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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar sensorialmente formulações de queijos minas frescal acrescido de: salsinha e
cebolinha (F I) e azeitona, orégano e pimenta biquinho em conserva (F II). A avaliação sensorial os queijos foi realizada
com 15 julgadores., onde foram aplicados os testes: aceitação, utilizando escala hedônica de 9 pontos, e intenção de
compra. Nesta avaliação os produtos obtiveram ótima aceitação, com índice de aceitabilidade em torno de 87%, e 80%
de intenção de compra (caso estivessem à venda no mercado).

PALAVRAS-CHAVE: Preferência sensorial; Processamento de queijo; Rendimento do processo.

1 INTRODUÇÃO

A elaboração de queijos é uma das mais importantes atividades da indústria de laticínios,
especialmente no Brasil, destacando-se a produção de queijo minas frescal (75% do total), este que,
apresenta um maior rendimento, bem como um processamento simples e rápido (QUEIROGA et al.,
2009; RIBEIRO, 2009).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, queijo é “o produto fresco ou
maturado obtido pela separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou
totalmente  desnatado)  ou  de  soros  lácteos,  coagulados  pela  ação  física  do  coalho,  enzimas
específicas  de  bactérias  específicas,  de  ácidos  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,  substância  aromatizantes  e
matérias corantes (PERRY, 2004; BONATO et al., 2006).

O queijo minas frescal apresenta alto teor de umidade, massa branca, consistência mole,
textura fechada com algumas olhaduras irregulares, sabor suave a levemente ácido. É obtido pela
coagulação enzimática do leite, ou com adição de ácido lático, sua produção é disseminada em todo
o país, por isso, esta variedade de queijo apresenta diversidades quanto ao padrão. É um queijo
fresco, sem nenhuma maturação e, apresenta um tempo de vida útil pequeno de até 20 dias mantido
em refrigeração, ou seja, curta vida de prateleira quando comparado a queijos maturados como o
parmezão, devendo ser comercializado logo após a sua fabricação (RIBEIRO, 2009; HENRIQUE et
al., 2009; ROCHA et al., 2006).

O queijo também pode ser definido como um concentrado protéico-gorduroso resultante da
coagulação do leite, seguido da dessora do coágulo que ocasiona o decréscimo na umidade. É um
concentrado lácteo constituído de proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais, cálcio, fósforo e
vitaminas, entre elas A e B. É um dos alimentos mais nutritivos que se conhece: um queijo com 48%
de gordura contém aproximadamente 23-25% de proteína, ou seja, em termos de valor proteico, 210
g desse produto equivalem a 300 g de carne (HOHENDORFF et al., 2006; PERRY,2004).
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A transformação do leite em queijo inclui, geralmente, quatro etapas básicas de fabricação:
coagulação, dessoragem, salga e maturação. Porém, para cada tipo de queijo existem etapas de
maior peculiaridade a cada um (BONATO et al., 2006).

Na  etapa  de  coagulação  podem-se  utilizar  dois  métodos:  acidificação  ou  coagulação
enzimática  (adição  de  coalho),  sendo  a  enzimática  a  mais  utilizada.  (BONATO  et  al.,  2006;
HOHENDORFF et al., 2006).

A etapa de dessoragem consiste na retirada deste coágulo para se obter uma massa de
consistência variável, onde, à medida que a água é retirada, esta carreia os elementos do lactosoro
para evitar a perda do controle da acidez da massa (BONATO et al., 2006).

Segundo Bonato et al. (2006), a salga é realizada para controlar a fermentação lática, inibir o
desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, auxiliar na expulsão do soro, além de enriquecer
o sabor, melhorar a textura e a aparência dos queijos.

A aplicação do sal no queijo pode ser realizada de diversas formas, porém, as mais comuns
segundo Hohendorff et al. (2006) são: Salga seca, em salmoura e na massa.

Uma opção na elaboração de produtos diferenciados constitui-se na produção de queijos
condimentados com diversas especiarias (QUEIROGA et al., 2009). Visando incrementar a produção
de queijo minas frescal,  este trabalho teve como objetivo avaliar sensorialmente formulações de
queijos  acrescidos  de:  salsinha  e  cebolinha  (FI)  e  azeitona,  orégano  e  pimenta  biquinho  em
conserva (FII).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para as formulações de queijo utilizou-se de leite in natura refrigerado adquirido na zona rural
do município de Dourados-MS, o qual foi Mantido em baixa temperatura durante o transporte para o
Laboratório  de  Análise  de  Alimentos  da  Faculdade  de  Engenharia  da  Universidade  Federal  da
Grande  Dourados  (UFGD),  onde  foram  realizadas  as  formulações.  O  leite  foi  submetido  à
pasteurização lenta a 62oC por 30 minutos. 

