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FABRICAÇÃO DE QUEIJO FRESCAL INCORPORADO COM EXTRATO DE 

PRÓPOLIS E SUA INFLUÊNCIA NA ACEITAÇÃO SENSORIAL E NAS 

PROPRIEDADES QUALITATIVAS 

 

MENDONÇA, Lidiane Pinto de. Fabricação de queijo frescal incorporado com 

extrato de própolis e sua influência na aceitação sensorial e nas propriedades 

qualitativas. 2020. Dissertação (Mestrado em produção animal) – Programa de Pós-

Graduação em Produção Animal. Universidade Federal Rural do Semiárido, 

Mossoró/RN, 2020. 

 

RESUMO: O queijo frescal é classificado como um alimento de alta umidade e elevada 

riqueza de nutrientes. Por ser um dos produtos mais susceptíveis a deterioração, 

carece de tecnologias que favoreçam o aumento de vida útil. A própolis é um produto 

natural produzida pelas abelhas africanizadas, que devido aos seus compostos 

biológicos tem ação antimicrobiana e antifúngica. Assim, objetivou-se fabricar um 

queijo tipo frescal incorporado com extrato de própolis e verificar sua influência na 

aceitação sensorial e nas propriedades qualitativas. Inicialmente foram produzidas 

seis amostras de queijo tipo frescal, sendo quatro incorporadas com 10% e 15% de 

extrato de própolis e duas sem adição de própolis (controle). As amostras foram 

acondicionadas em atmosfera a vácuo e atmosfera normal, e postas em análises 

microbiológicas (análise de bolores e leveduras e bactérias mesófilas), físico-químicas 

(pH, acidez, perda de massa, umidade e cor), sensoriais e aspectos visual. Os queijos 

tratados não apresentaram diferenças estatísticas em relação a análise sensorial. A 

adição de 15% de extrato de própolis verde controlou a contaminação por fungos e 

bactérias mesófilas nas amostras analisadas. Ao longo de nove dias de estocagem 

refrigerada, os parâmetros físico-químicos das amostras tratadas se mantiveram 

estáveis, não diferindo estatisticamente pelo teste T. Verificou-se que em aspectos 

visuais a adição de extrato de própolis não interferiu negativamente quando analisada 

a olho nu. Portanto, concluiu-se que a adição do extrato de própolis verde em queijos 

frescos pode ser promissora na conservação como substituto aos conservantes 

sintéticos.  

 

Palavras chaves: Produtos lácteos. Análise de alimentos. Qualidade de produtos de 

origem animal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MANUFACTURE OF FRESH CHEESE INCORPORATED WITH PROPOLIS 
EXTRACT AND ITS INFLUENCE ON SENSORY ACCEPTANCE AND 

QUALITATIVE PROPERTIES 
 

 

MENDONÇA, Lidiane Pinto de. MANUFACTURE OF FRESH CHEESE 
INCORPORATED WITH PROPOLIS EXTRACT AND ITS INFLUENCE ON 
SENSORY ACCEPTANCE AND QUALITATIVE PROPERTIES. 2020. Dissertação 
(Mestrado em produção animal) – Programa de Pós-Graduação em Produção Animal. 
Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró/RN, 2020. 
 

ABSTRACT: The fresh cheese is classified as a high moisture and high nutrient rich 

food. As it is one of the products most susceptible to deterioration, it lacks technologies 

that favor the increase in useful life. Propolis is a natural product produced by 

Africanized bees, which due to its biological compounds has antimicrobial and 

antifungal action. Thus, the aim was to manufacture a fresh type cheese incorporated 

with propolis extract and to verify its influence on sensory acceptance and qualitative 

properties. Initially, six samples of fresh cheese were produced, four of which were 

incorporated with 10% and 15% propolis extract and two without the addition of 

propolis (control). The samples were stored in a vacuum and normal atmosphere, and 

placed in microbiological analysis (analysis of molds and yeasts and mesophilic 

bacteria), physical-chemical (pH, acidity, loss of mass, moisture and color), sensory 

and visual aspects. The treated cheeses showed no statistical differences in relation 

to sensory analysis. The addition of 15% green propolis extract controlled the 

contamination by fungi and mesophilic bacteria in the analyzed samples. Over nine 

days of refrigerated storage, the physical-chemical parameters of the treated samples 

remained stable, not statistically differing by the T test. It was found that in visual 

aspects the addition of propolis extract did not interfere negatively when analyzed with 

the naked eye. Therefore, it was concluded that the addition of green propolis extract 

in fresh cheeses can be promising for conservation as a substitute for synthetic 

preservatives. 

 

Key words: Dairy products. Food analysis. Quality of products of animal origin. 
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1. CAPÍTULO 1 

   CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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1.1 INTRODUÇÃO   

 

 Por ser o leite utilizado como uma das principais fontes proteicas na 

alimentação humana, é justificável sua utilização na fabricação de novos produtos. 

Além do que, mais de sessenta enzimas, inúmeros sais e todas as vitaminas estão 

presentes no leite, tornando esse alimento de grande aporte nutritivo. Essas 

características nutricionais o torna com grande importância tecnológica na elaboração 

de diversos produtos, entre os seus derivados, há o queijo, um alimento consumido 

pela população há cerca de 8 mil anos a.C. (PERRY, 2004; ORDÓNEZ, 2005). 

Os queijos caracterizam-se como alimentos frescos ou maturados obtidos por 

separação parcial do soro do leite, coagulado pela ação física do coalho, enzimas 

específicas de bactérias com potencial tecnológico para tal produção ou ácidos 

orgânicos que sejam permitidos pela legislação, utilizados de forma isolada ou 

combinada. Todos os ingredientes utilizados na produção devem possuir qualidade 

apta para utilização na área de alimentos (BRASIL, 1996). Há diversos tipos de queijos 

com características peculiares em função, principalmente, de diferenças no processo 

produtivo, tais como o tipo de leite, o tipo de coagulação empregada, 

presença/ausência de maturação e/ou tempo de maturação (PERRY, 2004). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijos (ABIQ), o queijo 

minas frescal é um dos principais queijos produzidos no Brasil, sendo também 

conhecido simplesmente como queijo frescal, além de outras denominações como 

queijo branco ou queijo minas (ABIQ, 2020). É um queijo fresco obtido por coagulação 

enzimática do leite com coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, 

complementada ou não com ação de bactérias lácticas específicas, tendo entre 55% 

a 58% de umidade, 17% a 19% de gordura, concentração de sal entre 1,4% a 1,6% e 

pH entre 5,0 a 5,3% (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997).  

É um produto de fácil elaboração e que devido à presença de nutrientes 

importantes ao organismo humano, traz inúmeros benefícios quando consumido 

regularmente, tais como, formação e manutenção dos ossos devido a presença de 

cálcio, auxílio para aumento da imunidade por conter vitaminas e minerais e 

contribuição para hipertrofia muscular, devido a presença de proteínas essenciais 

(HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006).  

No entanto, o queijo frescal é um dos mais susceptível a deterioração dentre 

os alimentos de origem animal, pois constitui um meio excelente para multiplicação 
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microbiológica. Isso é justificável pela elevada atividade de água e riqueza de 

nutrientes. Devido essa perecibilidade, é necessário a adoção de prática higiênico-

sanitária durante toda sua cadeia de processamento, como também, de tecnologias 

capazes de prolongar sua vida de prateleira (VISOTTO et al., 2011).  

O emprego de substâncias naturais em substituição aos conservantes 

sintéticos é um tema que vem despertando interesse na área alimentícia, sendo que 

pesquisadores (Luiz-Villaroya e colaboradores (2015); Abreu (2019), Loebler e 

colaboradores (2018)), têm testado efeito desses  conservantes em substituição aos 

aditivos obtidos quimicamente adicionado propositalmente com o objetivo de 

conservar e/ou minimizar o crescimento microbiano em alimentos e manter suas 

características físico-químicas como sabor, textura e aroma durante o período de 

estocagem (SHARIF et al., 2017).  

Nesse contexto, o extrato de própolis tem se destacado, devido suas elevadas 

propriedades biológicas e, com isso, seu potencial antimicrobiano vem sendo testado 

também em alimentos (CORREA, 2019), como nos trabalhos de Boufadi e 

colaboradores (2014), e Zepeda (2012). É produzida pelas abelhas africanizadas Apis 

mellifera a partir de substancias resinosas de plantas acrescida com saliva contendo 

enzimas produzidas nas suas glândulas salivares. A palavra própolis significa em 

defesa da cidade, sendo utilizada dentro da colmeia no intuito de proteção contra 

tempestades e invasores, além do mais, é utilizada para manter os níveis baixos de 

micro-organismos em seu interior (FERREIRA et al., 2017).  

A própolis verde é uma substância encontrada somente no Brasil, por ser 

produzida através do alecrim-do-campo (Baccharis dracunculifolia), uma planta nativa 

do cerrado brasileiro (FERREIRA; NEGRI, 2017). A própolis verde contém compostos 

bioativos como p-cumárico e terpenóides que demostram ação antimicrobiana, o 

flavonoide chrisina que age como um antifúngico e a artepilina C com função 

antitumoral e antioxidante (TORETI et al., 2013).  

Resultados positivos vêm sendo observado na incorporação do extrato de 

própolis em superfícies de queijos maturados. Correa e colaboradores (2019), relata 

em seu estudo que o extrato de própolis verde teve ação positiva contra micro-

organismos isolados do queijo gorgonzola. Já Aly e Elewa (2007), verificaram sua 

ação contra Aspergillus da superfície queijos durante seu amadurecimento. 

Semelhantemente, Castro e colaboradores (2018), analisando o extrato de própolis 

incorporado na massa do queijo frescal maturado, verificou grande potencial frente a 
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coliformes termotolerantes, bolores e leveduras e Salmonella sp.). Porém, há 

deficiência de estudos que apontem o uso de extrato de própolis verde como 

conservante em queijos totalmente frescos, o que justifica novas pesquisas nesse 

âmbito. 

Portanto, considerando a importância do queijo frescal, sua aceitação, ampla 

comercialização, e também suas características de alta umidade e seu alto potencial 

de deterioração, o presente trabalho teve por objetivo realizar a fabricação de queijo 

frescal incorporado com extrato de própolis e verificar a sua influência na aceitação 

sensorial e nas propriedades qualitativas.      

A dissertação está dividida em dois capítulos: 1. Considerações gerais e 2. 

Fabricação de queijo frescal incorporado com extrato de própolis e sua influência nas 

propriedades físico-químicas, microbiológicas, aspecto visual e aceitação sensorial. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 - Realizar a fabricação de queijo frescal incorporado com extrato de própolis e verificar 

a sua influência na aceitação sensorial e nas propriedades qualitativas.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Produzir o queijo tipo frescal incorporado com diferentes concentrações de extrato 

de própolis e avaliar sua aceitabilidade a partir de análises sensoriais; 

- Analisar a qualidade microbiológica de queijo tipo frescal incorporado com diferentes 

concentrações de extrato de própolis; 

- Avaliar a qualidade físico-química de queijo tipo frescal incorporado com diferentes 

concentrações de extrato de própolis; 

- Verificar a aparência visual de queijo tipo frescal incorporado com diferentes 

concentrações de extrato de própolis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.3.1 Leite: Matéria Prima Nutritiva na Fabricação de Subprodutos 

 

 A produção de leite eleva a economia do Brasil, isso se justifica pois a 

Associação Brasileira de Laticínios apontou em 2017 o Brasil como o 4° maior produtor 

mundial de leite (ABIQ, 2020), e de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2018 foram industrializados cerca de 

24.407.848.00 litros de leite no Brasil (IBGE, 2019). Sendo assim, essa matéria-prima 

além dos seus aspectos nutricionais, gera emprego e renda ao país.  

