
              

           GABRIELA LUCIANA SANTOS BASTOS TEIXEIRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE E VIABILIDADE DE REQUEIJÃO 

CREMOSO ADICIONADO DE LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS E BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM  

 

 

 

   

 

 

 

 

Recife 

2012 



 

 

 

 

 

                  GABRIELA LUCIANA SANTOS BASTOS TEIXEIRA 

 

 

 

QUALIDADE E VIABILIDADE DE REQUEIJÃO 

CREMOSO ADICIONADO DE LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS E BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco, para obtenção 

do título de Mestre em Nutrição. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nonete Barbosa Guerra 

 

Co-orientador: Prof.ª Dr.ª Alda Verônica Souza Livera 

 

 

Recife 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gabriela Luciana Santos Bastos Teixeira 

 

 

 

Qualidade e Viabilidade de Requeijão Cremoso Adicionado de 

Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus acidophilus 

 

 

 

Dissertação aprovada em __ de março de 2012 

 

 

Banca examinadora 

 

 

______________________________________________________ 

Profª Drª Tânia Lúcia Montenegro Stanford 

 

______________________________________________________ 

Profª Drª Silvana Magalhães Salgado 

 

______________________________________________________ 

Profª Drª Celiane Gomes Maia da Silva 

 

 

Recife 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho a minha família, 

em especial a minha mãe Ruth e 
minha irmã Isabela e ao meu amor 

Jadiel, pelo amor, carinho, constante 
apoio e incentivo, contribuindo na 

realização de todos os meus projetos. 



 

 

 

 

Agradecimentos 

 

Para a realização de grandes projetos é importante não estar sozinho. Eu tenho muito a 

agradecer àqueles que estiveram ao meu lado e a todo apoio durante a realização deste 

trabalho.  

Agradeço a Aline, farmacêutica em formação e grande companheira. Aluna responsável 

e competente que com certeza será grande profissional. Muito obrigada por toda ajuda. 

Profa. Alda Livera, orientadora sempre positiva e que contribuiu grandemente desde o 

início da pesquisa. Obrigada pelo estímulo e confiança. 

Profa. Nonete Barbosa Guerra, obrigada pela orientação e confiança na realização deste 

trabalho. 

Profa. Silvana Salgado pelo apoio e parceria. 

Ao corpo docente e a Coordenação de Pós-Graduação em Nutrição da UFPE pelos 

ensinamentos durante estes dois anos e pela competência e seriedade com que 

conduzem a pós-graduação. 

Aos membros da Banca Examinadora, que com sua experiência e competência 

contribuíram para o enriquecimento deste estudo. 

Agradeço aos funcionários do LEAAL, especialmente Camilo, Vivaldo e Suelen. 

Obrigada pela ajuda, paciência e disponibilidade durante todas as etapas de realização 

desta pesquisa. 

Agradeço aos meus colegas de turma pela amizade, confiança e incentivo durante todo 

esse período, e pelo bons momentos que passamos juntos. Muito obrigada Andrei, 

Mônica, Daline e Jossana, e sucesso! 

Agradeço também aos meus colegas de trabalho no Município de Camaragibe, 

coordenadora, gerente e todos os demais colegas pela força, incentivo e apoio, durante 

todo o período. Em especial agradeço a Maria Francisca, Wyllyane, Kátia, Ana 

Jaqueline, Marcelo e Sylvia. Muito obrigada a todos vocês. 



 

 

 

 

Agradeço aos meus novos colegas da Faculdade do Vale do Ipojuca, pelo apoio e força 

e por toda ajuda prática, em especial agradeço a minha coordenadora Adriana 

Negromonte. 

Não posso deixar de agradecer a minha família, aos meus pais que nunca deixaram de 

me apoiar e proporcionar bons estudos e pelo amor e carinho e ensinamentos tão 

valiosos para minha vida.  Minha irmã, Isabela que é fonte de exemplo de superação, 

ânimo e competência, presente que ganhei há 24 anos e que é fundamental em minha 

vida. Obrigada meus amores. 

Meu esposo, Jadiel, a quem agradeço pelo companheirismo, amor, paciência e total 

confiança sempre demonstrada nos momentos mais difíceis. Amo muito você. 

Agradeço também a Deus, pela presença constante em minha vida e por me ajudar a não 

perder o foco. 

E a todos que, de perto ou de longe, me deram forças para concluir mais esta etapa e 

compreenderam minha ausência em momentos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumo 

A adição de culturas probióticas tem sido testada em vários produtos lácteos, e a maior 

parte dos microrganismos consegue permanecer viável, alcançando características 

desejáveis no produto final. O objetivo da pesquisa foi desenvolver requeijão cremoso 

com probióticos, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum, a fim de se 

tornar uma alternativa saudável de um alimento de amplo consumo. Foram elaboradas 3 

formulações: requeijão cremoso fresco padrão, requeijão cremoso fresco com 

probióticos, requeijão cremoso fresco probiótico com reduzido teor de gordura. Para a 

caracterização do produto foram realizadas análises para determinação da composição 

centesimal, em triplicata para determinação de umidade, cinzas, lipídios e proteínas, e 

carboidratos. A contagem de coliformes totais e Escherichia coli foram realizadas nas 

amostras para análise da qualidade higiênico-sanitária. Realizou-se a contagem de L. 

acidophilus e B. bifidum durante o período de armazenamento de 15 dias. A avaliação 

da resistência das culturas probióticas às condições digestivas foi realizada empregando-

se um modelo in vitro, utilizando suco gástrico e entérico simulados e enzimas do trato 

gastrintestinal. A análise da cor foi realizada por colorimetria em escala CIELab. A 

análise sensorial foi aplicada pelo teste de aceitação por escala hedônica para avaliação 

dos atributos e avaliação da qualidade global e intenção de compra. A composição 

centesimal dos requeijões padrão e adicionado de probióticos atendeu aos requisitos da 

legislação para o produto. O requeijão proposto como light apresentou redução de 26% 

no valor calórico total e 43% no teor de lipídeos em relação ao padrão. Quanto a acidez 

titulável, observou-se que o armazenamento influenciou significativamente os seus 

valores nas preparações com probióticos, diferindo do padrão que não apresentou 

alterações nos valores durante o armazenamento. A qualidade higênico-sanitária foi 

satisfatória, visto que as amostras foram negativas para presença de coliformes totais e 

Escherichia coli. As contagens individuais de Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium bifidum, estiveram de acordo com as exigências da legislação para 

alimentos com alegações de propriedades funcionais. O requeijão cremoso fresco 

probiótico apresentou contagem de L. acidophilus de 4,0x10
7
UFC/g e B. bifidum de 

2,0x10
8
UFC/g aos sete dias de armazenamento e o requeijão cremoso fresco probiótico 

com reduzido teor de gordura apresentou contagem de L. acidophilus de 5,0x10
9
UFC/g 

e B. bifidum de 2,0x10
9
UFC/g. A redução de gordura no produto até os níveis estudados 

não interferiu na viabilidade dos probióticos no requeijão cremoso durante o 

armazenamento de 15 dias. Após a simulação da digestão in vitro, houve redução da 

população total de probióticos em ambas as formulações com resultados mais 

expressivos para a formulação com reduzido teor de gordura afirmando o efeito protetor 

das gorduras para a sobrevivência dos probióticos ao trato gastrintestinal. A análise 

instrumental da cor dos requeijões cremosos indicou produtos com boa luminosidade, 

com acentuação da cor amarela ao longo do tempo de armazenamento. A avaliação 

sensorial demonstrou que a adição de probióticos resultaram em requeijões cremosos 

com melhor perfil de características e maior aceitabilidade e intenção de compra que a 

preparação padrão. Pode-se concluir que os probióticos melhoraram a qualidade 

sensorial do produto, sendo tais amostras preferidas pelos julgadores. O requeijão 

cremoso tradicional e com baixo teor de gordura são tecnologicamente viáveis para a 

incorporação das culturas probióticas de L. acidophilus e B. bifidum. 

 

Palavras-chave: Probióticos. Queijo. Lactobacillus acidophillus. Bifidobacterium 

bifidum. Análise sensorial. 

 



 

 

 

 

Abstract 

The addition of probiotic cultures have been tested in various dairy products, and most 

microorganisms can remain viable, attaining desirable characteristics in the end product. 

The aim of this research was to develop cream cheese with probiotics, Lactobacillus 

acidophilus and Bifidobacterium bifidum in order to become a healthy alternative for a 

food broad consumption. Three formulations were prepared: the creamy fresh standard, 

fresh cream cheese with probiotics, probiotic fresh cream cheese with reduced fat. To 

characterize the product analyzes were performed to determine the chemical 

composition, in triplicate for determination of moisture, ash, lipids and proteins, and 

carbohydrates. The count of total coliforms and Escherichia coli were performed on 

samples for analysis of hygienic quality. Counting was performed L. acidophilus and B. 

bifidum during storage period of 15 days. The evaluation of the resistance to the 

digestive probiotic cultures was performed using an in vitro model using simulated 

gastric and enteric and enzymes in the gastrointestinal tract. The color analysis was 

performed by colorimetry CIELab scale. Sensory analysis was applied by the 

acceptance test by hedonic scale to evaluate the attributes and evaluation of the overall 

quality and purchase intent. The the centesimal composition of creamy cheese standard 

and added probiotics met the legal requirements for the product. The cream cheese 

proposed as light showed 26% reduction in total energy intake and 43% in lipid levels 

from the default. As the acidity, it was observed that storage significantly influenced 

their values in probiotic preparations, differing from the standard that had no change in 

values during storage. The sanitary quality was satisfactory, as the samples were 

negative for the presence of total coliforms and Escherichia coli. The counts of 

Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum, were in accordance with the 

requirements of legislation to claims foods with functional properties. The probiotic 

cream cheese fresh had counts of L. acidophilus of 4.0 x10
7
UFC / g and B. bifidum 2.0 

x10
8
UFC / g after seven days of storage and probiotic fresh cream cheese with reduced 

fat showed count L. acidophilus of 5.0 x10
9
UFC / g and B. bifidum 2.0 x10

9
UFC / g. 

The reduction of fat in the product up to the levels analyzed did not affect the viability 

of probiotics in cream cheese during storage of 15 days. After simulated digestion in 

vitro, there was a reduction of the total population of probiotics in both formulations 

with more significant results for formulation with low-fat affirming the protective effect 

of fat for survival of probiotics to the gastrointestinal tract. The instrumental analysis of 

the color of the cream cheese indicated products with good brightness, with color accent 

to yellow over time in storage. Sensory evaluation showed that the addition of 

probiotics resulted in a cream cheese with improved characteristics profile and greater 

acceptability and buying intention that the standard preparation. It can be concluded that 

probiotics have improved sensory quality of the product, these samples being preferred 

by the panelists. The traditional cream cheese and low fat are technologically feasible 

for incorporation of probiotic cultures L. acidophilus and B. bifidum. 

