2003; Pereira et al., 2008). 

As comparações entre os queijos QA e QB para a acidez em ácido lático 

demostraram que, no mesmo período de maturação de 0 e 60 dias houve diferença 

significativa entre os queijos, sendo que o queijo QA obteve valores menores de 

acidez, podendo dizer que o fermento B metabolizou maior quantidade de lactose  

em ácido lático. Os dois queijos, QA e QB, apresentaram aumento significativo da 

acidez durante o período de maturação conforme descrito em outros trabalhos 

(Bontinis et al., 2008; Vasek, Mazza & Giori, 2013). O queijo regional do Sudoeste do 

Paraná independentemente do tipo de fermento e do período de maturação 

apresentou acidez inferior à do queijo Prato e do queijo Serrano com 60 dias de 

maturação (1,66 e 1,2 g de ácido lático 100g-1) e a do queijo Parmesão com 180 dias 

de maturação, (1,77 g de ácido lático 100g-1) (Cichoscki et al., 2002; Souza, Rosa & 

Ayub, 2003; Barros et al., 2011). Valores de acidez próximos ao queijo regional  

foram relatados por Aminifar & Emam-Djomeh (2014), para o queijo Lighvan, 

fabricado com leite de ovelha e avaliado até os 90 dias de maturação. 

A acidez em ácidos graxos foi avaliada em dois períodos de maturação, nos 

tempos de 0 e 120 dias. No tempo 0, QB apresentou maior índice do que QA, já aos 

120 dias de maturação os queijos não apresentaram diferença significativa entre si. 

Os  dois queijos,  QA  e  QB,  apresentaram aumento  da  acidez  em  ácidos graxos 
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durante o período de maturação, conforme esperado (Bontinis et al., 2008; Vasek, 

Mazza & Giori, 2013). A acidez em ácidos graxos, ou seja, a lipólise dos queijos 

pode ter ocorrido de forma diferente entre os dois queijos no início da maturação 

pelas ações das enzimas esterases e lipases. As lipases possuem origens no leite, 

coagulantes, culturas starter, microbiota secundária e lipases exógenas (McSweeney 

& Souza, 2000). No entanto, alguns fatores do processo podem influenciar na 

atividade lipolítica, como a qualidade do leite e o seu grau de agitação e 

homogeneização, pH, concentração de sal e o tempo e temperatura da maturação 

(Canada, 2001), sendo que cada variedade de queijo possuirá um nível de lipólise 

diferente (Beuvier & Buchin, 2004). 

Os resultados de acidez em ácidos graxos apresentados na avaliação do 

queijo regional do Sudoeste do Paraná demonstraram lipólise menos intensa em 

comparação ao queijo Xinotyri e ao queijo artesanal Corrientes (Bontinis et al., 2008; 

Vasek, Mazza & Giori, 2013), apresentando valores menores de acidez em ácidos 

graxos durante o período de maturação. Já em comparação ao queijo Teleme o 

queijo regional apresentou maior índice de acidez em ácidos graxos  (Mallatou, 

Pappa & Massouras, 2003). 

Quanto à composição proximal, os queijos não apresentaram diferença 

significativa nos períodos de 0, 60 e 120 dias de maturação para os teores de 

proteína total, lipídios, gordura no extrato seco, carboidratos e cinzas. As amostras 

QA e QB apresentaram diferenças (p<0,05) para umidade e sólidos totais apenas no 

início da maturação. 

A avaliação de cada tipo de queijo individualmente durante a maturação (0, 60 

e 120 dias) demonstrou que os parâmetros de umidade, sólidos totais, proteína total, 

lipídios e cinzas, alteraram no decorrer da maturação. Gordura no extrato seco e 

carboidratos não apresentaram diferença durante o período de maturação para os 

queijos QA e QB. 

A redução do teor de umidade ocorre por desidratação, promove também um 

aumento dos teores de sólidos totais, cinzas, lipídios e proteína, e em consequência, 

diminuição do peso do queijo (Furtado, 2011). 

Nas avaliações anteriores do queijo regional os teores de umidade também 

diminuíram ao longo da maturação, e comparando os valores aos 60 dias, a  

umidade  apresentou  porcentagens  semelhantes  para  queijo  fabricado  com  leite 
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pasteurizado, enquanto que com leite cru, obteve valores menores para umidade 

(Todescatto, 2014; Roncatti, 2016). 

De acordo com a Portaria nº 146 (Brasil, 1996) o queijo regional se classifica, 

em relação ao teor de umidade, como Queijo de média umidade (massa semidura), 

resultado também encontrado por Todescatto (2014) e Roncatti (2016). Utilizando a 

classificação segundo a FAO e OMS (2007) através do índice de Umidade na Massa 

Desengordurada do Queijo (UMDQ), o queijo regional no período de 0 e 60 dias é 

classificado como queijo semiduro, já o queijo maturado com 120 dias classifica-se 

como queijo duro. Os índices de UMDQ dos queijos QA foram de 60,22, 56,33 e 

52,67% aos 0, 60 e 120 dias, respectivamente, e para o QB de 60,85, 56,58 e 

53,96% aos 0, 60 e 120 dias, respectivamente. 

Quanto ao teor de Gordura no Extrato Seco (GES), durante os 3 períodos de 

maturação, as amostras foram classificadas como queijo gordo para QA e semigordo 

para os queijos QB (Brasil, 1996; FAO, OMS, 2007). No entanto, ressalta-se que os 

valores entre QA e QB para GES não apresentaram diferenças significativas, sendo 

que QB apresentou valores próximos ao limite mínimo para ser considerado queijo 

gordo (entre 45,0 e 59,9% GES) (Brasil, 1996). Todescatto (2014) classificou o 

queijo como queijo gordo, com exceção de algumas amostras que apresentaram 

GES de queijos semigordo. Nas amostras avaliadas por Roncatti (2016) o queijo foi 

caracterizado como queijo semigordo e gordo, variando pela amostra e pelo tempo 

de maturação. 

Nos estudos anteriores do queijo regional do Sudoeste do Paraná os 

resultados de sólidos totais, lipídios, gordura no extrato seco e carboidratos 

apresentaram valores maiores, já para cinzas os resultados foram menores  

(Roncatti, 2016; Todescatto, 2014). O teor de proteína apresentou valores maiores 

para Todescatto (2014), mas na avaliação de Roncatti (2016) os resultados são 

semelhantes. As diferenças apresentadas nas pesquisas para esses componentes 

decorrem, provavelmente, das diferentes concentrações presentes no leite utilizado 

para a fabricação dos queijos (Schroeder, et al., 2004; Kgwatalala et al., 2009; 

Kraggeru et al., 2008). 

Quanto aos teores de minerais as amostras apresentaram diferença apenas 

para os teores de potássio e cálcio ao 0 dia de maturação. 

Na avaliação do queijo durante a maturação, os teores de sódio do queijo QA 

e QB aumentaram apenas nos primeiros 60 dias (p<0,05). O aumento do sódio 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030209704308
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durante a maturação pode ocorrer em função da difusão do sódio da área de 

superfície para o seu interior, onde a concentração é menor. A concentração do 

sódio também pode ocorrer pela perda de umidade do produto (Moreno-Rojas et al., 

1994; Siles, 2005). 

Os resultados de potássio para o queijo QA também não apresentaram 

comportamento linear durante a maturação, com maior teor aos 60 dias e menor 

valor ao 0 dia. O queijo QB não apresentou diferença estatística durante a  

maturação para esse mineral. Quanto aos teores de cálcio as amostras não 

apresentaram diferença estatística durante a maturação. 

Resultados obtidos em diferentes pesquisas demostram que com o passar da 

maturação os teores de potássio e cálcio diminuem (Fresno, Tomadijo, Carbalho, 

Gonzilez-Prieto, Bernado, 1996; Moreno-Rojas et al., 1994; Bontinis et al., 2008). O 

cálcio diminui no decorrer da maturação pela queda do pH, que favorece a migração 

do cálcio para a parte externa do queijo (Le Graet & Brulé, 1988; Lucey & Fox,  

1993). No entanto, esse comportamento não foi observado para o queijo regional. 