O leite é uma fonte abundante em nutrientes, energia e proteínas facilmente 

digeríveis, além disso, contém micronutrientes biodisponíveis ao organismo, sendo 

capaz de controlar inflamações (HASLER et al., 2019). 

 Entende-se por leite “o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas” (BRASIL, 

2002, p. 1). Em termos nutricionais, o leite se destaca por apresentar riqueza em 

proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, sendo essencial à nutrição, crescimento e 

desenvolvimento de mamíferos, principalmente ao homem, que continua seu 

consumo após desmame (SALEH et al., 2019). 

 Do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura homogênea de 

substâncias como lactose, glicerídeos, proteínas, saís, vitaminas e enzimas.  A lactose 

é um dissacarídeo que por hidrólise enzimática gera glicose e galactose. É o açúcar 

de maior destaque do leite, sendo um substrato para transformação em ácido lático 

pelas bactérias, sendo essa fermentação de grande importância industrial 

(GRACINDO; PEREIRA, 2010).  

A gordura do leite é a porção que tem elevada variação, encontra-se em forma 

de glóbulos esféricos, envolvido por membrana lipoprotéica. Em termos percentuais, 

o ácido palmítico e oleico, são os ácidos graxos majoritários na composição do leite. 

Outros componentes importantes são as substâncias nitrogenadas, mais 

especificamente a caseína e as proteínas do soro do leite como β-lactoglobulina, α-

lactoalbumina e imunoglobulinas, que pode ser separada por coagulação enzimática 

(ORDONEZ, 2005). 

Segundo Tronco (2008), o leite de vaca contém em média 87,3% de água, 4,9% 

de lactose, 3,6% de gorduras, 3,3% de proteínas e aproximadamente 0,9% de 
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minerais. Além dos macronutrientes, mais de sessenta enzimas (lipases, proteases, 

catalase etc.), inúmeros sais (cálcio, sódio, potássio, magnésio, ferro, fósforo e zinco) 

e todas as vitaminas (A, D, E, C e vitaminas do complexo B) estão presentes no leite, 

tornando esse alimento de grande aporte nutricional (ORDONEZ, 2005).  

É também de relevante importância tecnológica na elaboração de inúmeros 

produtos. Entre os derivados do leite, citam-se o leite em pó, doce de leite, iogurte, 

coalhada e o queijo, sendo esse último, consumido por grande parcela populacional 

(KOZECHEN, 2014).  É ao longo de uma transformação marcante, que advém a 

fabricação de um subproduto altamente consumido hoje, o queijo (ORDONEZ, 2005). 

 

1.3.2 Queijo: Aspectos Históricos, Bioquímicos e Nutricionais 

 

Consumido há milhares de anos, nota-se sua fabricação há cerca de 8.000 mil 

anos a.C. Pressupõe-se que o queijo tenha sido acidentalmente descoberto quando o 

leite era armazenado em recipientes elaborados com estomago de ruminantes, assim, 

por conter enzimas responsáveis pela coagulação, ocorria o processo fermentativo e 

consequentemente o surgimento do queijo. Com a fabricação e surgimento acidental 

do queijo, esse alimento foi sendo amplamente consumido pelos primórdios, mesmo 

não sendo de conhecimento claro seus aspectos bioquímicos e microbiológicos 

(PERRY, 2004). Sendo assim, é a partir do leite, que se obtém o concentrado lácteo 

constituído por proteínas, carboidratos, lipídeos, sais minerais e vitaminas, com 

características sensoriais altamente aceitáveis (KOZECHEN, 2014). 

 

 Por definição, queijo é o produto fresco ou maturado que se obtém por 

separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou 

totalmente desnatado) ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do 

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, substâncias aromatizantes 

e matérias corantes (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

 Apesar do processo de fabricação do queijo ser antigo, técnicas vêm sendo 

gradativamente aprimoradas para que esse produto se torne cada vez mais de 

interesse tecnológico e nutricional. Para fabricação do queijo, o leite deve ser 
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obrigatoriamente pasteurizado, porém, para aqueles que passam por longos dias de 

maturação (cerca de 60 dias) antes do consumo, pode ser utilizado leite cru. Esse 

tempo de maturação pode ser reduzido, desde que comprovem que a redução do 

período de maturação não comprometa a qualidade e a inocuidade do produto 

(PERRY, 2004; BRASIL, 2013).  

No processo de fabricação de queijo, a pasteurização do leite mais utilizada é 

realizada elevando sua temperatura de 72°C a 75°C por cerca de 15 a 20 segundos 

e rapidamente resfriado até que chegue a uma temperatura de 35°C, momento esse, 

que são empregados os ingredientes para elaboração do produto final (GAVA; DA 

SILVA; FRIAS, 2008). 

A coagulação é a etapa determinante no processamento do queijo, havendo a 

concentração da proteína do leite, gerando um coágulo firme insolúvel (coalhada), 

obtido durante as modificações físico-químicas da caseína.  Assim, é preciso coagular 

as caseínas presente no leite, esse processo pode ser obtido através das vias láticas, 

quando ocorre a acidificação pelas bactérias ácido lácticas (BAL), ou enzimáticas, 

pela ação de enzimas coagulantes (ORDONEZ, 2005). 

A coagulação ácida é atingida por via biológica, provocada pela acidificação do 

leite onde há a produção de ácido lático pelas BALs, ou com adição de ácidos 

orgânicos no leite, gerando um número restrito de tipo de queijo. Já a coagulação 

enzimática é obtida através de enzimas comercializadas, mais conhecidas como 

coalho (SILVA, 2005). Há também a coagulação mista, onde é obtida através da 

adição do ácido lático e da enzima. A conquista desse processo de fabricação da 

coalhada (por ação enzimática ou por bactérias lática) é diferente e gera queijos 

totalmente distintos (FERNANDES, 2013).  

 A coagulação enzimática é a mais utilizada na fabricação de queijos. Nesse 

processo, é necessário a inserção do coagulante enzimático em uma faixa de 

temperatura entre 35°C a 38°C (faixa ótima para obtenção do coagulo), esse 

coagulante é rico em uma enzima, a quimosina, uma fosfoproteína de ação 

proteolítica, que age nas cadeias da caseína gerando para-caseína. Essa coagulação 

depende do tipo e concentração do coagulante, da temperatura (abaixo de 10°C e 

acima de 65°C não há coagulação), do pH e da reposição de cálcio, caso o leite passe 

pelo processo de pasteurização, pois esse mineral é perdido e tem participação 

relevante, influenciando a textura do queijo (PERRY, 2004). 
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 A fase posterior ao processo de coagulação é o dessoramento, que é realizado 

no coágulo enzimático através do corte da coalhada, agitação ou aquecimento. O 

corte da coalhada resume-se em dividir a massa para que haja expulsão da parte 

líquida. O líquido residual, é chamado lactosoro, parte aquosa onde permanece boa 

parte dos sólidos como proteínas, vitaminas e minerais que pode ser aproveitada 

como matéria-prima na produção de iogurtes e ricota (SILVA, 2005).  

Após dessoramento, a massa é transferida para moldes com orifícios para que 

o soro seja completamente drenado, assim, os grãos da coalhada se unem, formando 

uma massa bem firme, que dependendo do tipo de queijo, é submetida a prensagem 

mecânica (ORDONEZ, 2005). O queijo então formado é submetido a salga que tem 

como intuito potencializar o sabor e o crescimento das bactérias desejáveis, como 

também inibir o crescimento de microrganismos indesejáveis. Por fim, dependendo do 

tipo de queijo, pode haver um processo complexo, a maturação (operação com 

temperatura, tempo e umidade específicas) que pode chegar a cerca de 60 dias 

(PERRY, 2004; BRASIL, 2013). 

Sendo o queijo um alimento produzido em todo o mundo, tem diversos sabores, 

texturas e formas. Sua classificação baseia-se em características como o tipo de leite 

utilizado, do tipo de coagulação, da consistência, do teor de gordura, do tipo de casca 

e do tempo de maturação (ORDONEZ, 2005).  

 

1.3.3 Queijo Frescal: Fabricação e Aspectos Nutricionais 

 

 Entende-se por queijo frescal, o produto enzimático, não maturado e pronto 

para consumo após sua fabricação. É um queijo que tem aceitação abrangente, 

fazendo parte do hábito alimentar dos brasileiros (PEREIRA et al., 2018). 

Segundo o Regulamento Técnico Mercosul de Identidade e Qualidade do 

Queijo Minas Frescal, entende-se por queijo minas frescal “o queijo fresco obtido por 

coagulação enzimática do leite com coalho e/ou outras enzimas coagulantes 

apropriadas, complementada ou não com ação de bactérias lácticas específicas” 

(BRASIL, 1997).  O queijo frescal é um produto não maturado elaborado a partir de 

leite de vaca pasteurizado, de baixa acidez e de pouca durabilidade. De cor branca, 

odor suave, forma cilíndrica e pesando entre 0,3 a 5kg, é tradicionalmente brasileiro e 

um dos mais consumido nessa região, porém, sabe-se que sua origem vem do estado 

de Minas Gerais (KOZECHEN et al.,2014). 
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O queijo frescal é um dos derivados lácteos mais consumidos no Brasil. 

Todavia, devido a sua composição, tem grande predisposição a crescimento de micro-

organismos, paralelo a isso, há também os fatores como pH, umidade, atividade de 

água, umidade relativa e temperatura ambiente, que associados elevam as chances 

de deteriorar esse alimento (OLIVEIRA et al., 2018). 

O queijo frescal têm entre 55% a 58% de umidade (classificado como alta 

umidade), 17% a 19% de gordura, concentração de sal entre 1,4% a 1,6% e pH entre 

5,0 a 5,3. Devido sua alta umidade, o queijo frescal se torna bastante perecível, 

reduzindo sua vida de prateleira mesmo quando refrigerado até 8°C (BRASIL, 1996).  

É notória a popularidade desse queijo, por ser um alimento altamente nutritivo. 

Com baixo teor de sódio e gordura e relevante composição proteica, é excelente na 

introdução em uma dieta equilibrada (HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006). Com isso 

na literatura é comum a verificação do processo de fabricação do queijo frescal. 

Kozechen e colaboradores (2014), Silva (2005), Pereira e colaboradores (2018), 

Castro e colaboradores (2018) e Perry (2004), são alguns dos autores que estudaram 

o processo da fabricação desse tipo de queijo. 

 

1.3.3.1 Processo de fabricação do queijo frescal 

 

 A elaboração de queijos depende do tipo que se almeje fabricar. Em se tratando 

de queijo frescal, o processo de fabricação geral é demostrado no fluxograma 1. 
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Fluxograma 1: Fluxograma das etapas gerais na fabricação de queijo frescal. Fonte: 
(KOZECHEN et al., 2014). 

 
 

A padronização do teor de gordura leite é a etapa primária na fabricação de 

queijo frescal. Pode ser realizada adicionando-se leite desnatado ou desnatando-se 

parte do leite por meio de centrífugas industriais (KOZECHEN, 2014). 