 

Keywords: Probiotics. Cheese. Lactobacillus acidophilus. Bifidobacterium bifidum. 

Sensory analysis. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A ciência de alimentos se preocupava em desenvolver alimentos para a 

sobrevivência humana, objetivo que foi substituído pelo conceito de produzi-los com 

qualidade. Mais recentemente, a ideia passou a ser o uso como veículos de promoção de 

bem-estar e saúde, ao mesmo tempo reduzindo o risco de doenças. Um exemplo dessa 

concepção tem sido os produtos lácteos, nos quais a incorporação de microrganismos 

probióticos e ingredientes prebióticos como adjuntos dietéticos tem reforçado suas 

propriedades funcionais, resultando em aumento no consumo, além de excelentes 

características sensoriais (KRISTO; BILIADERIS; TZANETAKIS, 2003; ANTUNES 

et al, 2007).  

Os probióticos são microrganismos viáveis, benéficos quando administrados em 

quantidades adequadas (ANVISA, 2007). Há relatos de que probióticos, tais como 

Lactobacillus e Bifidobacterium, foram consumidos como iogurtes talvez por milhares 

de anos, (SHAH, 2006). Vários trabalhos propuseram dose mínima diária de culturas 

probióticas considerada terapêutica (TALWALKAR e KAILASATHY, 2004; 

ISOLAURI et al., 2001).  Há consenso que para efeito no organismo humano, os 

probióticos devem ser ingeridos diariamente em doses contendo 10
8
 a 10

9 
Unidades 

Formadoras de Colônia (UFC) em 100 g de produto alimentício, valores que permitem 

verificar alterações favoráveis na composição da microbiota intestinal, capazes de 

garantir a manutenção das concentrações ativas fisiologicamente (sobrevivência de 10
6
 

a 10
7
 UFCg

-1
) in vivo (KOMATSU; BURITI; SAAD, 2008). 

No entanto, o sucesso de produtos contendo probióticos depende não somente de 

suas propriedades como promotores de saúde, mas também da viabilidade da bactéria 

probiótica durante o período de vida útil do produto, bem como da resistência da 

bactéria às condições do trato gastrintestinal (TGI) superior. Assim, a produção de 

alimentos contendo cepas probióticas específicas com concentrações apropriadas de 

células viáveis durante a vida de prateleira é um desafio tecnológico em função da 

acidez final, presença de oxigênio, composição química do meio de fermentação e 

condições de armazenamento (FAVARO-TRINDADE; GROSSO, 2002; MÖLLER; DE 

VERSE, 2004; MEDICI; VIDEROLA; PERDIGÓN, 2004; KOURKOUTAS et al., 

2005; BURITI et al., 2005).  
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A adição de culturas probióticas tem sido testada em vários produtos lácteos, e a 

maior parte dos microrganismos consegue permanecer viável, alcançando características 

desejáveis no produto final. Dentre os laticínios, o queijo destaca-se por suas 

características benéficas para a saúde e como veículo de probióticos. Dentre trabalhos 

produzidos no Brasil, destaca-se o estudo sobre o queijo minas frescal adicionado de L. 

paracasei, que resultou em produto funcional com boa qualidade sensorial. A sua 

escolha como veículo de probiótico foi atribuída a sua elevada atividade de água, pH 

acima de 5,0, e ausência de conservantes (BURITI et al., 2005).  

Praticamente todos os países do mundo produzem queijos. O maior produtor são 

os Estados Unidos, que desenvolveram indústria queijeira de alta tecnologia. Na 

América Latina, a Argentina se apresenta como maior produtora de queijos de 

qualidade. No Brasil, a produção e o consumo vem aumentando gradualemnte. O estado 

de Minas Gerais destaca-se como maior produtor de queijo, com produção em torno de 

200t/ano, sendo responsável pela metade do consumo nacional (NASSU et al, 2003). 

Quanto aos queijos artesanais estes tem sido mais valorizados pela sua raridade e 

tipicidade e agindo como fator indutor da ampliação da escala de produção dos queijos, 

e estimulando o consumo da qualidade dos queijos de forma geral.  E o seu consumo 

não obedece à hierarquia social ditada pela renda, indicando um grande potencial de 

consumo dos queijos artesanais junto à população, conforme observa estudo realizado 

em São Paulo (CHALITA, 2012) 

O mercado consumidor de queijos vem crescendo ao longo dos anos, relatando-

se crescimento de 20% entre 2002 e 2006.  Pesquisa realizada pelo SEBRAE (2008) 

avaliou o percentual de domicílios brasileiros que compram queijos e verificou que ele é 

relativamente alto, 68%. O destaque é que deste valor 39% referem-se ao requeijão, 

destacando a sua importância e contribuição para o hábito alimentar dos brasileiros e o 

seu alcance como produto. 

O requeijão é um produto obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, 

dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida e/ou enzimática do leite opcionalmente 

adicionado de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anid6ra de leite ou butter oil. 

O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias e/ou outras substâncias 

alimentícias. A legislação o descreve como queijo untável, com odor e sabor 

característicos, sabor de creme levemente ácido e opcionalmente salgado, textura 

cremosa, fina e lisa (IN-MAPA, 2006).  
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A literatura é escassa quanto ao requeijão cremoso com função probiótica, sendo 

um produto ainda não comercializado. Mas em virtude de suas características químicas 

e do seu alto consumo no Brasil, demonstra ser uma boa estratégia melhorar a sua 

qualidade com a adição de probióticos.  

Diante do exposto, foi desenvolvido requeijão cremoso com probióticos que 

atendesse aos requisitos da legislação, sendo tecnologicamente viável e que 

apresentasse características sensoriais desejáveis, a fim de se tornar uma alternativa 

saudável de um alimento de amplo consumo.  

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Leites fermentados são utilizados pela humanidade há milhares de anos. Quanto 

ao seu benefício à saúde humana, devem ser destacadas as observações feitas pelo 

imunologista russo Élie Metchnikoff, no início do século XX, ao relacionar o consumo 

de leite fermentado com a maior longevidade de camponeses búlgaros (MORAIS; 

JACOB, 2006). 

 Já o termo “probiótico” foi usado pela primeira vez em 1965 pelos 

pesquisadores Lilly e Stillwel para denominar substâncias secretadas por um 

protozoário que estimularam o crescimento de outros. Em 1974, Parker utilizou o termo 

para denominar suplementos alimentares destinados a animais, incluindo 

microrganismos e substâncias que afetam o equilíbrio da microbiota intestinal. Fuller, 

em 1989 aplicou o termo para designar suplementos alimentares com bactérias vivas 

com efeitos benéficos para o hospedeiro (LILLY; STILLWEL, 1965; PARKER, 1974; 

FULLER, 1989; COPPOLA; GIL-TURNES, 2004; MORAIS; JACOB, 2006).  

Havernaar e Huis In`t Veld, em 1992, consideraram que os probióticos são 

culturas únicas ou mistas de microrganismos que, administrados a animais ou humanos, 

produzem efeitos benéficos ao hospedeiro por incremento das propriedades da 

microbiota nativa. Esses autores restringiram o uso desse termo a produtos que 

contenham microrganismos viáveis que promovem a saúde de humanos ou animais, e 

que exercem seus efeitos no sistema digestivo, no trato respiratório superior ou no trato 

urogenital (HAVENAAR; HUIS IN’T VELD, 1992; MORAIS; JACOB, 2006). 

Schezenmeir e De Vrese em 2001 propuseram a definição usada até hoje, que o 

termo probiótico deve designar preparações ou produtos que contenham 
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microrganismos viáveis definidos e em quantidade adequada, que alteram a microbiota 

própria das mucosas por implantação ou colonização de um sistema do hospedeiro, e 

que produzem efeitos benéficos em sua saúde (SCHREZENMEIR; DE VRESE, 2001; 

COPPOLA; GIL-TURNES, 2004). 

 

2.1 Microrganismos Probióticos 

Os probióticos quando administrados em quantidades adequadas são capazes de 

melhorar o equilíbrio microbiano intestinal e afetam positivamente a saúde do 

hospedeiro (FAO/WHO, 2001; BRASIL, 2002). Desta forma é descrito como um 

alimento funcional devido às suas propriedades. A legislação brasileira não define 

alimento funcional, porém define alegação de propriedade funcional e alegação de 

propriedade de saúde e estabelece as diretrizes para sua utilização, bem como as 

condições de registro para tais alimentos (ANVISA, 2007). 

Dentre as diretrizes para esse tipo de alimento são permitidas alegações de 

propriedades funcionais relacionadas com o papel fisiológico no crescimento, 

desenvolvimento e funções normais do organismo, e ainda alegações sobre a 

manutenção geral da saúde e a redução de risco de doenças, em caráter opcional. Não 

são permitidas alegações que façam referência à cura ou à prevenção de doenças. O 

alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais e, ou, de saúde pode, além 

de funções básicas, quando se tratar de nutriente, produzir efeitos metabólicos e, ou, 

fisiológicos e, ou, efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem a 

supervisão médica. (ANVISA, 2007; STRINGHETA, 2007) 

Para apresentarem alegações de propriedade funcional e, ou, de saúde, tanto os 

alimentos como as substâncias bioativas e probióticos isolados devem ser, 

obrigatoriamente, registrados junto ao órgão competente. O conteúdo da propaganda 

desses produtos não pode ser diferente em seu significado, daquele aprovado para a 

rotulagem. As alegações devem ainda, estar em consonância com as diretrizes da 

política pública de saúde. Para serem considerados probióticos, os microrganismos 

devem obedecer a alguns critérios, entre os quais: serem habitantes normais do 

intestino, capazes de sobreviver e aderir a áreas específicas do trato grastointestinal 

(TGI), reproduzirem-se rapidamente, e excluírem patógenos ou antígenos por 

competição. (ANVISA, 2007; STRINGHETA, 2007). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2007, definiu dentre 

os requisitos específicos para a designação de probióticos, estar em quantidade mínima 
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viável situada na faixa de 10
8
 a 10

9
 UFC na recomendação diária do produto pronto para 

o consumo, conforme indicação do fabricante. Valores menores podem ser aceitos, 

desde que a empresa comprove sua eficácia. A documentação referente à comprovação 

de eficácia deve incluir laudo de análise do produto que comprove a quantidade mínima 

viável do microrganismo até o final do prazo de validade e teste de resistência da 

cultura utilizada no produto à acidez gástrica e aos sais biliares. 