O queijo tipo Manchego (22% leite de cabra e 78% leite de vaca) apresentou 

teores de sódio na matéria úmida próximos do queijo regional aos 120 dias de 

maturação, no entanto ao 0 dia o queijo regional apresentou valores superiores. Já 

os teores de cálcio e potássio apresentados no queijo regional foram maiores que o 

Manchego durante a maturação (Moreno-Rojas et al., 1994). 

Quando comparado a queijos duros italianos analisados por cromatografia, o 

queijo regional apresentou teores de sódio e potássio maiores e teores  próximos 

para cálcio (Gambelli, Belloni, Ingrao, Pizzoferrato & Santaroni, 1999). 

 
 

 
3.2 Quantificação de bactérias ácido-láticas 

 
 

 
Os resultados da quantificação das bactérias ácido-láticas, Lactobacillus 

delbrueckii sp. bulgaricus e Streptococcus thermophillus, estão apresentados na 

Tabela 6 e na Figura 4. 

A contagem de Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus não foi diferente entre 

QA e QB para 0, 60 e 120 dias de maturação. No decorrer da maturação a contagem 

de  Lactobacillus  delbrueckii  sp.  bulgaricus  no  queijo  QA  apresentou    diferença 



63 
 

 
 
 

significativa aos 60 dias, onde apresentou a maior contagem, em comparação aos 

tempos de 0 e 120 dias de maturação. Já para QB houve diferença nos  três 

períodos avaliados, com contagem mais elevada também aos 60 dias de maturação. 

 
 
 

Tabela 6 

Quantificação das bactérias ácido-láticas do queijo regional do Sudoeste do Paraná durante a 
maturação.a 

 

Bactéria ácido-lática Queijo 
Período de maturação (dias)b, c

 

 
 
 
 
 

 
aResultado expresso como média ± desvio padrão das análises realizadas em duplicata (n=6). bLetras 

minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os queijos no mesmo 

período de maturação (Teste t, p0,05). cLetras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam 
diferença significativa para o queijo individualmente nos diferentes períodos de maturação (Teste de 

Tukey, p0,05). 
 
 

 

Figura 4: Evolução das bactéricas ácido-láticas durante a maturação. Lactobacillus delbrueckii sp. 

bulgaricus  –  Fermento  A  ),  Lactobacillus  delbrueckii  sp. bulgaricus  – Fermento B  ), 

Streptococcus thermophillus  – Fermento A ) e Streptococcus thermophillus –  Fermento B (

). 

 
 

Os resultados demostraram que, somente aos 60 dias de maturação, houve 

diferença significativa entre os queijos QA e QB, no que se refere ao microrganismo 

Streptococcus thermophillus, sendo que QA apresentou maior contagem. Durante a 

maturação, o Streptococcus thermophillus  apresentou  diminuição  significativa  aos 

 0 60 120 

Lactobacillus delbrueckii QA 5,90 ± 0,32aB 7,46 ± 0,33aA 6,51 ± 0,10aB 

sp. bulgaricus (log UFC/g) QB 5,49 ± 0,04aC 7,42 ± 0,19aA 6,82 ± 0,25aB 

Streptococcus QA 9,27 ± 1,26aA 8,64 ± 0,50aA 5,61 ± 0,66aB 

thermophillus (log UFC/g) QB 8,82 ± 1,03aA 7,43 ± 0,03bAB 6,64 ± 0,04aB 
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120 dias para QA. No queijo QB, houve diminuição ao longo da maturação, com 

diferença significativa entre os tempos de 0 e 120 dias de maturação. 

Durante o processo de maturação os queijos apresentaram aumento da  

acidez em ácido lático (Tabela 05) o que pode ter inibido o crescimento do S. 

thermophillus. Outro fator que pode ter contribuído para diminuição do S. 

thermophillus e do L. delbrueckii sp. bulgaricus após os 60 dias, é a diminuição da 

atividade de água de 0,95 para 0,91 durante a maturação, sendo que o S. 

thermophillus cresce melhor em atividade de água acima de 0,98 (Furtado, 2011). 

No início da maturação os queijos QA e QB apresentaram maior contagem de 

Streptococcus thermophillus em comparação ao Lactobacillus delbrueckii sp. 

bulgaricus. Já aos 60 dias as contagens de S. thermophillus diminuíram, enquanto 

que as contagens de L. bulgaricus aumentaram. O Lactobacillus delbrueckii sp. 

bulgaricus e o Streptococcus thermophillus crescem em simbiose em queijos, sendo 

que o S. thermophillus produz rapidamente ácido lático durante a fabricação, quando 

em temperaturas ideais e associado ao L. delbrueckii sp. bulgaricus. No entanto, o 

S. thermophillus é inibido gradualmente quando a quantidade de ácido lático 

aumenta (Furtado, 2011). 

 
 
 
3.3 Avaliação da proteólise 

 
 
 

O Índice de Extensão da Proteólise (IEP) e o Índice de Profundidade da 

Proteólise (IPP) são apresentados na Figura 5. 

O Índice de Extensão de Proteólise (IEP) para o queijo fabricado com o 

fermento A (QA) obtido foi de 7,79, 15,73 e 19,35% e para o queijo QB foi de 7,90, 

17,21 e 19,63% aos 0, 60 e 120 dias de maturação, respectivamente. O queijo QB 

apresentou porcentagens maiores que o queijo QA apenas aos 60 dias de 

maturação. 

Durante a maturação, ambos os queijos evoluíram de forma semelhante com 

aumento do IEP, conforme esperado, sabendo que não há forte atuação do fermento 

na proteólise primária dos queijos, mas principalmente pelas enzimas residuais do 

coagulante (pepsina e quimosina) (Furtado, 2011; McSweeney, 2004). O IEP é 

determinado através do nitrogênio não caseico ou nitrogênio solúvel em pH 4,6  (NS 
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pH 4,6) que avalia a quantidade de substâncias resultantes da degradação primária 

das caseínas em peptídeos grandes e médios, influenciando na textura dos queijos 

(Gutierrez et al., 2004; Furtado, 2011; McSweeney, 2004). 

 
 
 

a 
 

 
 

 
b 

 

Figura 5: Evolução da proteólise durante a maturação do queijo regional do Sudoeste do Paraná, por 
meio do Índice de Extensão de Proteólise (IEP) (a) e Índice de Profundidade de Proteólise (IPP) (b). 
QA ) e QB ). 

 
 
 

Wolf et al. (2010) observaram que o queijo Reggianito Argentino, um queijo 

duro, tipo grana, com maturação de dois anos, apresentou IEP próximos ao obtidos 

no queijo regional avaliado aos 120 dias de maturação. O queijo Parmesão 

apresentou valores médios de IEP de 8 e 12% aos 60 e 120 dias de maturação, 
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respectivamente (Barros et al., 2011) e o queijo Pecorino produzido com leite de 

vaca pasteurizado e avaliado aos 180 dias de maturação apresentou IEP de 13,81% 

(Oliveira et al., 2010), índices menores do que os obtidos no queijo regional aos 120 

dias de maturação. 

A avaliação realizada do Índice de Profundidade de Proteólise (IPP) 

apresentou porcentagens de 3,18, 6,86 e 8,85% para QA e valores de 1,18, 6,73 e 

9,68% para QB, nos períodos de 0, 60 e 120 dias, respectivamente. Os queijos QA e 

QB apresentaram diferença significativa entre si, apenas ao 0 dia de maturação, 

sendo que neste período o QA apresentou maior índice. 

Durante o período de maturação ocorreu aumento do IPP, conforme  

esperado, sendo que QA aumentou significativamente após 60 dias de maturação, 

não apresentando diferença entre 60 e 120 dias, já o QB apresentou aumento nos 

três períodos avaliados. As bactérias ácido-láticas atuam diretamente na proteólise 

secundária do queijo, sendo que a diferença no IPP no início da maturação pode ser 

atribuída à atuação dos fermentos (Furtado, 2011; McSweeney, 2004). 

O IPP utiliza o nitrogênio não proteico ou nitrogênio solúvel em TCA 12% (NS 

TCA 12%) que abrange substâncias nitrogenadas de baixo peso molecular como 

aminoácidos, oligopeptídeos e aminas, acumuladas durante a maturação pela 

hidrólise das caseínas e peptídeos, contribuindo para a textura e sabor dos queijos 

(Gutierrez et al., 2004; Furtado, 2011; McSweeney, 2004). 