Após a sua padronização, o leite deve ser obrigatoriamente pasteurizado. A 

pasteurização do leite que se destina à fabricação de queijos é fundamental para 

várias finalidades, tais como a destruição de micro-organismos deteriorantes 

prejudiciais à tecnologia de fabricação e à conservação do queijo, além da inativação 

patogênicos, que podem ocasionar doenças ao consumidor (PERRY, 2004).  Nessa 

etapa, o leite é levado a uma temperatura de 72°C a 75°C por cerca de 15 a 20 

segundos e, rapidamente, resfriado (GAVA; DA SILVA; FRIAS, 2008).  

Após a pasteurização do leite é necessário que ocorra sua coagulação. O 

queijo frescal é um produto de massa crua obtido pelo processo de coagulação 

enzimática. A etapa mais decisiva na fabricação desse queijo é a coagulação, nessa 

etapa, ocorre a concentração das caseínas do leite por meio da adição de enzimas 

coagulantes, que podem ser de origem animal e microbiana, são conhecidas 

popularmente como coalho (ORDONEZ, 2005).  

Para a fabricação do queijo de alta umidade por coagulação enzimática faz se 

necessário a adição de alguns ingredientes (ácido lático e cálcio) para aumento na 

eficiência. Com a pasteurização, as bactérias benéficas do leite (BALs) e o teor de 

cálcio pode ser reduzido, assim, é necessário acrescentar esse mineral e o cultivo 

iniciador (LIMA et al., 2009). A adição do ácido lático é o processo importante para 

fabricação do queijo frescal de alta umidade, pois a queda do pH é favorável no ponto 

de vista tecnológico por beneficiar a atividade da enzima coagulante. Para que se 

atinja o pH ótimo que a enzima necessita, é indispensável uma pré-acidificação do 

leite, essa etapa é atingida ao adicionar o ácido lático no início do processo, onde há 

AGITAÇÃO 

SALGA 

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 
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a diminuição no tempo de coagulação (FERNANDES, 2013). A reposição do cálcio é 

bastante relevante, pois influencia positivamente na textura do queijo (PERRY, 2004). 

Após o processo de pré-acidificação e reposição de cálcio, o coalho é 

adicionado ao leite no qual age por cerca de 40 minutos, até que as caseínas estejam 

totalmente coaguladas resultando na massa do queijo (KOZECHEN et al., 2014).  

O mecanismo de formação da coalhada do queijo frescal ocorre basicamente 

em duas fases, onde nestas, há o ataque da enzima na camada externa da caseína 

(K-caseína) tendo como resultado a liberação da fração proteica insolúvel (caseíno 

macropepitídeo) que na presença de íons de cálcio se precipitam e ligam-se entre si, 

formando uma rede tridimensional, mais conhecida como coalhada (ORDONEZ, 2005; 

FERNANDES, 2013). 

Após coagular, a massa passa pelo processo de corte. A massa é cortada por 

meio de lira metálica higienizada, permitindo-se, assim, a liberação do lactosoro 

(dessoramento). Essa liberação é importante para que os grãos da coalhada possam 

se unir de forma eficiente, dando origem a uma massa mais firme. A massa é agitada 

por meio de agitação manual ou mecânica e disposta em descanso para sua completa 

formação (SILVA, 2005).  

Em seguida, a enformagem, é realizada dando forma ao queijo, com a 

utilização de formas específicas com furos para permitir eliminação do soro.  O queijo 

passa então pela etapa da salga, onde tem como objetivo dar sabor e eliminar o 

crescimento bacteriano (PEREIRA et al., 2018). O método de salga mais utilizado no 

queijo frescal é a salga seca, onde o sal é aplicado diretamente na massa já 

enformada (KOZECHEN et al., 2014; SILVA, 2005; PEREIRA et al., 2018). 

Após todas essas etapas, o queijo deve ser mantido em armazenamento 

adequado, sob refrigeração, a temperaturas de 2°C a 8°C, visando conservá-lo, 

aumentando sua estabilidade microbiológica (BRASIL, 1996). 

 

1.3.3.2 Conservantes naturais para queijo frescal 

 

Os queijos frescais apresentam alto teor de umidade e nutrientes, elevada 

perecibilidade e, consequentemente, alta taxa de deterioração (BRASIL, 1996). 

Devido essas características marcantes, e por vezes ser produzido, estocado e/ou 

transportado em condições higiênico-sanitárias precárias, a sua qualidade 
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microbiológica pode ser comprometida, tornando-o um veículo de contaminação 

alimentar (FEITOSA et al., 2016). 

A ingestão de queijos frescais impróprios ao consumo, podem causar 

consequências graves ao organismo, como as doenças transmitidas por alimentos. 

Em se tratando de saúde pública, a população tem direito a alimentos seguros, isso 

engloba desde as condições higiênico-sanitárias na fabricação, como também 

aspectos microbiológicos e físico-químicos adequados (BRASIL, 2013). 

Os conservantes naturais vêm sendo testados em alternativa aos aditivos 

químicos, dado o aumento na busca por produtos in natura, que tragam ao organismo 

efeitos positivos e/ou menos agressivos, assim, atendendo a essa parcela 

populacional, a conservação por meio de produtos oriundos de fontes naturais cresce 

de forma incontestável (AZEVEDO; LEONARDI, 2018).  

A prolongação da vida de prateleira com manutenção das qualidades totais do 

queijo é o objetivo prioritário desse tipo de conservação (PEREIRA et al., 2018). Os 

conservantes naturais são aditivos utilizados no intuito de conservar e/ou minimizar o 

crescimento bacteriano no alimento e manter suas características físico-químicas 

como sabor, textura e aroma, de forma a mantê-lo próprio para consumo (SHARIF et 

al., 2017).  

Os conservantes naturais antimicrobianos são utilizados com o intuito de inibir 

o crescimento de micro-organismos patogênico e deteriorantes que provoquem algum 

tipo de deterioração indesejada no queijo. Dentro desses grupos há diversos 

compostos utilizados como conservantes naturais para inúmeros tipos de produtos 

alimentícios, principalmente direcionados aos queijos frescos (AZEVEDO; 

LEONARDI, 2018).  

 

1.3.4 Própolis: Caracterização e Atividade Biológica 

 

Do grego a palavra própolis significa defesa (pro) e cidade (polis), assim, dentro 

do ninho das abelhas africanizadas (Apis melífera), esse produto tem a função de 

amparar a colmeia, protegendo as brechas de tempestades e invasores. A própolis é 

produzida pelas abelhas a partir de substâncias resinosas coletadas de plantas (broto, 

flores e exsudatos), cera e pólen, nos quais as abelhas acrescentam a saliva contendo 

a enzima 13-glicosidase produzidas nas suas glândulas salivares, responsável por 
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hidrolisar os flavonoides glicosilados em agliconas, assim esse produto é utilizado na 

colmeia para proteção contra insetos mantendo os níveis baixos de microrganismos 

em seu interior (FERREIRA et al., 2017). 

A produção da própolis tornou-se uma fonte rendável bastante promissora para 

os apicultores, no qual adotando critérios higiênico-sanitários na extração, 

armazenamento e conservação, podem garantir um produto de boa qualidade, 

simples, com baixo custo e de fácil comercialização (BREYER; BREYER; CELLA, 

2016).  Países como Rússia, China, Estados Unidos da América, Brasil, Austrália, 

França, Espanha, Itália, Alemanha e a Bulgária, são os principais produtores de 

própolis no mundo (CASACA. 2010). 

A própolis é mundialmente conhecida e utilizada como um fármaco natural por 

grande parcela populacional. As pesquisas relacionadas ao uso de própolis crescem 

notoriamente, esses estudos demostram resultados favoráveis in vitro e in vivo (SILVA 

et al., 2015).  Apesar do seu uso ser antigo pelas abelhas, sacerdotes egípcios e 

gregos, estudos com a própolis são recentes, descobrindo potenciais terapêuticos 

como ações do tipo analgésica, antimicrobiana, antiparasitária e antifúngica 

(BREYER; BREYER; CELLA, 2016). 

Quando ocorre lesão em uma planta, sua resina escorre para fora no intuito de 

protegê-la de infecção da ferida que se formou, essa resina é o resultado do 

metabolismo secundário da planta, no qual as abelhas fazem a coleta e adicionam 

suas enzimas para proteção final nas colmeias (CASACA, 2010).   

De acordo com Brasil (2001), no regulamento técnico de fixação e qualidade 

da própolis, a própolis é definida como “o produto oriundo de substâncias resinosas, 

gomosas e balsâmicas, coletadas pelas abelhas, de brotos, flores e exudatos de 

plantas. As abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração 

final da Própolis. ” É classificada quanto ao teor de flavonoides em baixo teor (1,0% 

m/m), médio teor (>1,0% - 2,0% m/m) e alto teor (>2,0% m/m). Deve ter aroma 

característico, cor amarelada, parda, esverdeada, marrom e outras, variando 

conforme a origem botânica, sabor suave balsâmico a forte e picante, dependendo da 

origem botânica, umidade máximo de 8%, cinzas máximo de 5%, ceras máximo de 

25%, compostos fenólicos mínimo de 5% (m/m), solúveis em etanol mínimo de 35% 

(m/m) e flavonoides mínimo de 0,5 % (m/m) (BRASIL, 2001). 

Em uma série de substâncias resinosas, pegajosas e de consistência viscosa, 

são coletadas pelas abelhas em certas partes das plantas, sendo hoje definida como 
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um produto antioxidante (SEGUENI et al., 2016). Atualmente é utilizada como um 

produto natural no intuito de aumento da imunidade e no controle de micro-

organismos. Essa utilização se na baseia no fato que na composição da própolis há 

princípios ativos como compostos fenólicos, terpenóides e flavonoides, antioxidantes 

que geram benefícios à saúde (CORREA, 2019). 

A composição da própolis depende da região que é colhida, da vegetação, do 

tempo, época do ano e das resinas coletadas (FERREIRA; NEGRI, 2016). Mais de 

trezentas substâncias já foram identificadas na própolis. Evidenciam os flavonoides 

(canferol, quercetina, galangina, crisina, pinocembrina, tectocrisina), aldeídos 

aromáticos (vanilina e isovanilina), cumarinas, ácidos fenólicos (ácido caféico, ácido 

ferúlico, cinâmico e cumárico), ácidos orgânicos, ácidos e ésteres alifáticos e 

aromáticos, açúcares, álcoois, ácidos graxos, aminoácidos, esteroides, cetonas, 

chalconas e diidrochalconas, terpenoides e proteínas (SALGUEIRO; CASTRO, 2016). 

Segundo Bankova (2005), a própolis contém componentes químicos, e devido 

a isto, apresenta atividade antioxidante (Flavonoides, prenilados e ácido p-cumáricos), 

antitumoral (Prenilados, ácido p-cumáricos, diterpenos e benzofuranos), 

hepatoprotetora (Prenilados, ácido p-cumáricos, flavonoides e ácido cafeoilquínicos) 

e antibacteriana (Prenilados, ácido p-cumáricos e diterpenos). 

Apesar de todos esses componentes biológicos, sabe-se hoje que os 

componentes majoritários da própolis são os compostos fenólicos, com destaque para 

os flavonoides, por serem os principais estudados e também pelas suas atividades 

biológicas comprovadas. Flavonoides são grupos de compostos naturais de cor 

amarela, vermelha, azul e/ou incolor, que não são produzidos pelo corpo humano, 

mas sim, obtidos de vegetais, frutas, legumes, ervas, mel e própolis, tendo como 

função antioxidantes e antiflamatórias (FERREIRA et al., 2017). No geral, a própolis é 

basicamente composta por 50% de resina, 30% de cera, 10% de óleos essenciais, 

5% de pólen e o restante de outras substâncias (CASACA, 2010).   