 Os microrganismos probióticos mais utilizados são cepas de lactobacilos e 

bifidobactérias. De acordo com Shah, 2007, 56 espécies pertencem ao gênero 

Lactobacillus e 29 espécies são Bifidobacterium. Contudo, apenas 10 cepas apresentam 

efeito probiótico comprovado. Os microrganismos atualmente considerados como 

probióticos na legislação brasileira são: Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus casei 

shirota; Lactobacillus casei variedade rhamnosus;Lactobacillus casei variedade 

defensis; Lactobacillus paracasei; Lactococcus lactis;Bifidobacterium bifidum; 

Bifidobacterium animallis (incluindo a subespécie B. lactis); Bifidobacterium longum; 

Enterococcus faecium (SHAH, 2007; ANVISA, 2007). 

Os lactobacilos, gênero ao qual pertence a maior parte dos microrganismos 

considerados probióticos, têm como característica serem bacilos Gram-positivos, não 

esporulados, desprovidos de citocromos e catalase negativos. Quando isoladas de 

alimentos, as cepas são microaerófilas, porém encontram-se cepas anaeróbias quando 

isoladas em fezes humanas e rúmem (FRANCO; LANDGRAF, 2003; BURITI; SAAD, 

2007).  Essas bactérias crescem em temperaturas que variam de 2 a 53ºC, tendo como 

valores ótimos de crescimento 30 a 40ºC. São acidúricos, com pH ótimo entre 5,5 e 6,2 

(BURITI; SAAD, 2007; MACEDO, 2008). 

 As bifidobactérias foram isoladas e descritas pela primeira vez, em 1899, por 

Tissier, sendo denominadas de Bacillus bifidus communis. O gênero Bifidobacterium sp 

foi proposto originalmente por Orla-Jensen, em 1924, mas somente em 1986 foi aceito e 

reconhecido como gênero independente na oitava edição do Manual Bergey’s (MAZO 

et al, 2009). As bifidobactérias são heterofermentaivas, com uma produção de ácido 

acético e ácido lático numa proporção molar de 3:2. Caracterizam-se, em geral, como 

microrganismos Gram-positivos, não formadores de esporos, desprovidos de flagelos, 

catalase-negativos e anaeróbios, podendo apresentar formas variadas que incluem 

bacilos curtos e curvados a bacilos bifurcados (MAZO et al, 2009). Sua temperatura 

ótima de crescimento está na faixa de 37 a 41 ºC. São bactérias que se reproduzem em 
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pH neutro, 6,0 a 7,0, com inibição de desenvolvimento em faixas extremas de pH 

(MACEDO, 2008). 

 

 

2.2 Mecanismos de ação dos microrganismos probióticos e benefícios à saúde 

 Têm sido propostos vários mecanismos de ação quanto à efetividade dos 

probióticos para melhorar a resistência do hospedeiro contra microrganismos patógenos. 

Alguns pesquisadores propõem os seguintes mecanismos de ação (CASTRO; DE 

ROVETTO, 2006; MORAIS; JACOB 2006; COPPOLA; GIL-TURNES, 2004): 

1. produzem substâncias antimicrobianas como ácido lático e outros ácidos de 

cadeia curta e metabólitos como peróxido de hidrogênio e bacteriocinas; 

2. diminuem o pH intestinal favorecendo o crescimento de organismos 

benéficos; 

3. aumentam a resistência à colonização por competir com patógenos para se 

ligarem aos sítios de adesão na superfície do epitélio intestinal. Cepas de 

Lactobacillus spp
 

tem demonstrado habilidade de aderência às células 

epiteliais; 

4. competem por nutrientes. Bactérias ácido láticas podem utilizar os nutrientes 

que poderiam ser consumidos por organismos patógenos; 

5. estimulam a resposta imune, por meio de estimulação da imunidade inata e 

adquirida. 

Por competirem por sítios de adesão, os probióticos impedem a colonização da 

mucosa por agentes patogênicos impedindo sua ação transitoriamente.  A exclusão 

competitiva explicaria a necessidade de administração continuada e doses elevadas dos 

probióticos, a fim de manifestar seus efeitos (COPPOLA; GIL-TURNES, 2004). 

 Estudos mostram muitos benefícios do consumo regular desses alimentos 

funcionais e estes incluem: combate a infecções, alergias, inflamações, regulação da 

microbiota intestinal, distúrbios do metabolismo gastrintestinal, imunomodulação, 

inibição da carcinogênese (MORAIS; JACOB, 2006; COPPOLA; GIL-TURNES, 

2004).  

 Estuda-se também a possibilidade de uso de microrganismos probióticos como 

alternativa de cuidados com a saúde oral, especificamente no controle de enfermidades 

periodontais como as cáries (MUNOZ SALAS; ALARCON PALACIOS, 2010; 
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DUQUE DE ESTRADA RIVERON; HIDALGO-GATO FUENTES; DIAZ 

MARTELL, 2010). 

A prática clínica pediátrica também inclui o uso de probióticos, principalmente 

para o tratamento de diarreia aguda e secundária ao uso de antibióticos e também para a 

prevenção da diarreia. (MORAIS; JACOB, 2006; VANDENPLAS, et al, 2011) 

Um dos principais interesses do estudo dos probióticos e a saúde diz respeito ao 

seu efeito na imunidade. Trabalhos realizados com bactérias ácido-láticas demonstram 

que os probióticos têm efeito imunoestimulante em homens e animais apesar de não 

estarem esclarecidos os mecanismos pelos quais isso ocorre. Sugere-se que pode estar 

relacionado à capacidade de os microrganismos probióticos interagirem com as placas 

de Peyer e as células B produtoras de IgA e a migração de células T do intestino e 

estimulação da atividade fagocítica inespecífica (PERDIGÓN; HOLGADO, 2000; 

CROSS, 2002). 

 

2.3 Probióticos e sua importância em alimentos 

 O desenvolvimento de produtos alimentícios contendo bactérias probióticas 

viáveis é um foco das indústrias e um desafio tecnológico. A capacidade de fermentar 

açúcares com produção considerável de ácido lático faz com que sejam aplicados na 

indústria de laticínios e vegetais fermentados. Porém são de preocupação para 

produtores de vinhos e queijos, pois podem também causar deterioração nesses produtos 

por serem termodúricos em sua maioria, podendo resistir à pasteurização (FRANCO; 

LANDGRAF, 2003). 

 Os iogurtes e as bebidas lácteas têm sido os mais populares para a incorporação 

de probióticos (ZACARCHENCO; MASSAGUER-ROIG, 2004; THAMER; PENNA, 

2006; BURITI; SAAD, 2007; MACEDO, 2008). Porém, é crescente o interesse e o 

número de estudos para a incorporação destes em queijos, o que agrega características 

sensoriais específicas e valor funcional (MARUYAMA et al, 2006; BURITI et al, 2007; 

BURITI; SAAD, 2008; CICHOSKI et al, 2008; SANTOS et al, 2008) 

 Os queijos podem ser obtidos por ‘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 
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especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes, e podem ser 

frescos ou maturados’ (BRASIL, 1996; PERRY, 2004). 

As características dos queijos os tornam um meio estável para a sobrevivência 

de culturas probióticas, sendo uma vantagem em relação a outros produtos probióticos. 

A maioria possui pH mais elevado que os iogurtes e leites fermentados, o que o torna 

meio mais estável para a sobrevivência de probióticos por um período mais longo. Além 

disso, os queijos apresentam uma quantidade de gordura relativamente alta e uma matriz 

sólida, que podem oferecer uma proteção para o microrganismo probiótico durante o 

período de estocagem e também durante sua passagem pelo trato digestivo (RIBEIRO; 

SIMÕES; JURKIEWICZ, 2009; GARDINER, et al., 1999)  

 Ainda outro fator benéfico demonstrado pela utilização de cepas probióticas em 

queijos é que as mesmas podem exercer atividade contra bactérias patógenas, 

contaminantes e deteriorantes como foi demonstrado por Buriti et al. (2007), que 

observou que cocultura de Lactobacillus paracasei e Streptococcus thermophilus 

inibiram coliformes totais e Staphylococcus spp em cream cheese. Outro estudo 

demonstrou redução de contagem de Staphylococcus aureus e de Listeria 

monocytogenes em iogurtes em níveis já não detectáveis aos 8 dias de armazenamento 

(CALDERÓN et al, 2007). 

Vários tipos de queijos já foram testados quanto à incorporação de 

microrganismos probióticos resultando em produtos aceitáveis. Queijos tipo Cheddar, 

Gouda, Cottage, Crescenza, cremoso, prato e Minas frescal (BURITI, 2005; 

CICHOSKI, et al., 2008; BURITI; CARDARELLI; SAAD, 2008; RIBEIRO; SIMÕES; 

JURKIEWICZ, 2009). Por outro lado, alguns desses queijos apresentam um período de 

maturação muito longo, o que dificulta a sobrevivência do microrganismo probiótico 

(RIBEIRO; SIMÕES; JURKIEWICZ, 2009). Grande é o destaque para os queijos 

frescos, com armazenamento em temperaturas de refrigeração por um período de tempo 

reduzido, o que favorece a incorporação dos probióticos, classificação de produto na 

qual se encontra o requeijão cremoso (BURITI; CARDARELLI; SAAD, 2008).  
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3. MÉTODOS 

A elaboração dos requeijões, bem como suas análises, foram realizadas no 

Laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos (LEAAL), Departamento de 

Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 

3.1 Preparo das formulações 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foram elaborados requeijões cremosos 

conforme descrição abaixo: 

 Preparação padrão: 

 Requeijão cremoso com teor integral de gordura, obtido segundo formulação 

tradicional por coagulação ácida do leite.  