O queijo regional do Sudoeste do Paraná apresentou IPP semelhante ao 

queijo Parmesão nos períodos de 60 dias (valor médio de 5%) e 120 dias (valor 

médio de 9%) de maturação e ao Pecorino aos 180 dias de maturação que 

apresentou valor de 8,89% de IPP, próximo ao IPP do queijo regional aos 120 dias 

de maturação (Barros et al., 2011; Oliveira et al., 2010). 

 
 
 
3.4 Perfil de ácidos graxos 

 
 
 

As quantidades de picos cromatográficos variaram entre 65 e 71, 

considerando os três períodos de maturação e os dois tipos de queijos. O queijo 

fabricado com o fermento A apresentou número maior de picos nos três períodos 

avaliados em comparação aos queijos fabricados com o fermento B. 
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O perfil de ácidos graxos do queijo regional está apresentado na Tabela 7, 

onde foram identificados 32 compostos no queijo regional durante a maturação, 

sendo que o queijo QA apresentou 31, 32 e 31 compostos aos 0, 60 e 120 dias, 

respectivamente. O composto C20:4n6 (ácido araquidónico) foi detectado apenas no 

queijo QA aos 60 dias de maturação, apresentando neste período maior quantidade 

de compostos. O queijo QB apresentou 30, 30 e 29 compostos aos 0, 60 e 120 dias 

de maturação, respectivamente, sendo que o composto C20:5n3 (ácido 

eicosapentaenóico) não foi detectado aos 120 dias para o queijo QB. O ácido 

docosadienóico (C22:2) foi detectado apenas no queijo fabricado com o fermento A. 

Os ácidos graxos identificados que apresentaram maior porcentagem no 

queijo regional do Sudoeste do Paraná foram ácido mirístico (C14:0), ácido palmítico 

(C16:0), ácido esteárico (C18:0) e ácido oleico (C18:1n9c), sendo também 

encontrados em maior quantidade no leite e em diversos tipos de queijos (Tonial et 

al., 2009; Perotti, Bernal, Meinardi, Zalazar, 2005; Wolf et al., 2010; Kim et al., 2014). 

O ácido palmítico, ácido graxo de maior porcentagem no queijo regional, apresentou 

diferença significativa entre QA e QB nos 3 períodos de maturação, sendo que o 

queijo QB apresentou maior quantidade nos 3 períodos. Durante a maturação, os 

teores de ácido palmítico no queijo QA não diferiu estatisticamente 

entre os 3 períodos e no queijo QB diminuiu a partir dos 60 dias. 

O ácido esteárico e o ácido oleico apresentaram diferença entre QA e QB aos 

60 e 120 dias, apresentando para ambos os ácidos, maiores porcentagens no queijo 

QA. Durante a maturação o ácido esteárico não apresentou alteração para ambos os 

queijos, já a porcentagem de ácido oleico do queijo QA apresentou diferença 

estatística aos 60 dias com maior porcentagem e o queijo QB diminuiu no decorrer 

da maturação. 

Os ácidos graxos são liberados através da lipólise, principalmente pela 

hidrólise dos triglicerídeos, contribuindo para o aroma e sabor dos queijos em 

especial através dos ácidos graxos de cadeias curtas e intermediárias. Os ácidos 

graxos também são percursores de compostos voláteis essenciais ao sabor dos 

queijos (Collins, McSweeney & Wilkinson 2003). 
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Tabela 7 
Perfil de ácidos graxos do queijo regional do Sudoeste do Paraná durante a maturação.a 

  (Continua) 

Período de maturaçãob,c
 

Ácido graxo (%) Amostra 
0 dias 60 dias 120 dias 

 
C4:0 

C6:0 

C8:0 

C10:0 

C11:0 

C12:0 

C13:0 

C14:0 

C14:1 

C15:0 

C16:0 

C16:1 

C17:0 

C17:1 

C18:0 

C18:1n9t 

C18:1n9c 

C18:2n6t 

C18:2n6c 

C20:0 

QA 0,972 ± 0,223aA 0,976 ± 0,007bA 0,822 ± 0,006bA 

QB 0,809 ± 0,004aC 1,083 ± 0,001aB 1,094 ± 0,001aA 

QA 0,781 ± 0,042aA 0,790 ± 0,024bA 0,763 ± 0,006bA 

QB 0,758 ± 0,004aC 0,876 ± 0,011aA 0,824 ± 0,002aB 

QA 0,673 ± 0,017aA 0,660 ± 0,001bA 0,654 ± 0,004bA 

QB 0,676 ± 0,001aB 0,694 ± 0,004aA 0,699 ± 0,001aA 

QA 1,981 ± 0,018bA 1,984 ± 0,004bA 1,956 ± 0,013bA 

QB 2,108 ± 0,001aB 2,133 ± 0,006aA 2,114 ± 0,001aB 

QA 0,223 ± 0,002bA 0,222 ± 0,000bA 0,219 ± 0,001bA 

QB 0,249 ± 0,000aB 0,253 ± 0,001aA 0,250 ± 0,000aB 

QA 2,801 ± 0,029bA 2,820 ± 0,000bA              2,796 ± 0,004bA 

QB           3,056 ± 0,005aA            3,070 ± 0,007aA            3,056 ± 0,005aA 

QA           0,176 ± 0,001bA            0,177 ± 0,000bA            0,176 ± 0,000aA 

QB           0,204 ± 0,000aA            0,206 ± 0,001aA            0,204 ± 0,000aA 

QA         10,191 ± 0,103bA         10,307 ± 0,001aA         10,263 ± 0,006bA 

QB         10,636 ± 0,017aA         10,647 ± 0,012aA         10,629 ± 0,013aA 

QA           0,871 ± 0,008bA            0,881 ± 0,003bA            0,874 ± 0,001bA 

QB           1,002 ± 0,002aAB           1,007 ± 0,001aA           0,998 ± 0,000aB 

QA           1,159 ± 0,013bA            1,176 ± 0,004bA            1,168 ± 0,001bA 

QB           1,232 ± 0,001aA           1,231 ± 0,001aAB           1,229 ± 0,001aB 

QA         29,619 ± 0,269bA         30,026 ± 0,003bA         29,959 ± 0,005bA 

QB         30,665 ± 0,015aA         30,570 ± 0,007aB         30,549 ± 0,014aB 

QA           0,553 ± 0,007aA           0,518 ± 0,006bB            0,526 ± 0,008aAB 

QB           0,545 ± 0,010aA            0,553 ± 0,006aA            0,549 ± 0,003aA 

QA           0,764 ± 0,006aB            0,830 ± 0,001aA            0,825 ± 0,002aA 

QB           0,776 ± 0,000aA            0,793 ± 0,028aA            0,766 ± 0,005bA 

QA           0,250 ± 0,002aB           0,256 ± 0,000aA            0,253 ± 0,001aAB 

QB           0,245 ± 0,001bA            0,244 ± 0,000aA            0,243 ± 0,001bA 

QA         11,583 ± 0,092aA         11,751 ± 0,006aA         11,751 ± 0,008aA 

QB         10,214 ± 0,008aA         10,158 ± 0,016bA         10,176 ± 0,004bA 

QA           2,906 ± 0,051aC            2,736 ± 0,004bB            3,270 ± 0,002aA 

QB           3,029 ± 0,007aB            3,047 ± 0,019aB            3,257 ± 0,013aA 

QA         22,385 ± 0,151aB         22,905 ± 0,007aA         22,237 ± 0,008aB 

QB         22,271 ± 0,020aA         22,201 ± 0,006bB         21,834 ± 0,001bC 

QA           0,085 ± 0,001aA            0,086 ± 0,000aA            0,085 ± 0,000aA 

QB           0,078 ± 0,000bA            0,079 ± 0,001bA            0,077 ± 0,000aA 

QA           2,116 ± 0,016bA            2,139 ± 0,001bA            2,126 ± 0,001bA 

QB           2,524 ± 0,002aA            2,499 ± 0,003aB            2,479 ± 0,001aC 

QA           0,170 ± 0,001aA            0,172 ± 0,001aA            0,173 ± 0,000aA 

QB            0,142 ± 0,001bA              0,140 ± 0,000bA              0,142 ± 0,00 1bA 
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Tabela 7 
Perfil de ácidos graxos do queijo regional do Sudoeste do Paraná durante a maturação.a 

  (Conclusão)  