Segundo Costa e colaboradores (2014), o Brasil produz cerca de 150 toneladas 

de própolis ao ano. A própolis é destacada no mercado nacional e internacional de 

produtos apícolas, sendo que o Brasil é o principal produtor desse produto. A sua 

comercialização se dar na forma de extrato alcoólico ou aquoso, encapsulado ou 

mesmo de forma bruta. Esse produto não é só utilizado na saúde humana, é utilizado 

na medicina veterinária como cicatrizante e no controle de mastite. Na agricultura ela 

é utilizada como defensivo no tratamento de doenças de algumas espécies de 
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vegetais. Outra forma de comercialização é na indústria de alimentos, sendo inserida 

na composição de balas e chicletes (BREYER; BREYER; CELLA, 2016).   

Entende-se por extrato de própolis “o produto proveniente da extração dos 

componentes solúveis da própolis em álcool neutro (grau alimentício), por processo 

tecnológico adequado. Constituído por elementos solúveis da própolis em solução 

hidroalcoólica, álcool e água” (BRASIL, 2001). 

Ainda de acordo com Brasil (2001), em se tratando de requisitos sensoriais e 

físico-químicos, o extrato da própolis deve ter aroma característico dependendo da 

origem botânica (balsâmico e resinoso), cor variada dependendo da origem e da 

concentração (tons de âmbar, avermelhada e esverdeada), sabor característico, de 

suave a forte, amargo e picante e aspecto líquido límpido e homogêneo. Extrato seco 

de no mínimo 11% (m/v), cera de no máximo 1% do extrato seco (m/m), compostos 

flavonoides no mínimo de 0,25%(m/m), compostos fenólicos de no mínimo 0,50% 

(m/m), atividade de oxidação no máximo de 22 seg., teor alcoólico no máximo de 70o 

GL (v/v) e metanol no máximo de 20mg/L.  O extrato de própolis deve apresentar picos 

característicos das principais classes de flavonoides entre 200 nm e 400 nm em 

espectro de absorção de radiação UV visível e acetato de Chumbo e hidróxido de 

sódio positivos. 

Tem sido comprovado que esse potente produto tem diversos efeitos biológicos 

positivos, como sendo anti-inflamatórios, anti-ulcerativa, antibacteriana, anti-

oxidantes, anti-tumoral, e imunomodulador, o que favorece a sua utilização em 

medicina alternativa. O extrato contém grandes quantidades de polifenóis, flavonóides 

e ácido ascórbico, assim, tem propriedades antioxidantes (BOUFADI et al., 2014).  

Inúmeros estudos vêm demostrando que o extrato da própolis tem diversos 

papéis biológicos. Orsatti e Sforcin (2011), mostraram em sua pesquisa a própolis com 

atividade analgésico-anestésica. A atividade antialérgica da própolis foi mostrada no 

estudo de Mehmetn e colaboradores (2016). Boufadi et al (2016), comprovou 

a atividade antibacteriana, Soltani et al (2017), a atividade imunomoduladora e a 

atividade antiinflamatória na pesquisa de El-Guendouz e colaboradores (2017) 

(ORSATTI; SFORCIN, 2011; MEHMETN et al., 2016; BOUFADI et al., 2016; SOLTANI 

et al., 2017; EL-GUENDOUZ et al., 2017). Esses resultados têm sido bastante 

importantes para alavancar as diversas pesquisas que vêm sendo realizadas no Brasil 

em torno da própolis. 
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Chaa e colaboradores (2019) estudaram o efeito do extrato de própolis da 

Argélia na hepatoxicidade induzida pela epirrubicina em ratos. A epirrubicina causa 

lesão hepática grave. Os resultados desse estudo mostraram que a administração 

de própolis em ratos expostos à epirrubicina reduziu significativamente a atividade 

enzimática de Alanina aminotransferase (ALT), Aspartato aminotrasferase (AST) e 

Fosfatase alcalina (ALP). Isso revela a capacidade da própolis de melhorar a lesão 

hepática induzida pela quimioterapia (epirrubicina), indicando que a própolis devido 

seus compostos fenólicos, é eficaz na prevenção de danos no fígado causados pela 

epirrubicina. 

No Brasil cerca de 13 tipos de própolis já foram descobertas. Entre essas 

evidenciam a própolis verde, própolis vermelha, própolis marrom, própolis preta, 

própolis amarela e o geoprópolis (LUZ; FRAGA, 2016).  

 

1.3.5 Atividade Biológica da própolis verde 

 

A própolis verde é um complexo encontrado somente no Brasil (São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte). Ela é 

produzida através do alecrim-do-campo (Baccharis dracunculifolia), uma planta nativa 

do cerrado brasileiro (FERREIRA et al., 2017). Seus compostos típicos lhe 

proporcionam uma cor esverdeada. Componentes como prenilados e derivados do 

ácido cinâmico, flavonoides, ácido benzoico, ácidos alifáticos e ésteres, alcanos e 

terpenoides estão presentes nesse composto. A artepelina C confere a este tipo de 

própolis inúmeras atividades biológicas (FERREIRA; NEGRI, 2018). É considerável 

relatar que, a própolis verde possui quantidades baixas de flavonoides, seus 

componentes maiores são triterpenóides (α- e β-amirinas, D:C-friedoolean-3–ona), 

ácidos cinâmicos prenilados e ácidos cafeoilquínicos (RIGHI et al., 2013). 

Segundo dados de Toreti e colaboradores (2013), a própolis verde contém 

compostos bioativos como ácido p-cumárico e terpenóides que demostram ação 

antimicrobiana, o ácido cafeico com ação antiviral e anti-inflamatório, o flavonoide 

chrisina que age como um antifúngico, a artepilina C com função antitumoral e 

antioxidante. A própolis verde poderia ter vantagens em comparação aos demais 

grupos, por conter potenciais alternativos diferenciados, como a presença de artepelin 

C (ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico), esse composto tem atividade frente a Bacillus 
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cereus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus (ZEPEDA, 2012). 

A própolis verde possui consistência rígida e odor agradável com cores 

variando entre amarelo-esverdeado a verde-escuro (FERREIRA, 2017). Essa classe 

de própolis mostrou atividade antiviral frente a herpes simplex vírus (SHIMIZU et al, 

2011) e H1N1 (URUSHISAKI et al., 2011).  

 O extrato de própolis verde tem grande potencial como sanitizante, por inibir o 

desenvolvimento de bactérias láticas em tanques de fermentação de cana-de-açúcar 

(MUTTON, 2014). Mostrou também efeito cicatrizante quando aplicado em ratos com 

lesões cutâneas (NOGUEIRA et al., 2018). 

 

1.3.6 Aplicação da própolis em queijos e outros alimentos  

 

  No setor alimentício a aplicação de substâncias naturais no intuito de substituir 

os conservantes sintéticos vem sendo testada. Um composto bastante utilizado são 

os antimicrobianos, sendo aplicado em alimentos frescos com objetivo de prolongar a 

vida útil do produto e retardar o aparecimento de sabores indesejáveis. Muitos dos 

compostos sintéticos são utilizados na indústria alimentícia pra conservação de 

alimentos.  Pode se caracterizar também como estruturas fenólicas que têm a 

capacidade de doar prótons aos radicais livres (SILVA et al., 2016). Os 

butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, tércio butilhidroxiquinona, trihidroxibutilfenona e 

propilgalato são os mais utilizados na indústria de alimentos. Porém, a aplicação 

desses em alimentos podem apresentar efeitos tóxicos e/ou ser precursores em 

alguns tipos de câncer, devido isso, a aplicação dos aditivos naturais evidencia a 

promissora substituição dos sintéticos na prolongação da vida de prateleira de 

inúmeros alimentos, por conter estruturas fenólicas similares aos sintéticos (GALO, et 

al., 2018). 

 Entre os conservantes naturais o extrato de própolis tem se destacado, sendo 

aplicado em diversos tipos de alimentos. Luiz-Villaroya e colaboradores (2015), 

avaliaram a adição de própolis em suco de maçã em substituição aos aditivos 

sintéticos. Como resultado esses pesquisadores constataram que a própolis foi eficaz 

contra Listeria monocytogenes, como também não alterou as propriedades 

organolépticas do suco. O comportamento da oxidação da carne de pescado salgado 
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tratados com própolis foi avaliado por Queiroz e colaboradores (1996), com isso, eles 

constataram efeitos antioxidantes positivos. Isso mostra que a aplicação de própolis 

em alimentos vem crescendo a cada época.  

 Um dos frutos altamente perecíveis é o morango, apresentando pouco tempo 

de conservação. Com isso, Loebler e colaboradores (2018), analisaram em seu 

estudo o extrato de própolis na conservação pós-colheita de morangos, onde relevou 

ter um elevado potencial contra fungos da espécie botrytis cinérea e Colletotrichum 

spp. diminuindo perdas de água e peso durante o armazenamento. 

A própolis tem um sabor residual e marcante, sendo assim, preocupa-se se 

esse produto poderia alterar as características organolépticas (sabor) do produto que 

se queira conservar. No entanto, Borges, Almeida e Fragiorge (2009), adicionaram 

extrato hidroalcoólico de própolis verde em linguiças de porco defumada e mostraram 

que as características sensoriais do produto não foram alteradas com nenhuma 

concentração utilizada. 

Uma pesquisa realizada no Egito avaliou o uso da própolis contra Aspergillus 

na superfície queijos durante seu amadurecimento, com isso, os autores concluíram 

que a própolis pôde prevenir o crescimento de mofo (ALY; ELEWA, 2007). Correa e 

colaboradores (2019), analisaram o efeito do extrato da própolis verde frente a 

microrganismos isolados de queijo tipo Gorgonzola e concluíram que esse uso tem 

viabilidade como conservante de queijos. 

 Castro e colaboradores (2018), analisaram a incorporação do extrato de 

própolis âmbar na massa de queijo frescal padrão maturado segundo seus aspectos 

microbiológicos (coliformes termotolerantes, contagem de bolores e leveduras e 

Salmonella sp.) Com isso, observaram que durante o período de maturação houve 

ausência de crescimento microbiano. Sendo viável a utilização desse conservante 

natural para esse tipo de queijo. 

A incorporação de substâncias naturais em queijo também promove outros 

benefícios, entre eles, pode-se destacar a agregação do valor nutricional, é o caso da 

adição de própolis, que devido suas substâncias bioativas como prenilados e 

derivados do ácido cinâmico, flavonoides, ácido benzoico, ácidos alifáticos e ésteres, 

alcanos e terpenoides e artepelina C, (RIGHI et al., 2013) o torna um alimento com 

um alto teor de nutrientes, sendo denominado como alimento funcional. Por definição, 

alimento funcional é aquele que devido compostos bioativos naturais ou incorporados 
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intencionalmente, fornecem benefícios para funcionalidade do corpo além daquele da 

nutrição básica, sendo importante a sua inserção na dieta diária (SILVA et al., 2019). 