 Os ingredientes básicos utilizados foram leite pasteurizado tipo B; creme de leite 

homogeneizado e pasteurizado, com teor de gordura de 25%; manteiga com sal; e sal 

iodado (cloreto de sódio refinado e iodado). O desenvolvimento desta formulação 

seguiu o fluxograma de produção de Bezerra (2008), adaptado, conforme descrição 

abaixo (Figura 1). 

 

Leite Pasteurizado  

Aquecimento até 82ºC ±1ºC 

Adição de ácido acético (4g%) (30 ml/L) 

Manutenção da temperatura (a 82ºC) para coagulação e separação da massa (15 

minutos) 

1º dessoragem 

Lavagem da massa (250 mL de água/L de leite) 

2º dessoragem 

Adição de ingredientes                                                                                       

(40g de manteiga, 1,5g de NaCl, 80g de creme de leite/L) 

Homogeneização em liquidificador (por 2 minutos) 

Acondicionamento (em recipientes de prolipropileno, com capacidade para 250g) 

Armazenamento sob refrigeração (±10°C) 

 

Fig 1- Fluxograma de produção de requeijão cremoso, preparação padrão 
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 Requeijão cremoso integral adicionado de probióticos 

Para a elaboração desta formulação se utilizou as mesmas matérias primas e o 

fluxograma apresentado para o requeijão controle, com o acréscimo dos probióticos, 

culturas liofilizadas de L. acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12 (Chr. Hansen), na 

concentração de 10
8
 UFC. Sua incorporação foi realizada após a etapa de 

homogeneização. Sua adição foi feita acrescentando o conteúdo do sachê diretamente 

no requeijão. Em seguida, foram mantidos a 45ºC ±1ºC por 4 horas, para posterior 

armazenamento. 

 

 

 Requeijão cremoso adicionado de probióticos light em gordura  

A elaboração produto light, foi semelhante ao requeijão cremoso adicionado de 

probióticos, exceto quanto a adição de ingredientes. Neste foram utilizados 30g de 

manteiga + 1,5g de Nacl + 70 mL de leite pasteurizado/ L de leite 

 

3.2 Análises Físico-Químicas 

 Devido a isenção do uso de conservantes e do seu caráter fresco, estabeleceu-se 

para estudos o período de 15 dias como vida útil do requeijão cremoso, a ser 

confirmado com a análise periódica do produto (tempo zero, 7 e 15 dias). Pois, segundo 

a legislação vigente entende-se por queijo fresco aquele que está pronto para o consumo 

logo após a sua fabricação (MA, 1996). 

A composição centesimal foi realizada seguindo os procedimentos da 

Association of Official Analytical Chemists -AOAC (2002), em triplicata para 

determinação de umidade, cinzas, lipídios e proteínas. Os carboidratos foram calculados 

por diferença.  

Outras análises requeridas pela legislação (IN-MAPA nº 46/2007) foram 

realizadas: Acidez titulável: em termos de ácido láctico, determinada por titulação 

(AOAC, 2002). Valor de pH: determinado utilizando-se o pHmetro digital Micronal, 

modelo 320, com eletrodo de vidro combinado (BRASIL, 2005). O Teor de gordura na 

materia seca também foi expresso a fim de se obter parâmetros para identificação da 

identidade do Requeijão cremoso (MERCOSUL, 1996). 
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3.3 Análises microbiológicas 

Foram realizadas as seguintes análises microbiológicas: 

          Análise de coliformes totais e Escherichia coli em placa Petrifilm EC, incubada 

a 44-45,5ºC, por 48 horas (AOAC, 2002). 

 Contagem de Lactobacillus e Bifidobacterium segundo Cardarelli, 2006. Para os 

lactobacilos, esta técnica utilizou a semeadura em profundidade de 1 mL de cada 

diluição Agar DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS agar, Oxid Ltd. Basingstoke, Reino Unido) 

modificado pela substituição de glucose por maltose  como principal fonte de 

carboidratos, conforme descrita pela International Dairy Federation (IDF Standard 306, 

1995) após três dias de incubação em anaerobiose. Para enumeração de bifidobactérias 

utilizou-se a técnica de semeadura em profundidade de 1 mL de cada diluição em Agar 

DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS agar, Oxid) acrescido de propionato de sódio (0,3% m/v) 

e cloreto de lítio (0,2% m/v), após três dia de incubação em anaerobiose a 37ºC.  

 Contagem de Microrganismos probióticos totais, realizadas por meio de 

semeadura de 1 mL de cada diluição em placas de Petri contendo ágar MRS. Utilizou-se 

a técnica de semeadura em profundidade (pour plate). A incubação das placas ocorreu 

em estufa bacteriológica a 37ºC, durante 72 horas. A avaliação do crescimento das 

culturas probióticas foi realizada pela contagem das colônias presentes nos meios de 

cultura sendo os resultados expressos em UFC/ mL (SILVA; JUNQUEIRA; 

SILVEIRA, 2001). 

 Avaliação in vitro da resistência da cultura probiótica de Lactobacillus e 

Bifidobacterium às condições gástrica e entérica. 

A análise foi conduzida empregando-se um modelo in vitro, utilizando suco 

gástrico e entérico simulados e enzimas do trato gastrintestinal, adaptado por Lissere et 

al (2007), conforme descrito a seguir. 

A avaliação da resistência dos microrganismos probióticos empregando um 

modelo in vitro, utilizou sucos gástricos e entéricos simulados e enzimas do TGI, onde 

foram observados os tempos e as condições de armazenamento do requeijão cremoso 

contendo cultura probiótica e submetidos à análise de resistência às condições gástrica e 

entérica simuladas, durante o tempo de armazenamento refrigerado.  
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A resistência dos microrganismos à bile foi testada segundo metodologia 

sugerida por LISERRE at al.(2007) modificada em relação à ativação dos 

microrganismos e à avaliação da viabilidade celular. Decorridos os tempos e condições 

de armazenamento, porções de 25g do requeijão contendo a cultura probiótica foram 

misturadas a 225 mL de um a solução de NaCl 0,5%, utilizando um “Bag Mixer” e 

submetidas a análise de resistência às condições gástricas e entéricas simuladas. Para 

esse fim, uma alíquota de 10 mL da diluição em NaCl 0,85% foram adicionadas de 0,5 

mL de HCl 1N e de soluções das enzimas pepsina (Pepsin from porcine stomach 

mucosa, Sigma-Aldrich CO. St.Louis,MO,EUA, 0,1 mL) e Lipase (Amano lípase F-

AP15, from Rhizopus oryzae,Aldrich Chemical Company Inc.Milwaukee, EUA, 0,01 

mL), também dissolvidas em NaCl 0,5%, totalizando um conteúdo de 10,53 mL(0,0313 

g/L pepsina; 0,0001 mg/L lípase) com pH entre 1,4-1,9, que foi incubado a 37
0
C por 2h, 

com agitação de aproximadamente 150 rpm. A seguir, foram adicionados 0,17 mL de 

NaCl 0,85% e 2,92 mL de solução de tampão fosfato de sódio pH 12  contendo bile 

(Bile bovina, Sigma-Aldrich, 0,0284 g) e pancreatina (Pancreatin from porcine 

pâncreas, Sigma-Aldrich, 0,0028 g), totalizando um contudo de 13,63 mL com pH entre 

4,3-5,2, que foi reincubado a 37
0
 C (+1)  por 2h , com agitação de aproximadamente 

150 rpm. Após 4 h do inicio do ensaio, uma alíquota de 3,5 mL de solução tampão 

fostato de sódio pH 12, contendo bile (0,035 g) e pancreatina (0,0035 g) foi adicionada, 

totalizando um volume final de 17,17 mL, com pH entre 6,7-7,5, que foi novamente 

incubado a 37
0 

C (+1) por 2 horas, com agitação aproximada de 150 rpm, totalizando 6 

horas de ensaio. 

A retirada das alíquotas da diluição da amostra contendo os sucos gástricos e 

entéricos simulados ocorreu após 30 min, 2h, 4h, 6h do inicio do ensaio in vitro. Cada 

ensaio foi realizado em duplicata. As amostras foram submetidas a contagem de 

microrganismos probióticos totais conforme metodologia descrita anteriormente.  
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3.4 Análise de cor 

A análise da cor das amostras dos requeijões foi realizada por colorimetria em 

escala CIELab, utilizando colorímetro Minolta Chroma Meter (CIE, 1986; MINOLTA, 

1994). Calculou-se a diferença total da cor (ΔE*) entre os valores observados no tempo 

final e inicial de armazenamento: 

 

Onde: ΔL* é a diferença de luminosidade para a mesma amostra de queijo entre os dias 

de armazenamento; assim como Δa* é a diferença entre a intensidade da cor vermelha; e 

Δb* a diferença de intensidade da cor amarela. 

 

3.5 Aspectos Sensoriais 

A análise sensorial foi realizada com uma equipe de 25 julgadores, que já 

haviam sido selecionados por bom desempenho em testes básicos de reconhecimento de 

sabor e odor (ASTM, 1981). Para a realização das análises todos os provadores 

concordaram em participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

As amostras foram servidas sob condições controladas, com porções de 20g 

servidas a temperatura de 10ºC ± 1, codificadas e apresentadas aos provadores em 

sequências aleatorizadas de acordo com MACFIE et al. (1989). Os provadores tiveram 

acesso à água durante as provas. 

Com base nos termos apresentados por  Garruti et all (2003), aplicou-se o teste 

de  aceitação por escala hedônica verbal estruturada de 5 pontos (muito intensa = 5 a 

muito fraca = 1) realizado para avaliação dos atributos cor amarela, aroma, sabor, 

viscosidade e espalhabilidade. Neste último atributo, foi utilizada bolacha água e sal 

como veículo de apresentação da amostra.  Na avaliação da qualidade global do 

requeijão também foi aplicado o teste de  aceitação por escala hedônica verbal, porém 

estruturada em 7 pontos (desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo) para indicação do 

quanto gostou do produto. A escala de atitude estruturada de 5 pontos (certamente não 

compraria = 1 a certamente compraria = 5) foi empregada como indicativo de intenção 

de compra. 
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3.6 Processamento e análises dos dados 

Os dados obtidos na pesquisa foram submetidos ao t teste de Student. As 

análises estatísticas foram realizadas com o programa “Statistical Analysis System” 

SAS 8.02 TS level 02M0. Os resultados estão apresentados em média ± erro padrão. A 

significância estatística foi considerada admitindo-se um nível crítico de 5% (p<0,05) 

em todos os casos. 