QA 0,039 ± 0,000aA 0,040 ± 0,000bA 0,039 ± 0,000aA 

C18:3n6    
QB 0,042 ± 0,000aA 0,043 ± 0,001aA 0,042 ± 0,000aA 

QA 0,063 ± 0,000aB 0,064 ± 0,000aB 0,066 ± 0,000bA 

C20:1    
QB 0,067 ± 0,000aA 0,067 ± 0,000aA 0,069 ± 0,001aA 

QA 0,246 ± 0,002aA 0,258 ± 0,002aA 0,255 ± 0,004aA 

C18:3n3    QB 0,208 ± 0,004bA 0,208 ± 0,001bA 0,206 ± 0,001bA 

QA 0,717 ± 0,006aA 0,728 ± 0,00 0aA 0,725 ± 0,001aA 

C21:0    
QB 0,660 ± 0,001bA 0,659 ± 0,001bA 0,654 ± 0,000bB 

QA 0,024 ± 0,000aA 0,025 ± 0,001bA 0,025 ± 0,001bA 

C20:2    
QB 0,027 ± 0,000aA 0,027 ± 0,000aA 0,027 ± 0,000aA 

QA 0,050 ± 0,000aA 0,051 ± 0,000aA 0,052 ± 0,000aA 

C22:0    
QB 0,039 ± 0,000aA 0,039 ± 0,000aA 0,039 ± 0,000aA 

QA 0,080 ± 0,002bA 0,079 ± 0,000aA 0,079 ± 0,000aA 

C20:3n6    
QB 0,093 ± 0,000aA 0,092 ± 0,000aA 0,092 ± 0,000aA 

QA ND 0,021 ± 0,000 ND 
C20:4n6    

QB ND ND ND 

QA 0,148 ± 0,000bA 0,151 ± 0,004bA 0,147 ± 0,000bA 

C23:0    
QB 0,180 ± 0,003aA 0,185 ± 0,001aA 0,181± 0,001aA 

QA 0,025 ± 0,001A 0,025 ± 0,001A 0,026 ± 0,000A 

C22:2    QB ND ND ND 

QA 0,034 ± 0,001aA 0,034 ± 0,001aA 0,033 ± 0,000aA 

C24:0    
QB 0,024 ± 0,000bA 0,024 ± 0,000bA 0,024 ± 0,000aA 

QA 0,024 ± 0,001aB 0,029 ± 0,002aAB 0,034 ± 0,001A 

C20:5n3    
QB 0,026 ± 0,001aA 0,022aA ND 

QA 8,297 ± 1,067aA 7,089 ± 0,006bA 7,630 ± 0,033aA 

Não identificados    
QB 7,422 ± 0,005aB 7,168 ± 0,019aC 7,502 ± 0,006bA 

QA 62,040 ± 0,824aA 62,852 ± 0,017aA 62,479 ± 0,030bA 

∑(AGS)    
QB 62,424 ± 0,023aB 62,757 ± 0,048aA 62,627 ± 0,025aA 

QA 24,122 ± 0,169aB 24,624 ± 0,001aA 23,954 ± 0,001aB 

∑(AGMI-CIS)    
QB 24,129 ± 0,027aA 24,071 ± 0,013bA 23,692 ± 0,002bB 

QA 2,906 ± 0,051aB 2,736 ± 0,004bC 3,270 ± 0,002aA 

∑(AGMI-TRANS)    
QB 3,029 ± 0,007aB 3,047 ± 0,019aB 3,257 ± 0,013aA 

QA 2,637 ± 0,024bB 2,700 ± 0,005bA 2,668 ± 0,002bAB 

∑(AGPI)    
QB 2,998 ± 0,005aA 2,958 ± 0,021aAB 2,923 ± 0,002aB 

QA 0,270 ± 0,004aB 0,286 ± 0,004aA 0,289 ± 0,004aA 

∑(N-3)    
QB 0,234 ± 0,003bA 0,219 ± 0,017bA 0,206 ± 0,001bA 

QA 2,343 ± 0,019bB 2,389 ± 0,001bA 2,353 ± 0,001bAB 

∑(N-6)    
QB 2,764 ± 0,002aA 2,739 ± 0,004aB 2,717 ± 0,001aC 

aResultado expresso como média ± desvio padrão das análises realizadas em duplicata (n=2). bLetras 
minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os queijos no mesmo 

período de maturação (Teste t, p0,05). cLetras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam 
diferença significativa para o queijo individualmente nos diferentes períodos de maturação (Teste de 

Tukey, p0,05). ND=Não Detectado 
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Os ácidos graxos de cadeia curta, os quais conferem gosto forte e picante aos 

queijos (Chen, Daniel & Coolbear, 2003), não foram identificados em grandes 

concentrações no queijo regional. No entanto, foi observado no queijo regional que 

os ácidos graxos de cadeia curta apresentam maior porcentagem no queijo fabricado 

com o fermento B e apresentaram aumento significativo da porcentagem, ao longo 

da maturação somente o QB. 

Os ácidos graxos de cadeia média tem maior participação na formação de 

sabor de sabão, não apresentando no queijo regional concentrações significativas, 

mas apresentando maior concentração no queijo QB. Os ácidos graxos de cadeia 

longa (mirístico, palmítico e esteárico), em maior concentração no queijo regional, 

contribuem pouco para o sabor dos queijos (Chen, Daniel & Coolbear, 2003). 

A quantidade de compostos não identificados do queijo QA foi de 40, 35 e 36 

compostos, para 0, 60 e 120 dias, respectivamente. Durante a maturação o queijo 

QB apresentou 39, 35 e 36 compostos não identificados, aos 0, 60 e 120 dias, 

respectivamente. Os dois queijos apresentaram diminuição de compostos aos 60 

dias de maturação, igualando aos 60 e 120 dias a quantidade de compostos não 

identificados. 

A soma dos compostos não identificados apresentou diferença estatística 

entre os queijos QA e QB aos 60 e 120 dias de maturação. Durante a maturação o 

queijo QA não apresentou diferença estatística na soma dos compostos não 

identificados, já a soma para o queijo QB obteve valores menores aos 60 dias e 

maiores aos 120 dias. 

A prevalência dos ácidos graxos identificados foi de Ácidos Graxos Saturados 

(AGS), sendo também encontrados no leite e em diversas outras variedades de 

queijo em maior quantidade (Tonial et al., 2009; Aguilar et al. 2014; Arslan, Topcu, 

Saldamli & Koksal, 2014). Posteriormente aos AGS segue em maior quantidade os 

Ácidos Graxos Monoinsaturados (AGMI), separados entre CIS e TRANS, Ácidos 

Graxos Poliinsaturados (AGPI) e ômega 6 com valores próximos, e em menor 

quantidade o ômega 3. 
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4. Conclusões 
 
 

 
As análises químicas do queijo durante a maturação apresentaram evolução 

esperada, com diminuição da aw, umidade e pH, e aumento de acidez, sólidos  

totais, proteína, lipídios e cinzas. O estudo contribuiu com dados científicos prévios 

do queijo regional por acrescentar conhecimento sobre a proteólise, lipólise, 

contagem das bactérias ácido-láticas e a concentração de sódio, cálcio e potássio 

durante a sua maturação. As bactérias láticas autóctones desenvolvidas para o 

queijo regional do Sudoeste do Paraná não apresentaram diferença significativa 

entre si no desenvolvimento das características estudadas para estes queijos  

durante a maturação. 
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RESUMO 
 
 

 
A cor e textura são parâmetros importantes na escolha de produtos lácteos cujos 

resultados são influenciados por parâmetros químicos. O objetivo deste trabalho foi 

determinar a evolução dos parâmetros físicos (textura e cor) ao longo da maturação 

do queijo regional do Sudoeste do Paraná e avaliar a existência de correlação entre 

os parâmetros físicos e as mudanças químicas durante a maturação. A cor do queijo 

regional apresentou ao longo da maturação diminuição da luminosidade, aumento  

da cor verde e amarela, sendo que o queijo fabricado com o fermento B (QB) 

apresentou tonalidade mais amarela (0 e 120 dias) em comparação ao queijo 

fabricado com o fermento A (QA) (p < 0,05). Para o perfil de textura, QA e QB 

evoluíram de forma semelhante durante a maturação não apresentando alteração da 

dureza e diminuição dos demais parâmetros avaliados (coesão, elasticidade e 

mastigabilidade) (p < 0,05). A resistência à mordida não apresentou evolução linear, 

sendo que o maior valor obtido foi ao início da maturação e aos 60 dias o menor 

valor. Pela análise de Pearson dos parâmetros químicos e de cor foi observada 

correlação entre a atividade de água, umidade, sólidos totais, lipídios, NS pH 4,6 e 

NS TCA 12% com as coordenadas L* e a*, já a coordenada b* apresentou somente 

correlação  com  lipídios.  A  coesão,  elasticidade  e  mastigabilidade  apresentaram 

mailto:marildebrandielli@hotmail.com


79 
 

 
 
 

correlação com a atividade de água, umidade, sólidos totais, proteína. Dureza e 

resistência à mordida não apresentaram correlação com nenhum dos parâmetros 

químicos avaliados. Os resultados demonstraram que o queijo regional sofre 

alterações das suas características físicas durante a maturação e que os parâmetros 

de textura e cor sofrem influência das características químicas do queijo. 