O queijo incorporado com a própolis acaba sendo uma proposta promissora em 

uma atualidade onde os consumidores procuram constantemente por alimentos que 

forneçam auxílio para prevenção, promoção e/ou manutenção da saúde (GALO et al., 

2018). Por ter compostos com atividade biológica comprovada, é relevante a 

introdução da própolis na dieta da população, assim, sua adição em um alimento que 

faça parte do hábito alimentar, como é o caso do queijo, pode contribuir para uma 

alimentação equilibrada, com alto teor de compostos bioativos que promovem 

benéficos a saúde humana (CHAA et al., 2019). Foi assim que Turkez, Yousef e 

Geyikoglu (2010), concluíram em sua pesquisa, relatando que a própolis pode ter 

influência positiva na saúde. Os autores avaliaram ratos com genotoxicidade e 

hepatoxicidade induzida por alumínio no fígado, avaliando o número de hepatócitos 

micronucleados, os níveis de enzimas séricas e alterações histológicas.  Os 

pesquisadores relataram que a própolis modulou significativamente os efeitos tóxico 

do alumínio, tendo ação contra danos genéticos e hepáticos induzido pelo alumínio 

em fígado de ratos. 

Semelhantemente, Shapla e colaboradores (2018), contribuem relatando que a 

própolis poderia ser utilizada como terapia contra doenças gastrointestinais como 

câncer gástrico e lifomas desenvolvida por Helicobacter pylori, uma bactéria bastante 

agressiva encontrada no estômago de humanos. Segundo os autores, a própolis 

poderia atuar como  fator antiangiogênico , anti-inflamatório e antioxidante, trazendo 

benefícios significativos a saúde humana. 
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2. CAPÍTULO 2 

FABRICAÇÃO DE QUEIJO FRESCAL INCORPORADO COM EXTRATO DE 

PRÓPOLIS E SUA INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, 

MICROBIOLÓGICAS, ASPECTO VISUAL E ACEITAÇÃO SENSORIAL 
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2.1 RESUMO 

 

RESUMO: Objetivou-se fabricar um queijo tipo frescal incorporado com extrato de 

própolis e verificar sua influência nas propriedades físico químicas, microbiologias, 

aspecto visual e na aceitação sensorial. Inicialmente foram produzidas amostras 

de queijo tipo frescal incorporadas com 10% e 15% de extrato de própolis e 

inseridas em armazenamento em atmosfera a vácuo e normal. As amostras de 

queijos foram analisadas segundo seus aspectos microbiológicos, físico-

químicos, sensoriais e visuais. As análises físico-químicas empregadas foram pH, 

acidez, umidade, perda de massa e análise de cor. As análises microbiológicas 

utilizadas foram pesquisa de bactérias mesófilas e bolores e leveduras. Os queijos 

tratados não apresentaram diferenças estatísticas em relação a análise sensorial. 

A adição de 15% de extrato de própolis controlou a contaminação microbiana nas 

amostras analisadas. Os parâmetros físico-químicos se mantiveram estáveis 

durante nove dias de análise de vida útil. Verificou-se que em aspectos visuais, a 

adição de extrato de própolis não interferiu negativamente quando analisada a 

olho nu. Portanto, o extrato de própolis verde poderia ser utilizado na conservação 

de queijos frescos em substituição aos aditivos químicos.  
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2.2  INTRODUÇÃO 

 

Dentre os produtos lácteos, o queijo frescal destaca-se pela alta perecibilidade. 

A elevada atividade de água e riquezas de nutrientes são características intrínsecas 

que tornam esse tipo de queijo um meio propício a multiplicação de micro-organismos 

indesejáveis (BARBOSA; SIQUEIRA; MATIAS, 2019), que tornam sua vida de 

prateleira curta de aproximadamente 20 dias (ABIQ, 2020). 

Dessa forma, é importante o estudo contínuo de métodos de conservação para 

garantia da comercialização de um produto de qualidade, com otimização de vida de 

prateleira (FEITOSA et al., 2016). A utilização produtos naturais vêm sendo 

constantemente estudada (SHARIF, et al., 2017), principalmente, considerando-se o 

aumento da demanda por produtos minimamente processados ou alimentos que 

sejam industrializados e incorporado com substâncias naturais em substituição aos 

aditivos químicos (AZEVEDO; LEONARDI, 2018). Os conservantes naturais são 

aditivos utilizados com o objetivo de conservar e/ou minimizar o crescimento 

microbiano no alimento durante o período de armazenamento, fornecendo o mínimo 

ou ausência de malefícios a saúde (SHARIF et al., 2017). 

Entre essas substâncias naturais, o extrato de própolis tem sido testado em 

diversos tipos de alimentos, devido ao seu potencial biológico, inclusive 

antimicrobiano (CORREA et al., 2019). Mundialmente conhecida e utilizada como um 

fármaco natural pela população, a própolis é produzida pelas abelhas africanizadas 

Apis mellifera a partir de substancias resinosas, associadas a propriedades 

farmacológicas, nutricionais e microbiológicas (SILVA et al., 2015).  

Assim, considerando a demanda crescente por alimentos mais próximos ao 

natural e/ou a incorporação de aditivos naturais em substituição aos químicos;  a vida 

de prateleira curta do queijo frescal; além da importância do estudo de métodos de 

conservação para otimização de vida de prateleira de alimentos perecíveis, o presente 

trabalho teve por objetivo realizar a fabricação de queijo frescal incorporado com 

extrato de própolis e verificar a sua influência nas propriedades físico-químicas, 

microbiológicas, aspecto visual e aceitação sensorial. 
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.3.1 Área de estudo 

 

 O município da coleta da amostra para realização da pesquisa se localiza na 

mesorregião do estado do Rio Grande do Norte, Oeste Potiguar. 

       

          Figura 1: Mapa do Rio Grande do Norte onde é inserido o município da coleta. 

 

       Fonte: (www.baixarmapas.com.br, 2020). 

  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mossoró é o 

segundo município mais populoso do Rio Grande do Norte, com cerca de 297.378 

habitantes (IBGE, 2020). O clima dessa região é do tipo tropical semiárido, que pelos 

seus atributos, vem sendo considerada como uma forte produtora agrícola (SILVA et 

al., 2020).  

O clima tropical semiárido da cidade de Mossoró é favorável para produção de 

diversos produtos incorporados nos eixos do setor salineiro, petrolífero e da 

fruticultura. (ROCHA, 2005). Dentre os produtos produzidos nessa região há os 

apícolas, onde a produção de própolis verde vem sendo destacada (FERREIRA, 

NEGRI, 2018). 
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2.3.2 Própolis 

2.3.2.1 Coleta, armazenamento e seleção das amostras de própolis verde 

 

A própolis verde bruta foi coletada em Janeiro de 2019 no município de Mossoró 

Rio Grande do Norte (Brasil) em colmeias de abelhas africanizadas da espécie A. 

melífera, em apiários localizados no assentamento jurema, utilizando-se um coletor 

de própolis inteligente (CPI). A coleta foi realizada obtendo cortes com faca de inox 

de maneira que removesse somente as amostras de própolis elaborada pelas 

abelhas. 500g de própolis foram coletadas e armazenadas em embalagens de 

polipropileno. Antes da preparação do extrato, a própolis foi selecionada, havendo a 

separação de sujidades presentes, utilizando pinças e placa de Petri (figura 2). 

 

Figura 2 - Separação de sujidades aparentes das amostras de própolis recém coletada. 

 
             Fonte: Acervo próprio. 

 

2.3.2.2 Obtenção do extrato concentrado de própolis verde 

 

 Os extratos foram produzidos para posteriores analises físico-química, 

microbiológica, visual e sensorial no Laboratório de Biotecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). A extração da própolis verde 

em etanol foi realizada segundo metodologia citada ou proposta por Pereira (2008) 

com algumas adaptações. 
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 Para extração em etanol a 70%, (v/v) foram utilizados 10g de própolis verde em 

90mL (m/v) de álcool de cereais para obtenção do extrato concentrado. Para tanto, 

procedeu-se a maceração da própolis em almofariz e pistilo com adição do álcool de 

cereais. Durante sete dias o extrato ficou sob agitação vigorosa a 45°C, com auxílio 

de agitador magnético com aquecimento modelo AGAA-15A, marca Anagel. Em 

seguida, a amostra foi centrifugada e filtrada em papel filtro e o extrato obtido foi 

armazenado em vidro âmbar e armazenamento em freezer a -18°C protegido de luz e 

de ar (figura 3). 

 

Figura 3 – Obtenção do extrato de própolis verde. Maceração da própolis em álcool de cereais (A), 
Agitação do extrato de própolis verde (B), Evaporação do álcool do extrato de própolis verde (C), 
centrifugação e obtenção do extrato concentrado de própolis verde (D). 

 

 
Fonte: Acervo próprio. 

 
 
2.3.2.3 Obtenção das concentrações de própolis  
 

D C 

B A 
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 O extrato concentrado foi devidamente diluído para obter as concentrações 

desejadas. Foi medido 10mL de extrato concentrado e diluído em 90mL de água 

destilada autoclavada, pra obtenção do extrato hidroalcoólico a 10%. Por seguinte, 

mediu-se 15mL de extrato concentrado e diluído em 85 mL de água destilada 

autoclavada para obtenção do extrato de própolis hidroalcoólico a 15%. 

 

2.3.3 Produção do Queijo Minas Frescal com Incorporação de Extrato de 

Própolis  

 

 O leite foi obtido no Núcleo de Geração e Transferência de Tecnologia em 

Produção Animal do Semi-Arido (NUTESA) da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido e analisado quanto aos parâmetros qualitativos. O leite foi filtrado utilizando 

malha de nylon previamente higienizada para separação de sujidades aparentes. 

Logo em seguida, utilizou-se um termolactodensímetro de Quevenne e uma proveta 

de 20ml para obtenção da densidade do leite, dos quais de 10mL de leite foi 

transferido para uma proveta a uma temperatura de 25°C e devidamente analisado 

utilizando a tabela de correção de densidade. 

 Para elaboração do queijo utilizou-se o leite previamente pasteurizado, 

adicionando coalho (razão 2/10), ácido lático (razão 1,5/10) e cloreto de cálcio (razão 

5/10). Após essa etapa esperou-se 40 minutos para a coagulação para formação da 

massa do queijo. Após a completa coagulação, foi realizado o corte da massa 

utilizando lira metálica, de maneira que os cortes ficassem com aproximadamente 

2cm. Após o corte, esperou-se 30 minutos, em seguida utilizou-se peneira de plástico 

higienizada para dessoragem, conforme figura 4. 

      

                                        Figura 4 – Corte da massa do queijo e dessoramento. 

 
                                         Fonte: Acervo próprio. 
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Ao término da dessoragem em peneira higienizada, foram aplicados os 

tratamentos por toda massa do queijo frescal, misturando por 10 segundos e após 

dessorado novamente. Foram separadas seis porções de 300g de queijo para 

incorporação dos tratamentos (ver tabela 1) e logo após aplicação do tratamento, o 

queijo foi enformado em formas adaptadas com pequenos orifícios para término da 

dessoragem. As concentrações utilizadas de extrato foram 10% e 15% de extrato de 

própolis verde. 

 

             Figura 5: Porcionamento e aplicação do tratamento. 

 
              Fonte: Acervo próprio. 

 

 

Foram realizados seis tratamentos considerando a embalagem e concentração 

do extrato de própolis verde em porcentagem. Esses dados estão expostos na tabela 

1. 

 

 
 Tabela 1: Tratamentos utilizados na análise considerando a concentração de própolis e embalagem. 