Como  agente  coagulante  usou-se  o  coalho  comercial  Estrela® (renina).  Os  condimentos
adicionados foram sal,  cebolinha, salsinha, azeitonas, orégano e pimenta biquinho em conserva,
todos adquiridos no comércio local. 

Para o processo de elaboração das formulações de queijo tipo minas frescal condimentado
utilizou-se o processo descrito pela Figura 1.
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Figura 1: Fluxograma do processo de fabricação de queijo minas frescal condimentado
Fonte: próprio autor

O  leite  após  passar  pelo  processo  de  pasteurização  (62oC por  30  min.),  foi  resfriado  a
temperatura entre 35-40oC e fez-se a adição do coalho comercial conforme indicado pelo fabricante
na embalagem. Aproximadamente duas horas depois, o coágulo formado foi cortado em quadros de
5 cm2. Após a dessora, a massa foi para forma em formas cilíndricas para queijo, onde se iniciou a
prensagem. A salga foi realizada na massa adicionando-se 1,5% de sal. Os condimentos para a
primeira formulação foram salsinha e cebolinha, na proporção de 3,5 e 3,0% respectivamente. Já
para a segunda formulação, como condimentos utilizou-se, orégano, azeitona e pimenta biquinho em
conserva, na proporção de 0,4, 5,0 e 5,0% respectivamente. Os queijos foram então armazenados,
até  o  dia  seguinte,  sob  refrigeração,  para  a  realização  da  análise  sensorial.  O  rendimento  foi
estimado em litros de leite necessários para a elaboração de um quilo de queijo (L/kg). Portanto
dividiu-se o volume de leite empregado pela soma da massa do queijo obtido descontando a massa
dos condimentos.

A  avaliação  sensorial  dos queijos  foi  realizada  com 15  julgadores.  Foram aplicados dois
testes: aceitação, utilizando escala hedônica e intenção de compra. Para a realização do teste de
aceitação  foram  oferecidos  dois  pedaços  do  queijo  com  aproximadamente  2  cm3 cada,  em
recipientes codificados, acompanhados de um copo de água e ficha de avaliação (Figura 2), em
cabines individuais, com luz branca.
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Figura 2: Ficha utilizada no teste de aceitação
Fonte: Dados de pesquisa

Aplicou-se o teste de escala hedônica estruturada de 9 pontos ancorados nos extremos 9
(gostei  extremamente)  e  1  (desgostei  extremamente).  Foram avaliados  os  atributos  cor,  sabor,
aroma, textura e forma global do produto. O teste foi realizado em um único dia de forma monádica.

O teste de intenção de compra foi aplicado utilizando escala de 5 pontos (5 = certamente
compraria;  4  =  provavelmente  compraria;  3  =  talvez  comprasse/  talvez  não  comprasse;  2  =
provavelmente não compraria e 1 = certamente não compraria), de acordo com metodologia citada
por Stone e Sidel (1993).

Os resultados das análises realizadas foram avaliados estatisticamente através do software
STATISTIC 8.0. O índice de Aceitabilidade (IA) é calculado considerando-se a nota média alcançada
pelo produto que está sendo analisado vezes 100, dividido pela maior nota obtida no teste, em %;
isto será o IA.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a produção de queijo minas condimentado, obteve-se um rendimento de 7,25 litros de
leite por quilo de queijo. Segundo Busnello (2008), na produção de queijo minas são utilizados de
5,5 a 6,6 litros de leite por quilo de queijo. Esta diferença quanto ao rendimento está atribuída ao
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processo de prensagem, pois realizou-se manualmente; e, quanto maior a força aplicada, maior o
escoamento de soro; refletindo assim, diretamente no rendimento do queijo.