 
 
 
Palavras-chave: queijo regional, maturação, cor, perfil de textura. 

 
 
 

1. Introdução 
 
 

 
A cor e a textura dos queijos são características essenciais na escolha do 

produto pelo consumidor, tornando-se parâmetros decisivos na compra do queijo 

(Pinho, Mendes, Alves, & Ferreira, 2004). Esses parâmetros são influenciados pela 

composição inicial do leite, processo de fabricação, composição e transformações 

químicas ocorridas durante o período de maturação do queijo (Chen, Larkin, Clark, & 

Irwin, 1979; Ercan, Korel, Karagül Yüceer, & Kinik, 2011; Pinho et al., 2004). 

Especificamente, a textura dos queijos é reflexo, de sua composição, do 

arranjo estrutural de seus componentes (microestrutura), do estado físico-químico 

dos seus componentes (nível de proteólise, hidratação das paracaseínas, atrações 

entre moléculas de paracaseínas, nível de coalescência dos lipídios, etc.) e da sua 

macroestrutura. Essas características refletem nas diferentes junções da matriz do 

queijo, grânulos, rachaduras e fissuras que determinaram o desenvolvimento da 

dureza durante a maturação (O'Callaghan & Guinee, 2004). Alterações durante a 

maturação, como a diminuição da atividade de água que ocorre em consequência da 

proteólise, a concentração do teor de sólidos totais, proteína e lipídios, também 

apresentam correlação com a textura do queijo (Beuvier & Buchin, 2004; 

McSweeney, 2004). 

Inspirado na valorização das características tradicionais dos produtos 

agroindustriais da região Sudoeste do Paraná um queijo regional foi desenvolvido 

usando fermento autóctone selecionado a partir bactérias láticas do leite produzido 

naquela  região   (Attorni   et  al.,  2014).  Queijos   regionais  possuem   uma   ampla 
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variedade de texturas e sabores cujos parâmetros de qualidade definidos no 

processo de maturação tornam estes queijos únicos (Broome, Powell, & Limsowtin, 

2011). Assim, o desafio da cadeia produtiva da região Sudoeste do Paraná é a 

garantia da qualidade deste queijo regional e assim, faz-se necessária a 

caracterização dos queijos, incluindo estudos que avaliem as mudanças durante a 

maturação e suas interações (Lebecque, Laguet, Devaux, & Dufour, 2001). 

O queijo regional do Sudoeste do Paraná pode ser produzido com leite cru ou 

com leite pasteurizado, e foi caracterizado inicialmente como queijo de casca lisa, 

massa compacta, com olhaduras distribuídas uniformemente, cor ocre-amarelo 

palha (Attorni et al., 2014). Posteriormente, estudos complementares demonstraram 

que no início da maturação os queijos possuem odor de leite cozido e sabor lático 

como atributos mais marcantes e, no decorrer da maturação o queijo foi mais bem 

representado pelo aumento da cor amarela e mastigabilidade (Lima & Becker, 2015). 

São poucos os conhecimentos sobre como as características químicas do 

queijo regional influenciam na textura e cor. Com isso, objetivou-se através  do 

estudo avaliar a textura e cor do queijo regional durante a maturação e correlacionar 

com as características químicas. 

 
 
 
2. Materiais e Métodos 

 
 

 
2.1 Fabricação e maturação do queijo regional do Sudoeste do Paraná 

 
 
 

Foram fabricados dois lotes do queijo regional do Sudoeste do Paraná, com 

distinção do tipo do fermento empregado. O lote QA foi produzido com o fermento 

autóctone liofilizado A (Streptococcus thermophillus ST28 e ST128 e Lactobacillus 

delbrueckii sp. bulgaricus LB134) e o lote QB produzido com o fermento autóctone 

liofilizado B (Streptococcus thermophillus ST98 e ST104, e Lactobacillus delbrueckii 

sp. bulgaricus LB134). A fabricação do queijo seguiu método descrito para o produto 

(Attorni et al., 2014). 

Após a fabricação os queijos foram acondicionados em câmara de maturação 

à temperatura de 6 a 8 ºC e umidade relativa do ar de 85%. Após 30 dias de 



81 
 

 
 
 

maturação a temperatura foi elevada entre 10 a 12 ºC e umidade relativa do ar de 82 

a 85% até o final da maturação. Os queijos aos 37 dias de maturação foram 

revestidos com polímero de acetato de polivinila (GlobalSystem Coat Incolor). Os 

períodos de análise compreenderam 0, 60 e 120 dias de maturação a partir da data 

de entrada na câmara de maturação. 

 
 
 
2.2 Análise de cor 

 
 
 

Para avaliação da cor foi utilizado colorímetro Chroma Meter CR400/410 

(Konica Minolta, Osaka, Japão), em iluminante D65 e ângulo do observador de 2º.  

As medições de cor foram determinadas de acordo com as coordenadas L*a*b* 

(Commission Internationale de l’Éclairage – CIE, 1996). 

 
 

 
2.3 Análise de Textura 

 
 

 
2.3.1 Perfil de Textura 

 
 

 
Na análise de perfil de textura (TPA) foi utilizado o texturômetro TA.XT Plus 

(Stable Micro Systems, Godalming, UK) e probe P/40 seguindo o protocolo sugerido 

para amostras de queijo pelo fabricante do equipamento. O dinamômetro foi 

calibrado para 50 N de força de carga. A amostra foi colocada no centro da 

plataforma do aparelho e comprimida duas vezes até 50% de seu tamanho sob 

pressão de 0,1 N em velocidade de compressão de 2 mm s-1. A distância da amostra 

para o probe foi de 10 mm e o tempo de repouso entre os ciclos de compressão foi 

de 5 segundos. Todas as operações foram controladas pelo analisador de textura e  

o instrumento automaticamente gerou a curva de força de compressão pelo tempo. 

Foram avaliados os parâmetros de dureza, coesividade, elasticidade e 

mastigabilidade (Chen et al., 1979). 
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2.3.2 Resistência à mordida 
 
 

 
A resistência à mordida foi avaliada utilizando o texturômetro TA.XT Plus 

(Stable Micro Systems, Godalming, UK) e probe HDP/VB segundo protocolo 

sugerido para amostras de queijo pelo fabricante do equipamento. Os parâmetros 

empregados foram velocidade de pré-teste de 1,0 mm seg-1; velocidade de teste de 

2,0 mmseg-1; velocidade de pós-teste de 10,0 mm seg-1; distância da amostra de 30 

mm; distância de penetração na amostra de 15 mm; força aplicada de 5 g. 

 
 

 
2.4 Análises químicas 

 
 
 

A atividade de água foi determinada em equipamento Labmaster (Novasina 

AG, Lachen, Suíça) a 25 ºC de temperatura e o potencial hidrogeniônico (pH) em 

potenciômetro digital TEC-5 (Tecnal, Piracicaba, Brasil) (Pereira, Silva, Oliveira, & 

Costa Júnior, 2001). 

Para umidade e cinzas foram empregados o método gravimétrico, segundo 

AOAC (2005) em estufa (Deleo, Porto Alegre, Brasil) e mufla (GP Científica, Belo 

Horizonte, Brasil), respectivamente. O teor de sólidos totais (ST) foi obtido 

indiretamente pelo cálculo: ST 100 – umidade (Brasil, 2006). 