Tratamentos  

CN 

 

CV 

 

N10 

 

V10 

Queijo sem adição de própolis e armazenado em 

atmosfera normal. 

Queijo sem adição de própolis e armazenado em 

embalagem a vácuo. 

Queijo com adição de extrato de própolis a 10% e 

armazenado em atmosfera normal. 
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N15 

 

V15 

Queijo com adição de extrato de própolis a 10% e 

armazenado em embalagem a vácuo. 

Queijo com adição de extrato de própolis a 15% e 

armazenado em atmosfera normal. 

Queijo com adição de extrato de própolis a 15% e 

armazenado em embalagem a vácuo. 

Fonte: Autor, 2020.  

 

Para utilização de embalagem a vácuo foi utilizado equipamento para 

embalagem a vácuo industrial da marca R. Baião, conforme figura 6. 

 

 Figura 6: Amostras de queijo em embalagem normal e em embalagem a vácuo. 

.  
             Fonte: Acervo próprio. 

 

Após o processamento, os queijos foram mantidos sob refrigeração a 7±1°C 

durante 9 dias, sendo submetidos as análises de avaliação de qualidade. As análises 

microbiológicas foram realizadas durante toda a estocagem a cada 72 horas. 

 

2.3.4 Análise sensorial 

 

A análise sensorial foi realizada segundo Dutcosky (2013). A pesquisa foi 

aprovada em seus aspectos éticos e metodológicos pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, sob 

certificado de apresentação para apreciação ética nº CAAE 79974517.0.0000.5294 e 

parecer 2.444.611. As amostras foram avaliadas no 1º dia de armazenamento, no 

período matutino e vespertino, entre 10h00 e 16h00.  



49 
 

Os provadores, constituídos por estudantes, professores e funcionários da 

UFERSA, foram selecionados quanto ao hábito de consumir queijo e em função da 

disponibilidade e do interesse em participar do teste, assinando de forma voluntária e 

consentida o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) segundo Brasil 

2012. Participaram da análise sensorial 50 provadores não treinados, que provaram 

seis amostras de queijo (controle normal e a vácuo, própolis 10% normal e a vácuo e 

própolis 15% normal e a vácuo). Cada provador recebeu 10g de cada amostra, 

servidas em copos descartáveis brancos, codificados com números de três dígitos. As 

amostras foram acompanhadas de um copo com água potável e biscoito água e sal, 

para ingestão entre as degustações das amostras.  

As amostras foram avaliadas mediante escala hedônica estruturada de 9 

pontos, variando de “gostei extremamente” com nota igual a 9 à “desgostei 

extremamente” com nota igual a 1, segundo metodologia descrita por Dutcosky 

(2013), ver apêndice 1. 

 

2.3.5 Análise microbiológica de queijo frescal incorporado com extrato de 

própolis verde 

As amostras foram submetidas à análise microbiológica de micro-organismos 

mesófilos e contagem de bolores e levedura. 

As análises microbiológicas seguiram metodologias descritas em APHA (1998) 

realizadas com materiais estéreis, com procedimentos assépticos em capela de fluxo 

laminar. Inicialmente, foram diluídos 1 grama da amostra de queijo frescal incorporado 

com extrato de própolis com diferentes concentrações, em 9 mL de solução salina 

peptonada para a obtenção da diluição 10-1. Foram obtidas a partir dessa, diluições 

seriadas até 10-8. Todas as análises foram realizadas com cinco repetições. 

 

2.3.5.1 Contagem de bolores e leveduras 

 

A contagem de bolores e leveduras foi realizada pelo método de cultivo 

superficial em ágar batata dextrose (BDA). As placas previamente preparadas com o 

meio de cultura foram inoculadas com 1 mL de cada diluição, em duplicata. Em 

seguida, a amostra foi espalhada na placa com auxílio de uma alça de Drigalsky. As 
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amostras foram incubadas em estufa do tipo BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 

à temperatura de 28±1ºC por 7 dias. 

 

2.3.5.2 Contagem de micro-organismos mesófilos 

  

A contagem de micro-organismos mesófilos foi realizada pelo método de cultivo 

superficial em ágar padrão (PCA). As placas previamente preparadas com o meio de 

cultura foram inoculadas com 1 mL de cada diluição, em duplicata. Em seguida, a 

amostra foi espalhada na placa com auxílio de uma alça de Drigalsky. Após 

inoculação, as placas foram incubadas, invertidas, em estufa bacteriológica a 

temperatura de 36±1ºC durante 48 horas. 

 

2.3.6 Análises físico-química e visual do queijo 

 

As análises físico-químicas empregadas foram realizadas de acordo com as 

normas do instituto Adolfo Lutz (2008), composta por acidez titulável, potencial 

hidrogeniônico, perda de massa, umidade e cor. Os queijos também foram submetidos 

à análise visual durante todo o período de armazenamento. 

As análises físico-químicas foram realizadas com cinco repetições por 

tratamento. 

 

2.3.6.1 Acidez titulável 

 

Para acidez titulável foi utilizada a acidez pelo método porcentagem de ácido 

lático, que visa a determinação da concentração do ácido lático no produto em 

questão, e os resultados expressos em porcentagens. Foi utilizado o equipamento da 

marca Digitrate Pro VWR de 50 ml. Primeiramente pesou-se 5g da amostra e 

macerou-se com 10mL de água destilada em almofariz e posteriormente depositada 

em frasco Erlenmeyer. Por seguinte, adicionou-se 3 gostas de solução de fenolftaleína 

e sequentemente titulou-se com solução de hidróxido de sódio 0,1 M sob agitação 

constante, até coloração rósea persistente por 30 segundos.  
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2.3.6.2 Potencial hidrogeniônico 

 

Para aferição do pH, foram coletadas alíquotas para determinação direta no 

pHmetro, à temperatura de referência de 25°C. O pH foi mensurado através do 

pHmetro digital de bancada da marca QUIMIS, utilizando 5g da amostra 

homogeneizada com 10ml de água destilada para definição do valor. Antes de iniciar 

as medições o aparelho pHmêtro digital foi calibrado com as soluções tampão pH 4 e 

7.  

 

2.3.6.3 Perda de massa 

 

Para a análise de perda de massa, as amostras de cada tratamento foram 

pesadas ao início do experimento e aos 3, 6 e 9 dias de armazenamento. A análise 

foi realizada com o uso de uma balança eletrônica analítica modelo AY220 Marte, com 

0,001 g de sensibilidade, pela subtração do peso inicial e final, sendo os resultados 

expressos em percentagem. 

 

2.3.6.4 Umidade 

 

A análise de umidade foi determinada em estufa a 105°C, onde a água foi 

removida. Para análise de umidade, primeiramente secou-se a placa de Petri em 

estufa a 105°C por uma hora. Em seguida as placas foram resfriadas em dessecador 

para posterior pesagem. Pesou-se cerca de 2 gramas da amostra na placa de Petri 

seca e a secou em estufa de secagem por 24h. Após 24 horas houve a pesagem da 

placa com amostra. O resíduo a ser obtido após evaporação representa o extrato seco 

total (EST) ou sólidos totais da amostra (BRASIL, 2006).  

 

2.3.6.5 Cor 

 

Para análise de cor, utilizou o colorímetro da marca Konica Minolta CR-10 Color 

Reader, empregando o sistema CIELAB (CIE – Comissão Internacional de Iluminação 

e LAB – coordenadas colorimétrica L*, a* e b*). Primeiramente a amostra foi inserida 

em fundo branco e posicionou-se o colorímetro na amostra, tocando a mesma. 
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Posteriormente foram obtidos os valores de a* (teor de vermelho em uma escala de 

zero a +60, b* (teor de amarelo em uma escala de zero a +60) e L (luminosidade em 

escala de zero a 100). 

 

2.3.6.6 Análise visual 

 

 A análise visual das amostras foi realizada no dia 0, 3, 6 e 9 do experimento. 

Para isso, as amostras com os referidos tratamentos, foi depositada em fundo preto e 

posteriormente fotografada para completa comparações.  

 

 

2.3.6.7 Análises estatísticas 

 

Os dados das análises sensorial, microbiológicas e físico-químicas, foram 

dispostos em delineamento, com cinco repetições e submetidos à análise de variância 

(ANOVA), utilizando o teste T (Turkey), com nível de significância de 5%. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Análise Sensorial  

 

Os resultados obtidos na análise sensorial para os queijos com diferentes 

tratamentos estão expressos na tabela 2. 

 

Tabela 2: Análise sensorial de queijo tipo frescal incorporado com extrato de própolis verde 

Tratamentos APARÊNCIA COR TEXTURA SABOR ACEITAÇÃO GLOBAL 

CN 6,86a 6,88 a 6,80 a 6,66 a 6,78 a 

CV 6,49 a 6,80 a 6,51 a 6,27 a 6,51a 

N10 6,94 a 7,20 a 7,06a 6,96 a 7,27a 

V10 7,04 a 6,88 a 6,96 a 6,75 a 6,92a 

N15 6,41b 6,67 a 6,31a 6,27 a 6,41a 

V15 6,69 a 6,96 a 6,59 a 6,71 a 6,88 a 

Valores obtidos das médias de cinco repetições. Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste 
de Turkey ao nível de 5% de probabilidade. 
Legenda: CN (controle normal), CV (controle a vácuo), N10 (queijo com 10% de extrato de própolis 
armazenado em embalagem normal), V10 (queijo com 10% de extrato de própolis armazenado em 
embalagem a vácuo), N15 (queijo com 15% de extrato de própolis armazenado em embalagem normal), 
V15 (queijo com 15% de extrato de própolis armazenado em embalagem a vácuo).  
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A avaliação da análise sensorial mostra que os queijos foram pouco afetados 

pela incorporação dos tratamentos e bem aceitos pelos provadores. Os valores 

variaram de 6,41 a 7,04 para aparência, de 6,67 a 7,20 para cor, de 6,31 a 7,06 para 

textura, de 6,27 a 6,96 para sabor e de 6,41 a 7,27 para aceitação global. Os 

resultados mostraram que mesmo em altas concentrações do extrato, em termos de 

aceitação global, os valores não diferiram estatisticamente. 

Na indústria alimentícia a análise dos atributos sensoriais do produto é uma                                                                

das mais importantes em termos de aceitação pelos consumidores. No entanto, 

apesar de possuir grande aplicabilidade em diversos produtos no setor de alimentos, 

em se tratando da sua conservação natural, ainda carece de estudos demonstrando 

a interferência nesse atributo na qualidade de queijos frescais (PEREIRA et al., 2018). 

Constatou-se ausência de diferença significativa nos diferentes tratamentos 

para os atributos sensoriais estudados, com exceção do queijo incorporado com 

extrato de própolis a 15% embalado em atmosfera normal que obteve valores 

significativamente menores em relação ao controle no atributo aparência, o que, 

possivelmente, está relacionado com a alta concentração de extrato de própolis na 

amostra.   

No atributo aparência a amostra mais aceita pelos provadores foi a incorporada 

com 10% de concentração de extrato de própolis e armazenada em atmosfera a 

vácuo, com média total de 7,04. Em relação ao atributo de cor, também foi mais aceita 

pelos provadores a amostra com adição de extrato de própolis a 10% (média 7,20), 

porém, dessa vez em atmosfera normal. Em se tratando de textura, a amostra com 

adição de extrato de própolis a 10% e em atmosfera normal foi a que obteve a maior 

média (média 7,06). No atributo sabor, a amostra com adição de extrato de própolis a 

10% e em atmosfera normal foi a que obteve a média superior entre as amostras 

(média 6,96) e o mesmo resultado para tratamento (média 7,27) em se tratando em 

aceitação global. Esses resultados mostram que o queijo frescal com incorporação de 

extrato de própolis verde a 10% e armazenada em atmosfera normal foi a que mais 

agradou aos provadores. 