 

3.7 Considerações Éticas 

O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (Anexo 1), de acordo 

com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sob número 138/2012. O 

estudo foi esclarecido, com detalhes, aos provadores que, após concordar com o mesmo, 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada evidenciou que os probióticos adicionados, L. acidophillus 

e B. bifidum, aumentaram a qualidade sensorial dos requeijões cremosos frescos, sendo 

tais amostras preferidas pelos julgadores. O requeijão cremoso tradicional e com baixo 

teor de gordura são adequados tecnologicamente para a incorporação das culturas 

probióticas de L. acidophilus e B. bifidum, pois os microrganismos apresentaram 

contagens de acordo com a legislação por até 15 dias de armazenamento, apresentando 

populações suficientes para caracterizá-lo como potencialmente probióticos.  

Entretanto, são necessários estudos complementares para desenvolver produtos 

zzque apresentem maior resistência às condições gastrintestinais. Uma alternativa para 

melhoria dessa resistência é a microencapsulação dos microrganismos probióticos. 

Estes estudos para o aperfeiçoamento do produto com vistas ao lançamento em escala 

comercial será uma forma de ampliar a oferta e o estímulo ao consumo de alimentos 

saudáveis com propriedades funcionais. 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver requeijão cremoso com probióticos, 

Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum, que atendesse aos requisitos da 

legislação, sendo tecnologicamente viável e que apresentasse características sensoriais 

desejáveis, a fim de se tornar uma alternativa saudável de um alimento de amplo 

consumo. Foram elaboradas 3 formulações: requeijão cremoso fresco padrão, requeijão 

cremoso fresco com probióticos, requeijão cremoso fresco com reduzido teor de 

gordura. As amostras dos requeijões foram analisadas quanto à composição e, durante o 

período de estocagem de 15 dias, quanto à acidez – pH e acidez titulável – cor, 

contagem dos probióticos e submetidas a simulação das condições gástricas e entéricas 

in vitro. A análise sensorial foi realizada por métodos sensoriais afetivos. A composição 

dos queijos nos diferentes procedimentos apresentou-se de acordo com os padrões 

esperados, com exceção do teor de gordura que foi menor para a preparação proposta 

como light.   Durante a armazenagem, ocorreu aumento da acidez titulável e redução de 

pH para as amostras adicionadas de probióticos. A contagem dos probióticos foi acima 

de 10
8
UFC/g, caracterizando populações suficientes para classificar os requeijões como 

potencialmente probióticos. Na análise sensorial, o requeijão cremoso fresco com 

probióticos foi o preferido pelos julgadores. O requeijão cremoso fresco foi apropriado 

para incorporação dos probióticos, demonstrando que o uso de L. acidophilus e B. 

bifidum melhorou a qualidade sensorial dos produtos. 

 

Palavras-chave: Probióticos, queijo, Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium 

bifidum, análise sensorial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A adição de culturas probióticas tem sido testada em vários produtos lácteos, e a 

maior parte dos microrganismos consegue permanecer viável, alcançando características 

desejáveis no produto final. Dentre os laticínios, o queijo destaca-se por suas 

características benéficas para a saúde. Dentre trabalhos produzidos no Brasil, destaca-se 

o estudo sobre o queijo minas frescal adicionado de L. paracasei, que resultou em 

produto funcional com boa qualidade sensorial. A sua escolha como veículo de 

probiótico foi atribuída a sua elevada atividade de água, pH acima de 5,0, baixo teor de 

água e ausência de conservantes (BURITI et al., 2005).  

O mercado consumidor de queijos vem crescendo no Brasil ao longo dos anos. 

Entre 2002 e 2006 relatou-se crescimento de 20% nesse mercado. Estudo realizado pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) verificou que 

68% dos domicílios brasileiros compram queijos (SEBRAE, 2008). O destaque é que 

deste valor 39% referem-se ao requeijão, destacando a sua importância e contribuição 

para o hábito alimentar dos brasileiros e o seu alcance como produto. 

O requeijão é um produto obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, 

dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida e/ou enzimática do leite opcionalmente 

adicionado de creme de leite e/ou manteiga e/ou gordura anidra de leite ou butter oil. O 

produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias e/ou outras substâncias 

alimentícias. A legislação o descreve como queijo untável, com odor e sabor 

característicos, sabor de creme levemente ácido e opcionalmente salgado, textura 

cremosa, fina e lisa (IN-MAPA, 2006). 

A literatura não apresenta registro de requeijão cremoso com função probiótica, 

mas em virtude de suas características químicas e do seu alto consumo no Brasil, parece 

uma boa estratégia melhorar a sua qualidade com a adição de probióticos.  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver requeijão cremoso fresco com adição 

probióticos, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum, que atendesse aos 

requisitos da legislação, sendo tecnologicamente viável e que apresentasse 

características sensoriais desejáveis, a fim de se tornar uma alternativa saudável de um 

alimento de amplo consumo.  
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MÉTODOS 

Os requeijões foram elaborados a partir de leite pasteurizado, obtido por 

formulação tradicional por coagulação a partir de fermentado acético (4g% de ácido 

acético), seguindo o fluxograma de Bezerra (2008), adaptado. As matérias-primas 

adicionais foram manteiga, creme de leite com 25% de gordura e cloreto de sódio 

(refinado, iodado). Foram elaborados três produtos: requeijão cremoso fresco 

tradicional (controle, P1); requeijão cremoso fresco probiótico, adicionado de L. 

acidophilus e B. bifidum (P2); requeijão cremoso fresco probiótico com reduzido teor de 

gordura, adicionado de L. acidophilus e B. bifidum (P3). 

Para a produção dos requeijões com probióticos foi utilizada a cultura comercial 

liofilizada de L. acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12 (Chr. Hansen), na 

concentração de 10
8
 UFC/g. Sua incorporação nas formulações foi realizada após a 

etapa de homogeneização. Após a adição das cepas, os requeijões foram mantidos a 

temperatura de 45ºC durante 4 horas, sendo após esse processo armazenados sob 

refrigeração 10ºC ±1ºC. Devido a isenção do uso de conservantes e do seu caráter 

fresco, estabeleceu-se para estudos o período de 15 dias como vida útil do requeijão 

cremoso, a ser confirmado com a análise periódica do produto (tempo zero, 7 e 15 dias). 

Para a caracterização do produto foram realizadas análises para determinação da 

composição centesimal, seguindo os procedimentos da Association of Official 

Analytical Chemists -AOAC (2002), em triplicata para determinação de umidade, 

cinzas, lipídios e proteínas. Os carboidratos foram calculados por diferença.  Outras 

análises requeridas pela legislação (IN-MAPA nº 46/2007) foram realizadas: acidez 

titulável em ácido láctico, determinada por titulação e valor de pH (AOAC, 2002). O 

teor de gordura na matéria seca também foi expresso a fim de se obter parâmetros de 

identidade do Requeijão cremoso (MERCOSUL, 1996).  

 A contagem de coliformes totais e Escherichia coli foram realizadas nas 

amostras para análise da qualidade higiênico-sanitária. As contagens foram feitas em 

placas Petrifilm EC, incubada a 32-35ºC, por 24 horas (AOAC, 2002). A contagem de 

L. acidophilus e B. bifidum foi feita segundo metodologia de Cardarelli (2006), que para 

os lactobacilos, utilizou a semeadura em profundidade de 1 mL de cada diluição Agar 

DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS agar, Oxid Ltd. Basingstoke, Reino Unido) modificado 

pela substituição de glucose por maltose  como principal fonte de carboidratos, após três 

dias de incubação em anaerobiose. E para enumeração de bifidobactérias utilizou-se a 
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técnica de semeadura em profundidade de 1 mL de cada diluição em Agar MRS 

acrescido de propionato de sódio (0,3% m/v) e cloreto de lítio (0,2% m/v), após três dia 

de incubação em anaerobiose a 37ºC.  

A avaliação da resistência da cultura probiótica de Lactobacillus e 

Bifidobacterium às condições digestivas foi realizada empregando-se um modelo in 

vitro, utilizando suco gástrico e entérico simulados e enzimas do trato gastrintestinal, 

adaptado por Lissere et al (2007). A retirada das alíquotas da diluição da amostra 

contendo os sucos gástricos e entéricos simulados ocorreu após, 2h, 4h e 6h do inicio do 

ensaio in vitro. Cada ensaio foi realizado em duplicata. As amostras foram submetidas a 

contagem de microrganismos probióticos totais por meio de semeadura em 

profundidade (pour plate) em placas de Petri contendo ágar MRS, com incubação em 

estufa bacteriológica a 37ºC, durante 72 horas (SILVA; JUNQUEIRA; SILVEIRA, 

2001). 

A análise da cor das amostras dos requeijões foi realizada por colorimetria em 

escala CIELab, utilizando colorímetro Minolta Chroma Meter (CIE, 1986; MINOLTA, 

1994). Calculou-se a diferença total da cor (ΔE*) entre os valores observados no tempo 

final e inicial de armazenamento, onde foram observados parâmetros de luminosidade, 

intensidade de cor vermelha e intensidade de cor amarela. 

A análise sensorial foi realizada com uma equipe de 25 julgadores treinados. As 

amostras foram servidas sob condições controladas, com porções de 20g a temperatura 

de 10ºC ± 1, codificadas e apresentadas aos provadores em sequências aleatorizadas de 

acordo com MACFIE et al., (1989). Com base nos termos apresentados por  Garruti et 

all (2003), aplicou-se o teste de  aceitação por escala hedônica verbal estruturada de 5 

pontos (muito intensa a muito fraca) realizado para avaliação dos atributos cor amarela, 

aroma, sabor, viscosidade e espalhabilidade. Neste último atributo, foi utilizada bolacha 

água e sal como suporte.  Na avaliação da qualidade global do requeijão também foi 

aplicado o teste de  aceitação por escala hedônica verbal, porém estruturada em 7 pontos 

(desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo) para indicação do quanto gostou do produto. 

A escala de atitude estruturada de 5 pontos (certamente não compraria a certamente 

compraria ) foi empregada como indicativo de intenção de compra. 