Para análise de lipídios foi utilizado extrator Soxhlet (Nova ética, Vargem 

Grande Paulista, Brasil), sendo as amostras tratadas previamente pelo método de 

hidrólise ácida (AOAC, 1984). 

O nitrogênio total foi determinado pelo método de Kjeldahl, conforme 

adaptações descritas por Tedesco, Gianello, Bissani, Bohen & Volkweiss (1995). O 

valor de proteína total foi obtido pela multiplicação do nitrogênio total pelo fator de 

conversão para queijos de 6,38 (IAL, 2008). Foi realizada análise de Nitrogênio 

Solúvel em pH 4,6 ou Nitrogênio Não Caseico (NS pH 4,6), e do Nitrogênio Solúvel 

em ácido tricloroacético 12% ou Nitrogênio Não Proteico (NS TCA 12%). As 

amostras foram tratadas com citrato de sódio 0,5 mol mL-1 e as quantificações de NS 

pH 4,6 e NS TCA 12% foram realizadas pelo método de Kjeldahl utilizando o 

destilador de nitrogênio (Solab, Piracicaba, Brasil) (Perreira et al., 2001). 
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2.5 Análise estatística 
 
 

 
O software STATISTICA 7 (Statsoft Inc., 2005) foi utilizado para a análise 

estatística dos resultados. A avaliação estatística entre os queijos (QA e QB) 

considerando o mesmo período de maturação foi realizada através de Teste t para 

amostras independentes. Para análise de cada queijo durante a maturação, aplicou- 

se teste de Tukey para comparação entre as médias. Foi aplicado teste de 

correlação linear de Pearson para avaliar a relação entre as propriedades químicas 

do queijo e os atributos de textura e cor, utilizado software XLSTAT 2016 (Addinsoft, 

2016). 

 
 
 
3. Resultados e discussão 

 
 
 

3.1 Cor 
 
 

 
Os resultados de cor do queijo regional do Sudoeste do Paraná estão 

apresentados na Tabela 8. 

 
 
 
Tabela 8: 

Avaliação da cor do queijo regional do Sudoeste do Paraná pelas coordenadas L* a* b* durante a 
maturação.a 

 

Parâmetros Amostra 
Período de maturaçãob,c

 

 
L* 

 
a* 

 
b* 

 

aResultado expresso como média ± desvio padrão das análises realizadas com 6 replicatas, em  
quatro pontos diferentes de cada replica (n=72). bLetras minúsculas diferentes na mesma coluna 

indicam diferença significativa entre os queijos no mesmo período de maturação (Teste t, p0,05). 
cLetras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o queijo 

individualmente nos diferentes períodos de maturação (Teste de Tukey, p0,05). 

 0 dias 60 dias 120 dias 

QA 84,54 ± 0,13aA 80,19 ± 0,81aB 78,73 ± 1,10aB 

QB 83,49 ± 0,50bA 80,61± 0,58aB 79,99 ± 0,60aB 

QA -2,18 ± 0,04aB -3,11 ± 0,20aA -3,33± 0,05aA 

QB -2,08 ± 0,06aB -3,38 ± 0,06aA -3,48 ± 0,03bA 

QA 20,26 ± 0,30aA 22,58 ± 1,82aA 23,71 ± 0,44aA 

QB 16,99 ± 0,37bB 19, 92 ± 0,15aA 19,68 ± 0,34bA 
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A coordenada L*, apresentou diferença significativa entre os queijos QA e QB 

ao 0 dia de maturação. O queijo QA apresentou valores maiores para luminosidade, 

sendo então avaliado como queijo mais claro no início da maturação. Durante a 

maturação os dois tipos de queijos apresentaram diminuição dos valores da 

coordenada L* a partir dos 60 dias, ou seja, perderam luminosidade ao longo da 

maturação. A diminuição da luminosidade ocorre pela perda de água durante a 

maturação e em consequência há concentração dos sólidos do queijo,  

principalmente gordura e proteína, resultando em uma menor reflexão de luz no 

produto (García-Pérez et al., 2005). 

A coordenada a* do queijo QB foi significativamente maior aos 120 dias de 

maturação. Ao longo da maturação, os queijos (QA e QB) apresentaram aumento 

dos valores da coordenada a*, o que representa um aumento da cor verde. 

A coordenada b* apresentou valores significativamente maiores para o queijo 

QA nos períodos de 0 e 120 dias de maturação, sendo nesses períodos avaliado o 

queijo QA com coloração mais amarela. Quando avaliado durante a maturação o 

queijo QA não apresentou diferença significativa no decorrer da maturação, mas 

ocorreu um aumento nos valores, já o queijo QB apresentou aumento significativo 

dos valores de b*. 

A cor dos produtos lácteos tem sua principal origem na gordura do leite, onde 

estão presentes pigmentos lipossolúveis, os carotenoides, que são obtidos a partir 

da dieta do animal, podendo ocorrer variações sazonais (Furquay, Fox & 

McSweeney, 2011). Queijos com maior teor de gordura apresentam cor mais 

amarela do que queijos com menores teores de gordura (Drake, Chen, Gerard & 

Gurkin, 1998), relação também observada para o queijo regional do Sudoeste do 

Paraná, sendo que o QA com maior teor de lipídios (26,51 g 100g-1) que o QB (25,47 

g 100g-1), apresentou valores maiores de b* (0, 60 e 120 dias). 

A cor do queijo regional foi avaliada em estudos anteriores realizados por 

Roncatti (2016) e Todescatto (2014) com leite cru e pasteurizado, respectivamente. 

Os resultados de Roncatti (2016) (L* 80,62, a* -7,37 e b* 35,55) e Todescatto (2014) 

(L* 80,86, a* -7,24 e b* 35,20) aos 60 dias de maturação apresentaram queijos com 

luminosidade semelhante, coloração mais verde e mais amarela. A diferença entre 

os estudos para as coordenadas a* e b* pode ser atribuído à concentração dos 

lipídeos terem sido maiores para Roncatti (2016) (28,80 g 100g-1) e Todescatto 

(2014) (28,39 g 100g-1). 
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Resultados da avaliação sensorial da cor pela análise descritiva quantitativa 

(ADQ) corroboram com os resultados da análise instrumental de cor deste trabalho 

(Lima & Becker, 2016). Lima & Becker, (2016) relatam um aumento da cor amarela 

para os queijos fabricados com o fermento A durante a maturação superior ao QB na 

ADQ. 

 
 
 
3.2 Textura 

 
 
 

Os resultados de TPA dos queijos QA e QB diferem estatisticamente entre si 

apenas no parâmetro elasticidade no início da maturação (p < 0,05) (Tabela 9). 

 
 
 
Tabela 9: 
Textura do queijo regional do Sudoeste do Paraná durante o período de maturação.a 

 

Período de maturaçãob,c
 

Parâmetros Amostra 

 
Dureza (N) 

 
Coesão* 

 
Elasticidade* 

 
Mastigabilidade (N) 

 
 
 
 

 
*Parâmetro adimensional. aResultado expresso como média ± desvio padrão das análises realizadas 
com 6 replicatas (n=18). bLetras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 

significativa entre os queijos no mesmo período de maturação (Teste t, p0,05). cLetras maiúsculas 
diferentes na mesma linha indicam diferença significativa para o queijo individualmente nos diferentes 

períodos de maturação (Teste de Tukey, p0,05). 
 