Os valores obtidos nesse estudo demostram que quanto maior a concentração 

do tratamento, maior a percepção pelos provadores. Resultados semelhantes foram 

encontrados no estudo de Pereira e colaboradores (2018), no qual avaliaram a adição 

de quitosana como revestimento em queijo minas frescal, concluindo que houve 

diferença significativa no atributo aparência, refletindo que essa característica pode 
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contribuir de modo direto na rejeição ou aceitação de um determinado alimento. 

Porém, Correa e colaboradores (2019), analisaram extrato de própolis verde brasileira 

na superfície de queijo Gorgonzola, concluindo que a concentração de 5% do extrato 

não deferiu estatisticamente do controle em termos de aceitação. 

Presente e colaboradores (2016), em pesquisa avaliaram queijo frescal 

adicionados com óleos essenciais de orégano e gengibre. O queijo incorporado com 

orégano obteve média de aceitação 7,5 e o de gengibre 5,2. Correa e colaboradores 

(2019), analisaram queijos tipo Gorgonzola com adição de extrato de própolis verde a 

5% e 10% quanto aos atributos sabor, odor e aceitação global. Quanto ao atributo 

sabor, a média obtida foi 6,53 (5%) e 5,82 (10%). Em relação ao odor, esse atributo 

expressou média de 6,79 (5%), e 5,86 (10%). Já em se tratando de aceitação global 

as médias obtidas foram 6,80 (5%) e 5,96 (10%). O autor concluiu que para o atributo 

sabor e odor houve diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos, onde a maior 

adição do extrato resultou em percepção ligeira a moderada.  

Esses resultados mostraram que a adição dos tratamentos aqui pesquisados, 

são bastantes promissores na indústria de alimentos, mais precisamente em 

conservação de queijos frescais, pois atributos como cor, sabor, odor, aparência e 

aceitação global, não foram afetados com a adição dos extratos. 

 

Análise microbiológica 

Os resultados obtidos para o perfil microbiológico de queijo frescal incorporado 

com extrato de própolis verde estão descritos na tabela 3.  

 

Tabela 3: perfil microbiológico de queijo frescal incorporado com extrato de própolis verde 

 Dias CN log UFC/g CV log UFC/g N10 log UFC/g V10 log UFC/g N15 log UFC/g V15 log UFC/g 

Fungos 

0 

3 

6 

7,992 ± 0,19abcd 

7,044± 0,47ae 

7,268 ± 0,49abde 

7,913± 0,14abd 

7,386± 0,51ad 

7,316 ± 0,66abd 

7,856± 0,22ad 

7,776 ± 0,39ad 

7,913 ± 0,11abd 

7,980±0,19abcd 

7,422 ± 0,55ad 

7,815 ± 0,08abd 

8,332±0,33bcd 

7,758 ± 0,31ade 

7,515 ± 0,28abe 

8,408± 0,03cd 

7,308 ± 0,69ae 

6,949 ± 0,44ae 

9 7,183± 0,57acde 7,548± 0,27abd 8,115± 0,19bd 7,332± 0,53abd 7,490± 0,21abe 6,377± 0,46ce 

Mesófilos 

0 

3 

6 

8,475 ± 0,34abcd 

7,979± 0,63ad 

8,116 ± 0,17ad 

8,658 ± 0,09ad 

8,050± 0,50ad 

7,784 ± 0,73abd 

8,571 ± 0,21acd 

7,947 ± 0,38ae 

8,059 ± 0,15ae 

8,863 ± 0,11ad 

7,282 ± 0,73ae 

7,944 ± 0,25abef 

8,215 ± 0,15bcd 

7,543 ± 0,37ae 

7,785 ± 0,42abde 

8,142 ± 0,12bd 

7,173 ± 0,49ade 

6,810 ± 0,99be 

9 8,273± 0,03ad 8,171± 0,07ad 8,233± 0,11ade 8,155± 0,09adf 7,777± 0,24bde   7,781± 0,21bde 
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Médias com letras diferentes diferem a nível de confiança de 95% pelo teste de Tukey. Os índices “a”, 

“b”, “c” comparam os tratamentos. Os índices “d”, “e”, “f” comparam no tempo de armazenamento. 

   

 A contagem de bactérias mesófilas variaram de 6,810 log10UFC/g até 8,863 

log10UFC/g. As contagens iniciais desses micro-organismos foram de 8,475 (CN), 

8,658 (CV), 8,571 (N10), 8,863 (V10), 8,215 (N15), 8,142 (V15) log10 UFC/g. Com o 

período de estocagem, após nove dias as amostras não diferiram estatisticamente, 

atingindo valores 8,273 (CN), 8,171 (CV), 8,233 (N10), 8,155 (V10), 7,777 (N15), 

7,781 (V15) log10 UFC/g. Apesar de não ter havido diferença estatística em período de 

estocagem entre si, notou-se que as amostras que continham própolis a 15% tiveram 

uma queda referente a contagem microbiológica do dia  zero e nove, com valores 

7,777 (N15) e 7,781 (V15) log10 UFC/g. Confirmando isso, segundo Mirzoeva e 

colaboradores (1997), os componentes existentes na própolis possuem efeito sobre a 

membrana interna dos micro-organismos causando sua dissipação, onde as bactérias 

tornam-se rapidamente imóveis ao entrar em contato com a própolis. 

As bactérias mesófilas são um grupo de micro-organismos que apresentam 

grande periculosidade, pois multiplicam rapidamente quando o alimento não é posto 

em temperatura refrigerada. Tendo sua temperatura ótima de multiplicação na faixa 

entre 20°C e 40°C, apresentam um grande risco a saúde pública, visto que, dentro 

desse grupo estão inseridas as principais bactérias patogênicas capazes de 

desenvolver as doenças transmitidas por alimentos. A análise desse grupo de micro-

organismos é essencial para fornecer informações acerca da qualidade microbiológica 

de um alimento (ZEPEDA, 2012).  

Semelhantemente, Franco, Landgraf (2008), afirmam que a avaliação das 

bactérias mesófilas é fundamental quando se trata de alimentos, pois dá subsídios da 

qualidade higiênico-sanitária e segurança alimentar, uma vez que a grande maioria 

das bactérias patogênicas fazem parte desse grupo de micro-organismos. 

Analisando as amostras por grupos de tratamento, verificou-se que no dia zero 

somente o tratamento V15 diferiu do controle. Esses dados mostram que, no primeiro 

momento a aplicação desse tratamento mostrou resultados positivos, provavelmente 

pela rápida ação antimicrobiana da quantidade do extrato da própolis utilizada (15%), 

como também da aplicação de embalagem a vácuo. Segundo Correa e colaboradores 

(2019), a própolis por conter compostos fenólicos, terpenóides e flavonoides, é 

utilizada dentro da colmeia das abelhas como proteção contra ataques de micro-
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organismos. Nesse sentido, devido essa atividade biológica, indica que a própolis 

controlou a proliferação de mesófilos durante os dias de estocagem. 

Semelhantemente, estudos vêm mostrando a ação antimicrobiana da própolis. Neves 

e colaboradores (2016), Andrade e colaboradores, (2017) e Almeida e colaboradores 

(2017), relatam a atividade antimicrobiana da própolis frente a bactérias.  

No entanto, ao terceiro e sexto dia de estocagem observou-se que nenhum 

tratamento diferiu estatisticamente do controle. De modo significativo, observou-se 

que no nono dia de estocagem, os tratamentos N15 e V15 diferiu estatisticamente dos 

controles, como também das porcentagens menores de extrato (N10). Desse modo, 

esses resultados mostram que, possivelmente a aplicação de 15% de extrato de 

própolis diminuiu a contaminação por bactérias mesófilas nas amostras de queijo, pois 

entre os dois tratamentos com embalagem diferentes (N15 e V15), não foi observado 

diferença significativa. Segundo Patel e colaboradores (2015), a ação antimicrobiana 

da própolis tem sido atribuída, aos flavonoides, ácidos e ésteres aromáticos, no qual, 

poderia atuar na parede celular das bactérias. Já Krell (1996), relata que a própolis 

possivelmente prolongaria a vida de prateleira dos alimentos por terem propriedade 

antimicrobiana, como também antioxidante. 

Boufadi (2014) relata que o extrato de própolis fornece quantidades 

significativas de polifenóis, flavonóides e ácido ascórbico. Já Zepeda (2012), relata 

que a própolis verde contém artepelin C (ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico), um 

composto que tem atividade frente a bactérias mesófilas. Esses estudos mostram que 

a própolis tem grande potencial para conservação de produtos na indústria alimentícia. 

A contagem do grupo dos fungos é necessária, principalmente em queijos 

frescos, levando em consideração seu alto grau de deterioração. São micro-

organismos oportunistas e poucos exigentes que provocam alterações significativas 

nos parâmetros, ocasionando perdas econômicas, como também na saúde do 

consumidor (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

A contagem de bolores e leveduras variaram de 6,377 log UFC/mL até 8,408 

log10UFC/mL. As contagens iniciais dos fungos foram de 7,992 (CN), 7,913 (CV), 

7,856 (N10), 7,980 (V10), 8,332 (N15), 8,408 (V15) log UFC/g. Após 9 dias de 

armazenamento as amostras atingiram valores de 7,183 (CN), 7,548 (CV), 8,115 

(N10), 7,332 (V10), 7,490 (N15), 6,377 (V15) log UFC/g. Não havendo diferença 

significativa na grande maioria das amostras. 
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Em relação ao período de armazenagem foi possível observar que apenas as 

amostras que continham 15% de extrato de própolis, apresentaram diferença 

estatística, com diminuição significativa no último dia de estocagem (9) em 

comparação com o dia zero.  Isso ocorreu provavelmente pela alta concentração de 

compostos com atividade biológica presente na própolis. Millet-Clerc e colaboradores 

já relatavam em 1987 que a ação bactericida e bacteriostática da própolis depende da 

concentração utilizada no alimento.  

Aly, Elewa (2007), realizaram uma pesquisa no Egito analisando Aspergillus na 

superfície de queijos durante o período de estocagem, desse modo, os pesquisadores 

observaram que a própolis pôde prevenir o crescimento de mofo. Em 2013, Toreti e 

colaboradores, relataram que a própolis verde contém o flavonoide chrisina que age 

como um antifúngico nos produtos alimentícios. 

Avaliando os grupos por tratamentos diário, observou-se que no dia 0, 3 e 6 as 

amostras não diferiram estatisticamente entre si. Porém, no ultimo de dia de 

armazenamento refrigerado, notou-se que o tratamento V15 apresentou diminuição 

significativa (6,377 log10 UFC/g) no controle fúngico na amostra de queijo frescal. Isso 

provavelmente ocorreu pela incorporação do extrato da própolis como também da 

embalagem a vácuo na qual o produto foi inserido. Esses dados podem estar 

associados com o potencial antifúngico da própolis comparado no trabalho de Castro 

e colaboradores (2018), que analisaram a incorporação do extrato de própolis na 

massa de queijo frescal maturado frente ao grupo dos fungos, observando que 

durante o período de maturação não houve crescimento desses micro-organismos. 