Os dados obtidos na pesquisa foram submetidos ao t teste de Student. As 

análises estatísticas foram realizadas com o programa “Statistic for Windows 6.0”. A 
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significância estatística foi considerada admitindo-se um nível crítico de 5% (p<0,05) 

em todos os casos. 

O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, de acordo com a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sob número 138/2012.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entende-se por queijo fresco os produtos em que a base láctea não contenha 

gordura e/ou proteínas de origem não láctea e que estejam prontos para consumo logo 

após o seu preparo (BRASIL, 1996). A portaria que regulamenta a qualidade e 

identidade deste tipo de requeijão determina que o teor mínimo de matéria gorda no 

extrato seco seja 55% e teor máximo de umidade de 65% (MERCOSUL, 1996) 

Conforme observado na Tab. 1, as formulações controle (P1) e P2 propostas adequam-

se ao determinado, podendo ser consideradas requeijão com teor integral em gordura. 

Os valores de matéria gorda no extrato seco médios na formulação P1 foi de 66,9% e na 

P2 61,4%, porém não houve diferença significante entre os resultados.  

 

Tabela 1.Características físico-químicas dos requeijões cremosos frescos 

Constituinte Requeijão cremoso 

fresco tradicional 

Requeijão cremoso 

fresco probiótico 

Requeijão cremoso 

fresco probiótico 

com reduzido teor 

de gordura 

MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP 

UMIDADE 62,74
a
 0,04 60,03

b
 1,45 64,92

c
 1,31 

PROTEÍNAS 8,58
a
 1,29 9,98

a
 0,38 9,78

a
 0,53 

LIPÍDEOS 25,00
a
 0,00 24,67

a
 0,58 14,00

b
 3,46 

CINZAS 1,45
a
 0,04 1,59

a
 0,07 1,72

b
 0,02 

CARBOIDRATOS 2,15
a
 1,39 3,72

a
 1,97 9,58

b
 2,57 

Letras diferentes na linha indicam que há diferença estatística significante (p<0,05) 

DP: Desvio padrão 

 

A composição físico-química encontrada para o P2 foi semelhante aos resultados 

obtidos por Drunkler (2009), que propôs um requeijão cremoso simbiótico com teor de 

lipídeos de 24,25%, 9,99% de proteínas e 62,31% de umidade. 
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A formulação P3 proposta como light em gordura atende aos critérios de 

redução de no mínimo 25% no teor de lipídeos. Em relação ao valor calórico total 

(VCT), também houve redução significativa entre o P2 e o P3. O VCT médio para P2 

foi de 277Kcal/100g e para o P3 foi 203Kcal/100g, representando uma redução de 

26,4% no VCT, também atendendo ao Regulamento Técnico referente a informação 

nutricional complementar (ANVISA, 1998). 

A composição das amostras dos requeijões com adição de L. acidophilus e B. 

bifidum foi semelhante a dos requeijões controle, em todos os parâmetros estudados, o 

que indica que o uso dos probióticos não alterou a composição do produto. Estudos com 

L. acidophilus mostraram resultados semelhantes, como os apresentados por Alves et al. 

(2011), Buriti et al. (2005) e Souza (2006). Alves et al. (2011) e Buriti et al.(2005), 

estudaram a adição do probiótico em queijos minas frescal e constataram que não 

ocorreram diferenças significativas no teor de umidade, gordura e proteína quando 

comprados ao tradicional. Souza (2006), ao avaliar a composição centesimal do queijo 

de minas frescal com adição do mesmo probiótico, obteve para o tratamento com L. 

acidophilus e para o tratamento tradicional, respectivamente, 65,6% e 66,3% de 

umidade, 16,2% e 15,7% de gordura, 10,0% e 12,9% de proteínas, 2,4% e 2,3% de 

cinzas. 

Quanto a acidez titulável, não se observou variação significativa durante a vida 

de prateleira na amostra controle (P1). Para o P2 e o P3 houve aumento semelhante na 

acidez titulável, durante o tempo de estocagem, diferindo ambos os valores do requeijão 

controle. A incorporação de culturas probióticas como o L. acidophilus e B. bifidus 

resulta em aumento da acidez titulável conforme observado também por Lourenço Neto 

(1998), que encontrou ao final do período de armazenamento do queijo experimental 

acidez em torno de 0,60 e 0,45g de ácido lático/100g. Alves et al.(2011) também 

verificou aumento da acidez durante período de estocagem do queijo minas frescal com 

valores finais próximos a 0,60 g de ácido lático/100g.  

O tempo de armazenamento influenciou significativamente na acidez titulável, 

quando verificado o valor obtido no 15º dia para as amostras P2 e P3. Esse maior teor 

de ácido láctico é decorrente da atividade das bactérias láticas adicionadas, que mantêm 

seu metabolismo durante o armazenamento do requeijão. Bifidobactérias, por exemplo, 

são capazes de produzir ácidos orgânicos, como os ácidos acético e lático e outras 
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bactérias láticas como os L. acidophilus também produzem principalmente ácido lático 

(BURITI et al., 2005; SHAH, 2000 e 2001). Os valores de acidez titulável em gramas 

de ácido lático encontram-se na Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Acidez titulável em gramas de ácido lático/100 gramas, ao longo do tempo de 

estocagem de requeijões, segundo os procedimentos de elaboração. P1: requeijão 

cremoso fresco padrão (controle); P2: requeijão cremoso fresco adicionado de L. 

acidophilus e B. bifidum; P3: requeijão cremoso fresco com reduzido teor de gordura 

adicionado de L. acidophilus e B. bifidum. 

  

Em concordância com o aumento da acidez, houve redução dos valores de pH 

(Fig. 2) durante o período de armazenamento dos requeijões adicionado dos probióticos 

enquanto que na formulação padrão praticamente não houve alteração de pH assim 

como encontrado para os valores de acidez. Os resultados encontrados confirmam os de 

Souza (2006), onde verificou que no queijo tradicional não ocorreu redução 

significativa do pH ao longo do período de armazenamento, enquanto que no queijo 

teste, adicionado de probiótico, houve redução significativa de pH, em razão da 

produção de ácidos, principalmente ácido lático. Resultados similares também foram 

apresentados por Ribeiro et al. (2009) que verificaram redução significativa do pH para 

os queijos elaborados com L. acidophilus. A adição de L. acidophilus e B. bifidum 

contribuiu para a redução do pH e aumento da acidez no presente experimento, 

concordando com Buriti et al. (2005) que obteve redução significativa no pH durante o 

período de armazenamento de suas formulações, também verificado em estudo posterior 

(BURITI et al., 2005; BURITI; CARDARELLI; SAAD, 2008). Porém, tais achados 
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diferem do encontrado por Alves et al. (2011) que não encontrou diferença significativa 

entre o queijo controle e o elaborado com L. acidophilus durante o período de 

armazenamento, e sim a redução do pH ocorreu nos queijos elaborados com ácido 

lático. Resultados distintos também foram apresentados por Cichoski et al. (2008) que 

quantificaram o pH do queijo prato padrão e do queijo prato com adição de L. 

rhamnosus, e determinaram que os valores do pH encontrados no queijo probiótico 

foram maiores, em todos os dias analisados, com tendência a aumento do pH ao longo 

do tempo de estocagem, e significativamente diferentes do queijo padrão. Estas 

contradições podem ser explicadas por se tratar de diferentes tipos de queijo e 

metodologias de produção, uma vez que a mudança de pH e acidez é dependente da 

fermentação do probióticos adicionados. Os resultados das análises de pH, durante a 

armazenagem, nas amostras de requeijão encontram-se na Fig. 2. 

 

 

Figura 2- Valores de pH, ao longo do período de armazenamento dos requeijões, 

segundo os procedimentos de elaboração. P1: requeijão cremoso fresco padrão 

(controle); P2: requeijão cremoso fresco adicionado de L. acidophilus e B. bifidum; P3: 

requeijão cremoso fresco com reduzido teor de gordura adicionado de L. acidophilus e 

B. bifidum. 

 

 A qualidade higênico-sanitária do requeijão foi satisfatória, visto que as 

amostras foram negativas para presença de coliformes totais e Escherichia coli. Este 

dado é importante, pois devido ao seu alto teor de proteínas, lipídeos, carboidratos e sais 

minerais, há condições de desenvolvimento de microrganismos deteriorantes e 

patogênicos. Contudo, a adição de probióticos, como os do presente estudo, tem sido 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,7 

5,9 

6,1 

6,3 

6,5 

1º  7º 15º 

A
ci

d
e

z 
(p

H
) 

Dias de armazenagem 

P1 

P2 

P3 



42 

 

 

 

relatada como inibidor de bactérias deteriorantes e patogênicas (BURITI; SAAD, 2007; 

ALEXANDRE et al., 2002). 

 O tempo de armazenamento, apesar do aumento da acidez titulável, não 

desfavoreceu o número de colônias de bactérias probióticas no requeijão P2. A Tab. 2 

apresenta a contagem de bactérias láticas (L. acidophilus e B. bifidum) indicando 

valores de 10
9 

a 10
7
 UFC/g. As contagens individuais de Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium bifidum, estão de acordo com as exigências da legislação brasileira para 

alimentos com alegações de propriedades funcionais. A recomendação é que a 

quantidade mínima viável dos microrganismos probióticos permaneça entre 10
8
 e 

10
9
UFC/g do produto pronto para o consumo (BRASIL, 2008). Resultados semelhantes 

foram relatados por Vinderola et al.(2000), que produziu queijo fresco com 

combinações de Lactobacilos e Bifidobactérias, obtendo um produto com características 

semelhantes – umidade de 58% e pH 5,29 e conseguiu que os probióticos se 

mantivessem viáveis durante o período de armazenamento de 60 dias, tendo ao final 

redução menor que 1 ciclo logarítimico.  

   

Tabela 2 -Viabilidade de bactérias láticas em requeijão cremoso fresco probiótico, 

armazenado a 10ºC, por 15 dias.  

Bactéria Tempo de armazenamento 

1 dia 7 dias 15 dias 

L. acidophilus 1,0X10
9
 UFC/g 2,0X10

9
 UFC/g 4,0X10

7
UFC/g 

B. bifidum 2,0X10
9
UFC/g 1,0X10

9
UFC/g 2,0X10

8
 UFC/g 

 

 

 A contagem de L. acidophilus e B. bifidum no requeijão P3 também mostrou 

valores adequados de microrganismos viáveis durante o período de armazenamento. 