 
 

Durante a maturação os queijos QA e QB não apresentaram alteração 

significativa para o parâmetro de dureza, sendo que este fato é contrário à literatura, 

que relata aumento da dureza durante a maturação do queijo em consequência da 

diminuição da umidade e aumento do teor de proteína (Alvarenga, 2000;   Machado, 

 0 dias 60 dias 120 dias 

QA 163,86 ± 8,59aA 144,65 ± 33,93aA 190,45 ± 8,02aA 

QB 166,46 ± 35,91aA 140,85 ± 5,47aA 180,60 ± 12,01aA 

QA 0,74 ± 0,01aA 0,61 ± 0,07aB 0,34 ± 0,06aC 

QB 0,74 ± 0,01aA 0,50 ± 0,03aB 0,33 ± 0,02aC 

QA 0,82 ± 0,02bA 0,77 ± 0,03aAB 0,71 ± 0,04aB 

QB 0,88 ± 0,02aA 0,73 ± 0,03aB 0,70 ± 0,01aB 

QA 99,37 ± 5,85aA 67,37 ± 18,07aB 46,13 ± 10,55aB 

QB 108,44 ± 20,57aA 51,89 ± 5,64aB 40,91 ± 4,46aB 

    

Resistência à mordida QA 5,14 ± 0,32aA 3,15 ± 0,21aB 4,42 ± 0,82aAB 

(N) QB 4,72 ± 0,39aA 2,80 ± 0,13aB 4,82 ± 0,06aA 
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2003). Neste trabalho, durante a maturação os queijos apresentaram diminuição da 

umidade com média de 45,12 g 100g-1 no início da maturação e 37,85 g 100g-1 aos 

120 dias para o queijo A e 46,44 g 100g-1 no início da maturação e 39,32 g 100g-1  

aos 120 dias para o queijo B. Ocorreu também a concentração de proteína, sendo  

os valores de proteína do QA de 21,15 g 100g-1 ao 0 dia e 23,55 g 100g-1 aos 120 

dias, já o QB apresentou 21,75 g 100g-1 ao 0 dia e 24,09 g 100g-1 aos 120 dias de 

maturação. 

Em pesquisas anteriores houve aumento da dureza para o queijo regional de 

leite pasteurizado avaliado até os 180 dias de maturação, entretanto para o queijo  

de leite cru, os valores de dureza não apresentaram um comportamento linear no 

decorrer da maturação. Os resultados anteriores demonstraram que a dureza, aos  

60 dias de maturação foram maiores do que os obtidos neste trabalho (valor médio 

de 162 N e 224 N, do queijo fabricado com leite pasteurizado e cru,  

respectivamente) (Todescatto, 2015; Roncatti, 2016). 

Os demais parâmetros de TPA, coesão, elasticidade e mastigabilidade, 

apresentaram diminuição dos queijos QA e QB durante a maturação. 

A mastigabilidade, que é a força necessária para mastigar um alimento sólido 

até estar pronto para engolir, aumenta em decorrência do aumento da dureza 

(Tunick, 2000). Entretanto, comportamento contrário foi encontrado para o queijo 

regional do Sudoeste do Paraná, já que houve diminuição da mastigabilidade ao 

longo da maturação. Por ser um parâmetro secundário produto da dureza, coesão e 

elasticidade (Tunick, 2000), possivelmente a mastigabilidade foi influenciada pela 

coesão e elasticidade que também diminuíram ao longo da maturação. 

As pesquisas anteriores do queijo regional do Sudoeste do Paraná também 

apresentaram diminuição da coesão (Todescatto, 2015; Roncatti, 2016), que ocorre 

por influência direta da proteólise, pelo rompimento das ligações entre as proteínas, 

reduzindo desta forma as interações da matriz do queijo (Fox, 1989; Tunick, 2000). 

Aos 60 dias de maturação os valores de coesão entre as pesquisas do queijo 

regional foram semelhantes (Todescatto, 2015; Roncatti, 2016). Já elasticidade, que 

também sofre influência da proteólise, e mastigabilidade não apresentaram uma 

tendência definida de comportamento durante a maturação nas pesquisas realizadas 

por Todescatto (2015) e Roncatti (2016), com valores maiores de elasticidade e 

mastigabilidade aos 60 dias de maturação em comparação com a presente  

pesquisa. 
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Em análise sensorial com julgadores treinados o queijo regional do Sudoeste 

do Paraná apresentou aumento significativo da dureza, para o queijo regional, 

somente aos 120 dias de maturação. A mastigabilidade também foi avaliada e 

apresentou diminuição aos 60 dias, sendo que aos 120 dias de maturação  os 

valores foram maiores. Tanto dureza como mastigabilidade não apresentaram 

diferenças entre os queijos fabricados com o fermento A e com o fermento B (Lima & 

Becker, 2016). 

A avaliação da textura instrumental e sensorial possuem correlações 

significativas. No entanto, a utilização de analisadores de textura não é um substituto 

para avaliação sensorial, pela complexidade da mastigação, as diferentes 

percepções de textura de cada indivíduo, entre outros. Os métodos instrumentais 

quantificam de forma consistente as alterações nas características físicas (Halmos, 

2000; O'Callaghan & Guinee, 2004), sendo que as diferença dos resultados de 

textura instrumental e sensorial do queijo regional, pode ter ocorrido pela 

complexidade dos dois testes. 

A análise de resistência à mordida, também denominada de valor de força 

máxima (Olivera & Salvadori, 2011), não apresentou diferença entre QA e QB. 

Durante a maturação ocorreu diminuição significativa dos valores aos 60 dias. 

Fazendo uma analogia em termos sensoriais, apresentou menor força requerida  

para morder a amostra pelos dentes incisivos, fato este que pode ter ocorrido pela 

hidrólise das proteínas no início da maturação (McSweeney, 2004). Já aos 120 dias 

ocorreu aumento significativo da resistência à mordida em comparação aos 60 dias 

de maturação, resultado que pode estar correlacionado com a diminuição do teor de 

umidade e concentração dos sólidos (Beuvier & Buchin, 2004; Machado, 2003). 

 
 
 
3.3 Correlação entre parâmetros químicos e físicos 

 
 
 

A composição química, os elementos estruturais e a força das interações irão 

definir a cor e textura do queijo. Ainda, a composição do leite, o processo de 

fabricação e maturação irão determinar as condições da caseína no queijo, sua 

interação entre as moléculas e o índice de proteólise (Gunasekaran & Ak, 2003). 
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Assim, para avaliar se existe relação entre a composição química e a cor e 

textura do queijo regional foi realizado o teste de correlação linear. Os resultados 

médios (média dos valores de 0, 60 e 120 dias dos queijos QA e QB) das análises 

químicas do queijo regional do Sudoeste do Paraná utilizados para o teste de 

correlação linear estão apresentados na Tabela 10. 

 
 
 
Tabela 10: 
Parâmetros químicos do queijo regional do Sudoeste do Paraná utilizados para correlação linear.a 

 

Parâmetros Valores médios 

Atividade de Água 0,93 ± 0,02 

Umidade (g 100g-1) 42,04 ± 3,29 

Sólidos Totais (g 100g-1) 57,96 ± 3,29 

Lipídios (g 100g-1) 25,99 ± 1,56 

Proteína Total (g 100g-1) 22,46 ± 1,13 

NS pH 4,6 0,52 ± 0,21 

NS TCA 12% 0,22 ± 0,12 

aResultado expresso como média ± desvio padrão das análises realizadas dos queijos durante três 
períodos de maturação. 

 
 
 

Os coeficientes de correlação das análises químicas e da cor são 

apresentados na Tabela 11. Para a coordenada L* as variáveis de aw e umidade 

apresentaram correlação positiva. Já as variáveis de lipídios, sólidos totais, NS pH 

4,6 e NS TCA 12% apresentaram correlação negativa. A correlação positiva com aw 

e umidade são explicadas pela diminuição da luminosidade quando ocorre perda de 

água, ocorrendo também a concentração de sólidos no queijo influenciando em uma 

menor reflexão de luz (García-Pérez et al., 2005). 

A coordenada a* apresentou correlação com as mesmas variáveis 

apresentadas para a coordenada L*. A coordenada b* apresentou apenas correlação 

positiva com lipídios, devido à cor amarela dos queijos terem origem na gordura do 

leite, sendo que com o aumento do teor de lipídios aumenta os valores da 

coordenada b*, ou seja, o queijo torna-se mais amarelo (Furquay et al., 2011). 
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Tabela 11: 

Correlação de Pearson entre análises químicas e atributos de cor do queijo regional do Sudoeste do Paraná.  
 

Variáveis Aw Umidade 
Sólidos 
Totais 

Proteína Lipídios 
NS pH 

4,6 
NS TCA 

12% 
L* a* b* 

Aw 1          

Umidade 0,933 1         

Sólidos Totais -0,933 -1,000 1        

Proteína -0,930 -0,860 0,860 1       

Lipídios -0,866 -0,978 0,978 0,791 1      

NS pH 4,6 -0,979 -0,955 0,955 0,889 0,879 1     

NS TCA 12% -0,986 -0,969 0,969 0,915 0,930 0,973 1    

L* 0,893 0,934 -0,934 -0,794 -0,858 -0,948 -0,885 1   

a* 0,931 0,900 -0,900 -0,766 -0,816 -0,972 -0,919 0,925 1  

b* -0,480 -0,733 0,733 0,316 0,818 0,548 0,580 -0,659 -0,552 1 

Os valores em negrito possuem correlação linear ao nível de significância de 5%. 
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O teste de correlação linear entre a composição química e os atributos 

determinados pela análise instrumental de textura dos queijos são apresentados na 

Tabela 12. 

