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Resumo 

Queijos que possuem olhaduras são conhecidos como 

queijos de fermentação propiônica. Há diversos 

parâmetros que auxiliam ou dificultam a formação das 

olhaduras. Durante a maturação, ocorrem diversas 

reações bioquímicas, mas a principal é a proteólise que 

degrada a caseína. Com a variação dos parâmetros 

temperatura de cozimento da massa (45, 50 e 55 oC) e o 

tempo de maturação em câmara fria (1, 7 e 14 dias), 

observou-se maior extensão e profundidade da 

proteólise, respectivamente, nos queijos com a massa 

cozida a 55 oC/1 dia de maturação e 50 oC/7 dias de 

maturação, e também variações significativas nos 

parâmetros de textura. 

Introdução  

Queijos de fermentação propiônica possuem 

olhaduras características derivadas do acúmulo de CO2 

na massa devido à ação de bactérias propiônica. A 

presença dessas olhaduras depende de diversos fatores, 

como a temperatura de cozimento da massa, tempo de 

armazenamento em câmara fria, teor de sal, umidade, 

pH etc. Durante a maturação ocorre a proteólise (quebra 

da caseína), que gera peptídeos menores e aminoácidos 

que alteram o sabor e textura dos queijos (FOX et al., 

2004). 

Neste trabalho, objetivou-se avaliar o efeito da 

temperatura de cozimento da massa e o tempo de 

maturação em câmara fria nas características de textura 

e proteólise dos queijos com fermentação propiônica. 

Material e Métodos 

Os queijos foram obtidos com leite de vacas 

holandesas da Fazenda Escola Capão da Onça 

(FESCON/UEPG). A produção dos queijos de 

fermentação propiônica foi realizada na planta piloto da 

ETLQueijos – UEPG e seguiu o protocolo descrito por 

Furtado (2007) com adaptações para adequação ao 

planejamento experimental, onde variou-se a 

temperatura de cozimento da coalhada (45, 50 e 55 °C) e 

o tempo de maturação em câmara fria (1, 7 e 14 dias), 

anterior à fermentação propiônica a 20-22 oC. Após a 

fermentação propiônica, os queijos foram armazenados 

em câmara fria (12 oC) e avaliados em 30, 60 e 90 dias. 

As amostras foram avaliadas quanto à textura 

instrumental (dureza, fraturabilidade, coesividade, 

elasticidade e mastigabilidade), extensão da proteólise 

(nitrogênio solúvel em pH 4,6) e profundidade da 

proteólise (nitrogênio solúvel em TCA 12%). 

Resultados e Discussão 

A menor dureza foi observada no queijo 45D1, pois 

houve menor expulsão de soro devido a menor 

temperatura de cozimento da coalhada; os maiores 

valores de dureza foram observados nos queijos 55D1 e 

50D7. De forma geral, a dureza aumentou para todos os 

queijos ao longo de 90 dias de maturação.  

Quanto à fraturabilidade, os maiores e menores 

valores foram encontrados para os queijos 50D1 e 45D1, 

respectivamente, e, assim como a dureza, este 

parâmetro aumentou para todos os queijos durante a 

maturação. A coesividade diminuiu, ao longo do tempo 

de maturação, para os queijos 55D1, 50D7 e 45D14. A 

elasticidade diminuiu para os queijos 55D1 e 45D14 do 

1º. ao 90º. dia de maturação; para as demais amostras, 

não houve variação significativa da elasticidade durante a 

maturação. 

Com relação à mastigabilidade, observou-se aumento 

significativo para os queijos 45D1 e 50D7, e redução 

para o queijo 45D14. Para os queijos 55D1 e 55D14 não 

houve variação significativa na mastigabilidade em 

função do tempo de maturação. 

A extensão e profundidade da proteólise aumentaram 

para todos os queijos com o tempo de maturação; os 

maiores aumentos na extensão (90,2%) e na 

profundidade (78,2%) da proteólise foram observados 

para os queijos 55D1 e 50D7, respectivamente. 

Conclusão 

As variações na temperatura de cozimento da massa e 

o tempo de maturação em câmara fria influenciaram de 

forma significativa os parâmetros de textura e a 

intensidade da proteólise. Os resultados sugerem que as 

condições de processamento são determinantes para o 

desenvolvimento de características específicas no 

produto final.   
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