A função do coalho, utilizado na grande maioria dos queijos frescos é, coagular a caseína
presente no leite. A principal enzima responsável por essa ação é a renina, uma fosfoproteína de
ação  proteolítica  presente  no  estômago  de  ruminantes  jovens.  Esta  enzima  atua  hidrolisando
ligações peptídicas da caseína, transformando-a em para-caseína que precipita em presença de
íons Ca2+ formando assim um coágulo. Este processo é dependente da temperatura, do pH e do teor
de cálcio do leite. A temperatura ótima de ação do coalho é em torno de 40 °C, mas costuma-se
utilizar temperaturas ligeiramente mais baixas (em torno de 35 °C) para evitar que o coágulo fique
muito dura (PERRY, 2004). Além disto, o rendimento pode ter sido influenciado por ter ocorrido um
bom processo de pasteurização, pois com o controle da temperatura não há perda de íons Ca2+.  

O processo de salga escolhido foi  na massa visando obtenção de uniformidade da salga.
Durante a salga do queijo, a diferença na pressão osmótica entre a salmoura e a massa resulta na
perda de umidade, arrastando consigo soroproteínas, ácido láctico e minerais dissolvidos, ao mesmo
tempo em que o NaCl é absorvido (PERRY, 2004).

É importante destacar que as características sensoriais do queijo condimentado vão sendo
ressaltadas com o passar dos dias, conforme as propriedades de cada condimento.

No teste de aceitabilidade dos queijos, participaram julgadores não treinados de ambos os
sexos, potenciais consumidores de queijo minas frescal. Para a realização da análise sensorial, os
julgadores foram orientados quanto à avaliação a ser realizada no interior da cabine.

A Tabela 1 apresenta os valores médios dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma, textura e
forma global dos queijos minas frescal condimentado, obtido a partir de duas formulações. As notas
médias,  nos  cinco  atributos,  variaram  de  7  (gostei  moderadamente)  a  8  (gostei  muito),
demonstrando que os julgadores gostaram dos queijos. 

Tabela 1: Valores médios dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma, textura e forma global dos queijos minas
condimentado

Formulação Azeitona,
pimenta e
oregano

Cebolinha e salsa

Cor 7,67 8,13

Aroma 7,67 7,33

Sabor 7,40 7,60

Textura 7,73 8,13

Forma Global 7,87 7,80

Fonte: Dados da pesquisa

As duas formulações apresentaram índice de aceitabilidade entre os julgadores em torno de
87% com relação ao atributo sensorial “forma global”, como apresentado na Tabela 2. Para melhor
visualização  da  aceitação  dos  produtos  construiu-se  um  gráfico  reunindo  os  cinco  atributos
analisados (Figura 3).
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Tabela 2: Índice de aceitabilidade (IA), em porcentagem, dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma, textura e 
forma global dos queijos minas condimentado

Formulação Azeitona, pimenta e oregano Cebolinha e salsa

Cor 85,22 90,33

Aroma 85,22 81,44

Sabor 82,22 84,44

Textura 85,89 90,33

Forma Global 87,44 86,67

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 3: Valores médios dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma, textura e forma global do queijo
minas condimentado, obtido a partir de duas formulações com notas atribuídas de 9 (gostei extremamente) e

1 (desgostei extremamente). Sendo I, a formulação condimentada com salsinha e cebolinha; e II, com
orégano, azeitona e pimenta biquinho em conserva.

Fonte: Dados de pesquisa

A Figura 4 ilustra a intenção de compra dos julgadores em relação aos produtos analisados.
Se  as  formulações  de  queijo  minas  condimentado  estivessem  à  venda,  80%  dos  julgadores
comprariam os produtos. 
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Figura 4: Intenção de compra de queijo minas frescal condimentado. Sendo I, a formulação condimentada
com salsinha e cebolinha; e II, com orégano, azeitona e pimenta biquinho em conserva.

Fonte: Dados de pesquisa

Segundo  Dutcosky  (2007),  para  que  um produto  seja  aceito  quanto  suas  características
sensoriais, é necessário que seu índice de aceitabilidade seja, no mínimo, de 70%. Neste estudo, a
avaliação sensorial demonstrou que ambas formulações apresentaram potencial para consumo.

4 CONCLUSÃO

As formulações de queijo  minas frescal  condimentado foram sensorialmente aceitas,  com
elevado  índice  de  aceitabilidade  e  com  valor  de  intenção  de  compra  de  80%  para  as  duas
formulações. Isto demonstra que os consumidores anseiam por produtos com sabores diferenciados
no mercado, e que ambas formulações tem potencial para comercialização.
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