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Resumo 

  O consumo de queijos finos vem aumentando e a adição 

de especiarias, além de agregar valor ao produto, pode 

modificar parâmetros físico-químicos durante a 

maturação. O objetivo do projeto foi analisar se o cravo e 

cominho causariam diferenças nos índices de proteólise 

(extensão, profundidade e maturação) em queijos 

semiduros. Pelos resultados obtidos, apenas os índices 

de extensão de proteólise obtiveram diferença em relação 

à amostra controle, indicando uma inibição do cravo e 

cominho à ação da proteólise das culturas láticas. 

Introdução  

  O queijo é um dos produtos lácteos mais consumidos 

pelos brasileiros, e a procura por variados tipos e sabores 

estabelece a necessidade de criar novas alternativas. 

  A maturação engloba vários processos onde 

componentes como proteínas, lipídeos e lactose são 

modificados. A proteólise é indicada pelo aumento de 

índices de extensão e de profundidade, proveniente da 

ação de enzimas do leite e da cultura lática (NARIMATSU 

et al., 2003). 

  A adição de extratos de especiarias pode retardar o 

crescimento microbiano e melhorar atributos sensoriais 

(KRISHNAN et al., 2014). A adição de cravo e cominho 

pode influenciar as modificações que as bactérias láticas 

causam durante a maturação, pelo seu fator 

antimicrobiano. O objetivo foi adicionar especiarias cravo 

e cominho em queijos semiduros maturados por 60 dias e 

avaliar possíveis alterações no produto final. 

Material e Métodos 

  Os queijos foram fabricados com leite pasteurizado 

(63°C por 30 minutos), e resfriado até 34°C para adição 

de culturas láticas. Após acidificação até pH 6,5, 

adicionou-se coalho. Atingido o ponto de coagulação, foi 

realizado o corte da massa, agitação e dessoragem. Na 

massa seca, foram adicionados cravo e cominho e a 

mesma foi enformada e levada para maturação em 

umidade de 85% e 14°C durante 60 dias. Foram feitas 7 

formulações: F1 para controle sem adição de especiarias; 

F2 com 0,6g/kg de cominho; F3 com 0,6g/kg de cravo; F4 

com 0,6g/kg de cravo e 0,6g/kg de cominho; F5, F6 e F7 

com 0,3g/kg de cravo e 0,3g/kg de cominho.  

  As análises físico-químicas foram de nitrogênio solúvel 

em pH 4,6 (índice de extensão) e em ácido tricloroacético 

(TCA) 12% (índice de profundidade), e teor de tirosina 

(índice de maturação). Foram realizadas também análises 

de proteína, gordura, cinzas (IAL, 2016) e de textura 

(TA.XTplus texture analyser). Os resultados foram 

expressos em forma de média e desvio padrão.  

Resultados e Discussão 

  Pelos resultados informados (Tabela 1), o parâmetro de 
índice de profundidade (TCA 12%) não variou 
significativamente entre a amostra controle F1 e as 
demais. Já os índices de maturação (tirosina) e de 
extensão de proteólise (pH 4,6) obtiveram variações, 
indicando que a adição de cravo e cominho inibiu a ação 
de proteólise das bactérias láticas. 
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos 

Amostras pH 4.6 
(g/100g) 

TCA 12% 
(g/100g) 

Tirosina 
(mg/100g) 

F1 7,19a ± 0,29 3,08 ± 0,41 72,33 ± 4,28 

F2 4,25b ± 0,19 2,60 ± 0,38 63,11 ± 3,03 

F3 4,79b ± 0,27 3,15 ± 0,53 63,54 ± 4,51 

F4 4,63b ± 0,35 3,14 ± 0,85 66,13 ± 2,98 

F5 4,73b ± 0,22 2,95 ± 0,08 64,48 ± 2,50 

pvalor 0,001 0,682 0,054 

  Os índices de proteína (para F1 de 24,08 g/100g e para 
F3 de 26,51 g/100g), de gordura (para F1 de 33,50 g/100g 
e para F4 de 34,66 g/100g) e de cinzas (para F1 de 3,68 
g/100g e para F2 de 3,63 g/100g), não obtiveram grandes 
variações. Os resultados de textura (mastigabilidade, 
dureza, resiliência) também não tiveram variações 
significativas entre as amostras, indicando que a adição 
de especiarias não influenciou na textura do produto. 

Conclusões 

  Por meio das avaliações físico-químicas, a adição de 

cravo e cominho causou alterações apenas nos 

parâmetros de extensão de proteólise durante a 

maturação. Índices de proteína, gordura, cinzas e textura 

não foram alterados em relação a amostra controle.  
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