Mesmo tendo apresentado valores mais altos de acidez titulável e mais baixos de pH 

estes não atingiram valores críticos e não se tornaram inibidores do crescimento 

microbiano. Ribeiro et al. (2009), avaliando queijo fresco com baixo teor de gordura e 

população inicial de 10
8
UFC/g, obteveram resultados satisfatórios e contagem de 

bactérias viáveis durante os 28 dias de armazenamento, tendo contagens de 

7,5x10
8
UFC/g no período de 15 dias de armazenamento, estando esse valor ainda 

abaixo do encontrado no atual estudo com a formulação com reduzido teor de gordura 

(REBEIRO; SIMÕES, JURKIEWICZ, 2009). Cichoski et al. (2008), também 

verificaram contagem de microrganismos probióticos igual a 10
8
UFC/g durante o 
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armazenamento de queijo prato com reduzido teor de gordura durante armazenamento 

(CICHOSKI et al., 2008). Tais resultados demonstram que a redução do teor de gordura 

até os níveis estudados não interferiu na viabilidade de L. acidophilus e B. bifidum em 

requeijão cremoso. A Tab. 3 apresenta os valores da contagem dos probióticos da 

formulação P3 durante o armazenamento. 

 

 

Tabela 3 -Viabilidade de bactérias lácticas em requeijão cremoso fresco  probiótico 

com reduzido teor de gordura, armazenado a 10ºC, durante 15 dias. 

Bactéria Tempo de armazenamento 

1 dia 7 dias 15 dias 

L. acidophilus 3,0X10
8
 UFC/g 2,0X10

8
 UFC/g 5,0X10

9
UFC/g 

B. bifidum 5,0X10
8
UFC/g 1,0X10

9
UFC/g 2,0X10

9
 UFC/g 

 

 A sobrevivência dos probióticos nos requeijões P2 e P3 submetidos às condições 

gástricas e entéricas simuladas in vitro, ao longo do período de armazenamento sob 

refrigeração é apresentada nas Fig. 3 e 4.  

 Ao primeiro dia de armazenamento já é possível observar redução da 

sobrevivência dos probióticos L. acidophilus e B. bifidum, após 2h de simulação das 

condições gastrintestinais in vitro, correspondendo à etapa ácida do ensaio, tanto para a 

formulação P2 como para a P3. Para a formulação P2 houve redução de 3,5 log UFC/g e 

para a P3 mais de 1 log UFC/g. Entre o fim da etapa ácida e as duas primeiras horas da 

etapa entérica (4h) houve novamente redução da população de probióticos, sendo de 2 

log UFC/g para o P2 e praticamente houve manutenção na contagem do P3. Ao final 

das 6h de simulação, no 1º dia de armazenamento, obteve as menores contagens para o 

P2, 1 log UFC/g e 1,3 logUFC/g para o P3. 

 Ao sétimo dia se observou para ambas as amostras melhor curva de 

sobrevivência durante a simulação da digestão. A redução da população no P2 nas 2 

primeiras horas foi menor que 2 logUFC/g e a sobrevivência ao final do processo foi de 

2,8 log UFC/g. Para o P3 observou-se contagem final de 2,6 log UFC/g após as 6h de 

simulação das condições gastrintestinais.  

 No 15º dia de armazenamento observou-se que a P2, manteve a contagem inicial 

de probióticos e redução durante a simulação semelhante aos testes anteriores, com 

viabilidade após as 6h de 2 log UFC/g. A formulação P3 apresentou redução da 



44 

 

 

 

contagem bem maior que os outros ensaios, com 1,7 logUFC/g ao final das 2h, não 

sendo mais detectado após essa etapa. 

 

  

Figura 3 – Tempo de digestão e sobrevivência de probióticos no requeijão cremoso 

fresco (P2) submetidos às condições gástricas e entéricas, simuladas in vitro, durante o 

período de armazenamento de 15 dias. 

 

 

 

Figura 4 – Tempo de digestão e sobrevivência de probióticos no requeijão cremoso 

fresco com reduzido teor de gordura (P3) submetidos às condições gástricas e entéricas, 

simuladas in vitro, durante o período de armazenamento de 15 dias. 
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 De modo geral, observou-se que o período de 7 dias sob refrigeração a 10ºC ± 1, 

foi o melhor tempo para que se obtenha bactérias viáveis na preparação light (P3), após 

as 6h de simulação da digestão. É em torno do 7º dia que os requeijões frescos atingem 

sua estabilidade físico-química, e também é o período que as próprias condições do 

alimento promoveram maior efeito protetor à digestão. Além disso, visto ser o seu teor 

de gorduras reduzido, após esse período, torna-se evidente o seu efeito protetor, quando 

comparado com os resultados obtidos com a simulação do requeijão cremoso integral 

(P2).  

Buriti (2008), observou comportamento similar para musses acrescidas de L. 

acidophilus submetidas às condições gastrintestinais in vitro. Observou reduções 

similares após as 2 primeiras horas da simulação, durante todos os ensaios, podendo ser 

notada mesmo nos 30 minutos iniciais. As musses que foram armazenadas sob 

refrigeração também tiveram contagem reduzida desde o início do experimento, com 

formulações que já não eram detectáveis após 2h da etapa ácida (BURITI, 2008). Neste 

mesmo estudo observou-se que o comportamento das musses armazenadas sob 

congelamento foi significativamente diferente, pois este favoreceu à sobrevivência de L. 

acidophilus na simulação gastrintestinal in vitro, em que foi possível uma recuperação 

média do probiótico, ao final de 6 h de ensaio, de 2,5 log UFC/g ao longo de 112 dias 

de armazenamento (BURITI, 2008), contudo, o armazenamento dos requeijões sob 

congelamento não são ideais para a manutenção de suas qualidades sensoriais. 

Para as amostras analisadas foi possível observar a sensibilidade dos L. 

acidophilus e B. bifidum ao HCl e pepsina, uma vez que foi nessa etapa que houve 

maior redução da viabilidade para as duas formulações propostas. Tais resultados 

reforçam os achados de Buriti (2008), que verificou comportamento similiar dos L. 

acidophilus em simulação de digestão ácida (BURITI, 2008). 

Contudo, deve-se ressaltar também que houve sensibilidade às etapas contendo 

bile. A bile é uma secreção digestiva que apresenta o papel principal na emulsificação e 

solubilização de lipídios. Dessa forma, ela também afeta os fosfolipídios e as proteínas 

das membranas celulares bacterianas, interrompendo a sua homeostase (BEGLEY et al., 

2005).  

Estudo realizado com células puras de Lactobacillus acidophilus LA 547 

apresentaram uma redução de até 7 log UFC/g após 120 minutos de exposição a 0,6% 
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de sais biliares em solução de pH 8,25 (KRASAEKOOPT et al.,2004). No presente 

trabalho a redução máxima foi de 5 log UFC/g, para a preparação integral (P2), que 

apresenta teor maior de gordura. Isso demonstra que os componentes da dieta ou 

ingredientes alimentícios influenciam as bactérias probióticas durante a sua passagem 

pelo TGI (BURITI, 2008). Embora os resultados obtidos por KRASAEKOOPT et al. 

(2004) fossem para uma outra cepa de Lactobacillus acidophilus, as células puras 

estudadas por eles estavam mais susceptíveis à ação da bile.  

Nesse sentido, os ingredientes alimentícios adicionados aos requeijões cremosos, 

principalmente o teor de gordura, no presente estudo não foram suficientes para a 

proteção da bactéria probiótica durante o ensaio in vitro.  Alguns autores citam que as 

bactérias probióticas são sensíveis a acidez e a bile em maior ou menor grau em função 

do gênero e espécie, poucas sobrevivem aos testes simulados com sucos gástricos e 

entéricos (TRUELSTRUP HANSEN et al., 2002; TAKAHASHI et al., 2004; 

COLLADO et al.,2006). Kurmann e Rasic (1991), afirmam que a sobrevivência de 10
6
 

UFC/g é suficiente para exercer os efeitos benéficos à saúde, por se tratar da população 

final adequada para a veiculação de probióticos após a simulação do sistema 

gastrintestinal. Contudo, poucos são os trabalhos que concluem sobre a população 

mínima para o efeito probiótico após a passagem pelos sistemas simulados. A legislação 

brasileira exige que as culturas utilizadas sejam resistentes às condições gástricas e à 

presença de bile, mas não especifica qual a redução máxima aceitável após a realização 

destes testes (BRASIL, 2008). Uma alternativa para melhoria da resistência as 

condições gastrointestinais é a microencapsulação dos probióticos (CAPELLA; HAY; 

SHAH, 2006). 

A cor visual é um dos mais importantes parâmetros de qualidade em produtos 

alimentícios, pois é a primeira característica que o consumidor percebe e usa para 

aceitar ou rejeitar um alimento, porém ainda não existem padrões quantitativos para os 

atributos de cor em produtos lácteos como o requeijão cremoso. Assim, a análise da cor 

é também um fator importante a ser avaliado pois, a percepção da cor permite também a 

detecção de certas anormalidades ou defeitos que o alimento possa apresentar (SHAN; 

NORMAND; PELEG, 1997; LEÓN et al., 2006). E pode ser ainda um importante 

parâmetro para a determinação da qualidade dos alimentos auxiliando no controle da 

matéria-prima, nas alterações causadas pelo processamento e armazenamento 

(MACDOUGALL, 2002).  
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A análise instrumental da cor dos requeijões cremosos P2 e P3 indicou produtos 

com boa luminosidade, amarelados e com centro de saturação no campo vermelho, para 

ambas as amostras, com acentuação da cor amarela ao longo do tempo de 

armazenamento. As Tab. 4 a 7 mostram os resultados para os parâmetros L*, a* e b*, 

dos requeijões cremosos e a variação de cor das amostras durante o período de 

armazenamento. 