Os atributos de coesão, elasticidade e mastigabilidade apresentaram 

correlação positiva para as variáveis de atividade de água e umidade, ou seja, com a 

diminuição da atividade de água e umidade ocorreu à diminuição dos atributos de 

textura citados. Os mesmos atributos de textura apresentaram correlação negativa 

para as variáveis de sólidos totais, proteína (exceto para elasticidade), lipídios, NS 

pH 4,6 e NS TCA 12%, ocorrendo durante a maturação concentração dos sólidos 

totais, proteína, lipídios e aumento dos índices de proteólise e em consequência 

diminuição dos atributos de textura. Desta forma, confirma-se que a proteólise, a 

diminuição da atividade de água e em consequência a concentração dos sólidos 

durante a maturação influenciam significativamente na textura do queijo regional 

(Beuvier & Buchin, 2004; McSweeney, 2004). 

Dureza e resistência à mordida não apresentaram correlação com nenhum 

dos parâmetros avaliados. Sendo que a literatura demostra aumento da dureza com 

a diminuição da umidade e concentração do teor de proteína (Alvarenga, 2000; 

Machado, 2003), não sendo confirmado para o queijo regional durante esta  

pesquisa. A análise de resistência à mordida pode ser correlacionada com a dureza 

do produto, sendo que os dois parâmetros medem a força (Olivera & Salvadori, 

2011). No entanto, o queijo regional não apresentou correlação entre os parâmetros, 

sendo que as amostras para realização das análises são de dimensões diferentes. 

Resistência à mordida é avaliada com menor massa de queijo, obtendo resultados 

de força com escala menor que a dureza. Fato que pode ter atribuído o aumento 

significativo da resistência à mordida aos 120 dias, mas não apresentou 

estatisticamente o aumento da dureza. 

A mastigabilidade é um parâmetro secundário produto da dureza, coesão e 

elasticidade (Tunick, 2000) e apresenta correlação com a dureza, sendo que queijos 

mais duros apresentam valores maiores de mastigabilidade (Silva, 2013). Essa 

correlação não foi observada para o queijo regional do Sudoeste do Paraná, fato que 

pode ter ocorrido pela influência dos parâmetros de coesão e elasticidade, que 

apresentaram correlação positiva com a mastigabilidade. 
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Tabela 12 

Correlação de Pearson entre análises químicas e atributos de textura do queijo regional do Sudoeste do Paraná.  
 

Variáveis Aw Umidade 
Sólidos 
Totais 

Proteína Lipídios 
NS pH 

4,6 
NS TCA 

12% 
D C E M RM 

Aw 1 
           

Umidade 0,933 1           

Sólidos Totais -0,933 -1,000 1          

Proteína -0,930 -0,860 0,860 1         

Lipídios -0,866 -0,978 0,978 0,791 1        

NS pH 4,6 -0,979 -0,955 0,955 0,889 0,879 1       

NS TCA 12% -0,986 -0,969 0,969 0,915 0,930 0,973 1      

D -0,356 -0,422 0,422 0,633 0,470 0,286 0,413 1     

C 0,960 0,941 -0,941 -0,950 -0,876 -0,967 -0,969 -0,490 1    

E 0,927 0,934 -0,934 -0,789 -0,895 -0,954 -0,955 -0,228 0,929 1   

M 0,955 0,936 -0,936 -0,827 -0,866 -0,987 -0,958 -0,198 0,946 0,984 1  

RM 0,192 0,199 -0,199 0,093 -0,097 -0,325 -0,141 0,748 0,105 0,305 0,379 1 

Os valores em negrito possuem correlação linear ao nível de significância de 5%. D=Dureza, C=Coesão, E=Elasticidade, M=Mastigabildade, RM=Resistência 
à Mordida. 
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O queijo tipo Parmesão obteve correlações negativas para análise de  

atividade de água em relação à dureza e proteína para o atributo de elasticidade, 

conforme obtido por Jaster et al. (2014). O queijo Majorero, fabricado com leite de 

cabra, apresentou correlação linear significativa do atributo de dureza com umidade 

e gordura e coesividade obteve correlação com umidade, proteína e gordura (Fresno 

& Álvaréz, 2012). 

 
 

 
4. Conclusões 

 
 

 
O queijo regional do Sudoeste do Paraná apresentou durante o período de 

maturação diminuição da luminosidade e aumento da cor verde e amarela, sendo 

caracterizado principalmente como queijo de tonalidade clara e de cor amarela. Para 

as análises de textura, o parâmetro dureza não alterou no decorrer da maturação, 

sendo que os demais parâmetros de TPA estudados diminuíram. Os queijos 

maturados fabricados com o fermento A e B não apresentaram diferenças 

significativas entre si para as análises de textura. O teste de correlação linear 

mostrou que os parâmetros químicos de aw, umidade, sólidos totais, proteína, 

lipídios, NS pH 4,6 e NS TCA 12% influenciaram as características de cor e textura 

do queijo regional. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
Os resultados das avaliações químicas, físicas e microbiológicas da 

maturação do queijo regional do Sudoeste do Paraná sinalizaram para  a 

necessidade de ações corretivas que visem aprimorar a qualidade e identidade do 

produto. 

Desta maneira, sugere-se a adição de cloreto de cálcio na fabricação do 

queijo com leite pasteurizado, pois o cálcio é insolubilizado no tratamento térmico, 

mas é essencial na formação da rede de proteína e em consequência na textura do 

queijo. 

As bactérias ácido-láticas presentes no fermento lácteo autóctone são 

microrganismos homofermentativos que tem como principal produto final da 

fermentação o ácido lático, e não são bactérias que promovem aroma e sabor 

diferenciados durante a maturação. Assim, recomenda-se a adição de novos 

microrganismos no fermento que possam conferir outras características sensoriais a 

aquelas já descritas. 

Os queijos apresentaram teores maiores de sódio em comparação a outros 

queijos, sendo também relatado por julgadores treinados em pesquisa de Lima & 

Becker (2015), como queijo com sabor salgado. O controle desse parâmetro é muito 

importante, visto que o teor de sal tem influência no processo de maturação do 

queijo. No processo de fabricação do queijo para a pesquisa o tempo de salga foi 

maior do que o determinado para o queijo regional do Sudoeste do Paraná, com isso 

são necessárias auditorias das fábricas que irão produzir o queijo para que todas 

realizem o processo de produção corretamente. 

No processo de maturação deve-se buscar adequar as câmaras de 

maturação, principalmente em relação à umidade relativa e o fluxo do ar dentro da 

câmara. Isso se faz necessário, pois se observou durante a maturação a formação 

de uma casca mais espessa no exterior do queijo, o que pode ter prejudicado as 

reações bioquímicas internas e em consequência a sua textura, sendo que a textura 

do queijo durante a maturação não apresentou aumento da dureza conforme era 

esperado. Sugere-se também realizar avaliações de textura nos queijos com período 

de maturação maior que 180 dias para melhor avaliar o processo de maturação, já 
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que existe um interesse de comercialização do produto com tempos iguais ou 

superiores a 360 dias. 

As perspectivas científicas futuras deste trabalho estão relacionadas a 

pesquisas que avaliem a presença e a quantificação de Ácido Linoleico Conjugado 

(CLA) no queijo regional, pois este é um ácido graxo encontrado principalmente em 

derivados de leite, com efeitos benéficos diversos, como redução da carcinogênese, 

aterosclerose, massa lipídica corporal, entre outros. Ainda, existe espaço para uma 

avaliação minuciosa dos compostos voláteis, peptídeos e aminoácidos que são 

marcadores químicos importantes para as características de aroma e sabor dos 

queijos. 

Em suma, é necessária a padronização da matéria-prima em relação a sua 

composição química e qualidade microbiológica, padronização do processo de 

fabricação e maturação por todas as indústrias locais fabricantes, para que as 

características do queijo sejam invariáveis entre as indústrias, garantindo  desta 

forma a padronização, qualidade e identidade do produto. 