 

Tabela – 4 Análise de cor do requeijão cremoso fresco probiótico, armazenado a 

10º C ±1 

 

 

 

 

Tabela – 5 Análise de cor do requeijão cremoso fresco probiótico com reduzido teor 

de gordura, armazenado a 10º C ± 1 

 

 

 

  

 A tendência à cor amarela e vermelha pode ser explicada pela composição e 

ingredientes utilizados, como a manteiga e ainda pela própria coloração da cultura 

probiótica adicionada a ambas as preparações, fato que concorda com Aryana e 

McGrew (2007). Estes relatam que a cor dos leites fermentados é influenciada pela 

coloração dos ingredientes utilizados nas etapas de elaboração. A tendência a aumento, 

e maior diferença de cor entre o 1º e o 7º dia no P3, pode ser explicado por ser este o 

período no qual se espera que os requeijões frescos adquiram estabilidade de sua 

composição, fator este que foi confirmado pelas análises anteriores como o melhor 

período de viabilidade dos probióticos. Para o P2 a maior diferença foi verificada entre 

o 7º e o 15º dia, mostrando estabilidade por período maior, o que talvez tenha refletido 

também na resistência e viabilidade dos probióticos a simulação de digestão in vitro. 

 

 

 

Tempo de armazenamento Escala CIELab 

1 dia L* 90,46    a* +0,01     b* +18,69 

7 dias L* 86,42    a* +0,38     b* +20,02 

15 dias L* 62,68    a* +0,15     b* +23,33 

Tempo de armazenamento Escala CIELab 

1 dia L* 91,24    a* -0,36      b* +16,23 

7 dias L* 79,25    a* +0,01     b* +19,95 

15 dias L* 84,94    a* +0,33     b* +21,27 
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Tabela – 6 Diferença total da cor (CIELab) do requeijão cremoso fresco probiótico, 

armazenado a 10º C ± 1 

Diferença entre os tempos de armazenamento  ΔE* 

1º  ao 7º dia 3,83 

7º  ao 15º dia 23,79 

1°  ao 15° dia 27,98 

* Diferença total da cor  
 

Tabela 7- Diferença total da cor (CIELab) do requeijão cremoso fresco probiótico 

com reduzido teor de gordura, armazenado a 10º C ± 1 

Diferença entre os tempos de armazenamento ΔE* 

1º  ao 7º dia 12,56 

7º  ao 15º dia 5,85 

1°  ao 15° dia 8,09 

                                 * Diferença total da cor 

O requeijão cremoso é um sistema complexo, composto por proteínas, gordura, 

água, sais minerais, que contribuem para a formação de características principais que 

envolvem a textura, sabor, cor e aroma. Esses atributos exercem papel fundamental na 

percepção da qualidade global e preferência do consumidor (DRUNKLER, 2009). 

A avaliação sensorial dos requeijões foi realizada no 1º e no 7º dia após a 

elaboração, período onde os requeijões adquirem estabilidade da sua composição e 

obtiveram melhores resultados nas avaliações físico-químicas e microbiológicas. Os 

resultados se encontram nas Fig. 5 a 8. 

 

 
Figura 5 – Análise sensorial do Requeijão cremoso fresco tradicional (P1), Requeijão 

cremoso fresco probiótico (P2) e Requeijão cremoso fresco probiótico com reduzido 

teor de gordura (P3) realizada no 1º dia de armazenamento. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
Cor Amarela  

Aroma de Queijo 

Sabor de Queijo Viscosidade 

Espalhabilidade 

P1  

P2  

P3  



49 

 

 

 

 
Figura 6 – Análise sensorial do Requeijão cremoso fresco tradicional (P1), Requeijão 

cremoso fresco probiótico (P2) e Requeijão cremoso fresco probiótico com reduzido 

teor de gordura (P3) realizada no 7º dia de armazenamento. 

 

Na análise dos atributos característicos houve diferença (p>0,05) no parâmetro 

aroma de queijo entre a mesma amostra P2 no 1º e 7º dia. Observou-se para essa 

amostra que apesar de não diferirem, significativamente, a aceitabilidade e intenção de 

compra apresentaram resultados superiores na avaliação do 7º dia.  Constatou-se que no 

7º dia de armazenamento da amostra P2, 76% dos julgadores afirmaram que 

comprariam ou certamente comprariam. Para o P3, a diferença foi entre os atributos cor 

e sabor, apresentando essa amostra, notas melhores na avaliação do 1º dia para todos os 

atributos. A aceitabilidade e intenção de compra também foram estatisticamente 

diferentes para a P3 nesse período, novamente com melhores resultados para a avaliação 

no 1º dia, quando 56% dos julgadores afirmaram que certamente comprariam o produto. 

Tal comportamento não foi mantido para o 7º dia de armazenamento pois, a intenção de 

compra desse produto foi para 20%. 

Ao comparar as amostras, observou-se que a cor, sabor e viscosidade foram 

diferentes no 1º dia da análise, e no7ºdia o aroma e a intenção de compra diferentes e 

com resultados favoráveis para o P3. 
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Figura 7 – Teste de  aceitação por escala hedônica verbal, estruturada em 7 pontos, 

realizada no 1º e no 7º dia de armazenamento para o Requeijão cremoso fresco 

tradicional (P1), Requeijão cremoso fresco probiótico (P2) e o Requeijão cremoso 

fresco probiótico com reduzido teor de gordura (P3). 

 

 

 

 
Figura 8 - Escala de atitude, estruturada de 5 pontos, empregada como indicativo de 

intenção de compra realizada no 1º e no 7º dia de armazenamento para o Requeijão 

cremoso fresco tradicional (P1), Requeijão cremoso fresco probiótico (P2) e Requeijão 

cremoso fresco probiótico com reduzido teor de gordura (P3) 

 

 

O aroma de queijo tem como principais determinantes o teor de gordura como 

substrato de variadas reações bioquímicas responsáveis pela formação do aroma e a 

composição da microbiota presente (BARROS et al., 2006). Alves et al. (2008), 
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também encontraram em seu estudo que a adição de L. acidophilus aumentou a 

qualidade sensorial do queijo minas frescal. Outros pesquisadores também verificaram 

melhoras sensoriais com a incorporação de L. acidophilus, como Buriti et al. (2005), 

que avaliaram sensorialmente os queijos e concluíram que o queijo contendo o 

probiótico foi o preferido pelos consumidores, apesar de não ter sido encontrada 

diferença significativa entre os queijos. Souza (2006) avaliou as características do 

queijo de minas frescal elaborado L. acidophilus e também verificou que a adição do 

microrganismo probiótico resultou em benefícios sensoriais ao produto.  

É esperado que o incremento de culturas probióticas melhore o aroma do 

produto, uma vez que os Lactobacillus são considerados microrganismos proteolíticos. 

A proteólise é um processo bioquímico que representa um importante papel nas 

características sensoriais dos queijos, especialmente aroma, sabor e textura. Diversos 

trabalhos descrevem que as bactérias ácido-lácticas e os Lactobacillus possuem um 

complexo sistema de proteinases e peptidades que liberam aminoácidos livres, aminas e 

peptídeos, influenciando as características de flavour de diferentes variedades de 

queijos. Brearty et al. (2001), afirma que o gênero Bifidobacterium também contribui 

para o aroma de queijos, relatando que a adição destes probióticos melhorou o aroma de 

queijos Cheddar em relação ao controle. Em estudo de Ong et al., (2007), foi observado 

que a adição de Lactobacillus e/ou Bifidobacterium de diferentes espécies em queijo 

Cheddar causaram sabores mais amargos, ácidos e de vinagre em comparação ao queijo 

controle. Entretanto, esses resultados não concordam com os do presente estudo pois, 

foi observado que a adição dos microrganismos probiótiscos L. acidophilus e B. bifidum 

resultaram em requeijões cremosos com melhor perfil de características e maior 

aceitabilidade e intenção de compra que a preparação controle. 
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CONCLUSÃO 

 

 Os requeijões elaborados apresentaram composição adequada à portaria que 

regulamenta o padrão de identidade dos requeijões integrais e com reduzido teor de 

gordura. Além disso, a adição dos probióticos conferiu aos requeijões um teor maior de 

acidez contudo, esta mostrou-se como incremento de atributos desejáveis ao produto.  O 

requeijão cremoso tradicional e com baixo teor de gordura são adequados 

tecnologicamente para a incorporação das culturas probióticas de L. acidophilus e B. 

bifidum, pois os microrganismos apresentaram contagens de acordo com a legislação 

por até 15 dias de armazenamento, apresentando populações suficientes para 

caracterizá-lo como potencialmente probióticos. Entretanto, são necessários estudos 

complementares para desenvolver produtos que apresentem maior resistência às 

condições gastrintestinais.  
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

           

        

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

( De acordo com os critérios da resolução 196/96 do Conselho Nacional da Pesquisa) 

 

 Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa QUALIDADE E 

VIABILIDADE DE REQUEIJÃO CREMOSO ADICIONADO DE 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS E BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM. 

 O objetivo deste estudo é desenvolver requeijão cremoso adicionado de 

microrganismos probióticos e avaliar a sua aceitação. 

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em avaliar o requeijão por meio de um 

teste de aceitação com o consumo de cerca de 50g da amostra do requeijão e 

preenchimento da ficha de avaliação. 

 Os riscos relacionados com sua participação são não gostar do produto ou não 

concordar com a sua aceitação, no entanto a degustação do produto em análise não 

produzirá danos sejam estes: físico, social, moral ou outra que incorra em riscos a saúde 

humana.  

 Os benefícios relacionados com a sua participação são contribuir com a pesquisa 

para a produção de requeijão com propriedades probiótica, e assim contribuir com a 

possibilidade de aumentar a oferta de produtos com características funcionais, que 

promovam saúde aos consumidores. 

  

 Você terá o direito de decidir livremente se desejará ou não participar, assim 

como sair da pesquisa a qualquer momento. Sua participação é voluntária. Você não 

terá que gastar dinheiro, nem tão pouco será pago para participar da pesquisa. Tem o 

direito assegurado ao sigilo quanto as pergunta e respostas no que se refere a pesquisa. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação.  

 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 

institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 

______________________________________________ 

Gabriela Luciana Santos Bastos Teixeira 

(pesquisadora responsável) 
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_____________________________________________ 

Testemunha 

 

______________________________________________ 

Testemunha 

 

 

Gabriela Luciana Santos Bastos Teixeira 

Pesquisadora 

E-mail: gabi_luciana@hotmail.com 

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade 

Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901  

Fone PABX: (81) 2126.8000  

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
Avenida da Engenharia s/n- 1 andar, 

Cidade Universitária 

Recife – Pernambuco 

Fone: (81)2126-8588 

CEP:50.740-600 
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ANEXO 2 

 

 

 