 

 

Análises físico-químicas  

- Potencial hidrogeniônico e acidez titulável 

 

Os dados do potencial hidrogeniônico e acidez titulável das amostras 

analisadas estão descritos na tabela 4. Os resultados variaram entre 5,60 a 6,83 para 

pH e 0,259 a 1,199 para porcentagem de ácido lático. 

 

Tabela 4: Potencial hidrogeniônico e acidez titulável de queijo tipo frescal incorporado com extrato de 

própolis verde 

 Dia CN% CV% N10% V10% N15% V15% 
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pH 

0 

3 

6 

6,71 ± 0,11af 

6,49± 0,17aef 

5,97 ± 0,55ae 

6,83 ± 0,04ag 

6,78± 0,12afg 

6,25 ± 0,18ae 

6,50 ± 0,32ae 

6,51 ± 0,35ae 

5,99 ± 0,29aef 

6,80 ± 0,15ag 

6,46 ± 0,401afg 

5,64 ± 0,49ae 

6,67 ± 0,21ae 

6,52 ± 0,52ae 

6,36 ± 0,17ae 

6,68 ± 0,24af 

6,48 ± 0,30aef 

6,12 ± 0,39aef 

9 6,44± 0,19abef 6,60± 0,07bf 5,60± 0,73af 5,95± 0,24abef 5,92± 0,52abe 6,13± 0,36abef 

 
 

Dia CN CV N10 V10 N15 V15 

 

Acidez 

0 

3 

6 

0,356± 0,01ae 

0,533± 0,16aef 

0,781 ± 0,12aefg 

0,457± 0,09abe 

0,662± 0,08ae 

0,677 ± 0,06ae 

0,659± 0,163be 

0,763 ± 0,41ae 

0,767 ± 0,28ae 

0,371±0,03ae 

0,504 ± 0,14ae 

0,637 ± 0,21aef 

0,259±0,08ae 

0,575 ± 0,17ae 

0,767 ± 0,29aef 

0,313± 0,11ae 

0,688 ± 0,13aef 

0,374 ± 0,12afg 

9 1,127± 0,70afg 1,177± 0,19af 1,109± 0,28aef 1,199± 0,13ag 1,159± 0,14afg 0,724± 0,12ag 

Legenda: CN: controle normal; CV: controle a vácuo; N10: 10% normal; V10: 10% a vácuo; N15: 15% 

normal; V15: 15% a vácuo. Médias com letras diferentes diferem a nível de confiança de 95% pelo teste 

de Tukey. Os índices “a”, “b”, “c”, “d” comparam os tratamentos. Os índices “e”, “f”, “g”, “h” comparam 

no tempo de armazenamento. 

Os queijos produzidos mostraram em sua maioria resultados próximo a 

neutralidade, variando entre 5,60 a 6,83. Resultados similares foram encontrados no 

trabalho realizado por Xavier e colaboradores (2018), onde os queijos avaliados no 

estado de Goiânia mostraram valores de pH entre 5,18 a 6,88. Sangaletti e 

colaboradores (2009), ao avaliar queijos frescais durante trinta dias de 

armazenamento, obtiveram valores variando de 5,85 a 6,66. Barbosa, Siqueira, Matias 

(2019), avaliando a qualidade de queijos minas frescal, obtiveram valores de pH entre 

5,53 a 5,55. Com base nesses resultados, verificou-se que apesar da adição dos 

tratamentos, os queijos não apresentaram valores anormais. 

Os níveis iniciais de pH foram 6,71 (CN), 6,83 (CV), 6,50 (N10), 6,80 (V10), 

6,67 (N15), 6,68 (V15) log10 UFC/g. Após 9 dias de estocagem refrigerada os valores 

atingiram 6,44 (CN), 6,60 (CV), 5,60 (N10), 5,95 (V10), 5,92 (N15), 6,13 (V15). 

Verificou-se que os valores de pH reduziram em todas amostras no último dia de 

armazenamento em comparação com o dia 0. Notou-se que as amostras incorporadas 

com 15% de extrato de própolis não diferiram de modo estatístico. 

Os alimentos possuem componentes bastante importantes que podem 

determinar suas características durante o período de armazenamento. Entre eles, 

estão a acidez e o pH. É através desses parâmetros que é possível avaliar mudanças 

na sua bioquímica durante o armazenamento. O potencial hidrogeniônico expressa a 

concentração de íons de hidrogênios dissociados, ou seja, quanto maior quantidade 

de hidrogênios conter, mais ácida é a solução (SCOTT, 1991). 
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Avaliando os grupos de tratamento por dia de armazenamento, nenhuma 

variação estatística foi observada nas amostras analisadas. Esses resultados 

apontam que, ainda que as concentrações de extrato de própolis aumentassem, como 

também houvesse diferença do tipo de embalagem, essas características não 

interferiram negativamente na qualidade dos queijos frescais.  

Na análise de acidez os valores obtidos no dia zero foram de 0,356 (NC), 0,457 

(VC), 0,659 (N10), 0,371 (V10), 0,259 (N15), 0,313 (V15) log10 UFC/g. Ao final de 9 

dias de estocagem refrigerada os valores atingiram 1,127 (NC), 1,177 (VC), 1,109 

(N10), 1,199 (V10), 1,159 (N15), 0,724 (V15). Notou-se um aumento progressivo nos 

valores de acidez em todas as amostras, havendo diferença significativa comparando 

o dia zero e nove. Porém, avaliando-se os grupos de tratamento por dia de 

armazenamento, notou-se que não houve diferença estatística em nenhum dos 

tratamentos utilizados. 

Apesar de serem conceituados de modo diferente, o pH e acidez são 

parâmetros que dão indícios do nível de acidificação em determinado alimento. Esses 

dois valores são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o pH menor é a 

acidez, mutuamente (ANDRADE; OLIVEIRA; KICH, 2013).  

Comparando os resultados das duas análises físico-químicas no dia zero e dia 

nove, observa-se que os valores de pH diminuíram e os de acidez aumentaram, 

comprovando assim o que afirmam Andrade, Oliveira e Kich (2013), que os maiores 

valores de acidez resultam em menores de pH. 

Dessa forma, a adição de extrato de própolis verde com concentrações 

diferentes e embalagens distintas, não afeta de modo negativo o pH e a acidez dos 

queijos frescais, sendo bastante pertinente sua utilização, pois o pH e a acidez são 

análises que podem indicar de forma indireta a qualidade do queijo, podendo ser 

empregado como referência na indústria alimentícia. 

 

- Análise de umidade e de perda de massa 

 

 Os resultados do teor de umidade encontrados nos queijos estão expressos na 

tabela 5, com valores variando entre 35,19 a 46,62%. 

 

Tabela 5: Análise de umidade de queijo frescal incorporado de extrato de própolis 
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Legenda: CN: controle normal; CV: controle a vácuo; N10: 10% normal; V10: 10% a vácuo; N15: 15% 

normal; V15: 15% a vácuo. Médias com letras diferentes diferem a nível de confiança de 95% pelo teste 

de Tukey. Os índices “a”, “b”, “c”, “d” comparam os tratamentos. Os índices “e”, “f”, “g”, “h” comparam 

no tempo de armazenamento. 

 

Os valores inicias para porcentagem de umidade foram 35,88 (NC), 37,92 (VC), 

38,41 (N10), 35,19 (V10), 38,93 (N15) e 40,67 (V15). Ao final de 9 dias de 

armazenamento refrigerado esses resultados atingiram valores de 39,30 (NC), 42,97 

(VC), 39,86 (N10), 40,45 (V10), 40,93 (N15) e 44,98 (V15). A partir desses dados 

observou-se que todas as amostras tiveram um aumento na porcentagem de umidade 

comparando o dia zero e nove, possivelmente isso ocorreu por o queijo analisado 

apresentar grande probabilidade de deteriorar-se devido ser um queijo fresco.  

Brasil (2001), relata que a própolis tem em média 8% de umidade, sendo 

classificada como um alimento de origem animal de baixa umidade. Atrelado a isso, 

as amostras de queijos tratadas passaram pelo mesmo método de dessoramento do 

controle, assim, possivelmente esse produto não foi responsável pelo aumento da 

umidade nas amostras tratadas.  

A porcentagem de umidade expressa a quantidade total de água presente em 

um produto, é uma das determinações mais importantes na análise em alimentos, 

sendo um parâmetro que pode afetar diretamente sua qualidade durante o 

armazenamento. O monitoramento nas mudanças do teor de umidade e perda de 

massa em alimentos avalia o comportamento de um alimento durante o período de 

estocagem. Em queijos frescais, torna-se importante pois são parâmetros que podem 

avaliar a qualidade, contribuindo para uma melhor conservação, pois a elevada 

atividade de água é um dos fatores que determinam a ação microbiológica (CRABBIS 

et al., 2018). 

Avaliando os dados por grupo de tratamento e dia de armazenamento, no dia 

zero e terceiro dia observou-se que não houve diferença estatística. Já no sexto dia, 

o tratamento V15 diferiu do grupo controle e apresentando o maior percentual de 

umidade entre todas as amostras. No último dia de armazenamento observou-se um 

Umidade 

Dia 

0 

3 

6 

CN% 

35,88 ± 1,21af 

42,42± 1,05abg 

37,97 ± 1,21cef 

CV% 

37,92 ± 2,24abce 

42,42± 2,04abef 

41,75 ± 2,56aef 

N10% 

38,41 ± 1,09abce 

40,39 ± 1,04ae 

41,59 ± 1,50ae 

V10% 

35,19 ± 0,21af 

41,78 ± 0,91abe 

43,39 ± 1,34abe 

N15% 

38,93 ± 0,72bcf 

40,24 ± 0,26aef 

41,53 ± 1,19aeg 

V15% 

40,67 ± 2,34cf 

44,46 ± 2,69bef 

46,62 ± 0,68be 

9 39,30± 0,43abe 42,97± 1,94cdf 39,86± 0,79ae 40,45± 0,74abe 40,93± 0,31cde 44,98± 0,41de 
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comportamento similar do V15, apresentando uma maior porcentagem de umidade, 

no entanto, em relação ao nível de diferença estatística não apresentou valores 

significante em relação ao controle. Porém, mesmo apresentando maiores 

porcentagens de umidade essa amostra se mostrou dentro dos padrões de 

normalidade (BRASIL, 1996). 

Em relação a esses dados observa-se que a variação no teor de umidade pode 

ter sido ocasionada devido as amostras terem ficado exposta ao ambiente úmido, 

absorvendo assim, uma certa umidade, como também a grande perecibilidade do 

queijo. Brasil (1996), relata que o queijo frescal tem entre 55% a 58% de umidade 

(classificado como alta umidade), porém, segundo Crabbis e colaboradores (2018), 

por existirem diferentes métodos de produção, é comum essas diferenças no teor de 

umidade em queijos. Furtado (1999), relata que a pasteurização e composição do leite 

e o tamanho dos grãos da coalhada pode afetar o teor de umidade em queijos.  

Assim, percebe-se que as concentrações mais elevadas (15%) de extrato de 

própolis verde não alteraram o teor de umidade no queijo, pois em comparação com 

a amostra controle, as com adição de própolis a 15% não diferiram estatisticamente 

entre si no período mais avançado de armazenamento. 

Uma pesquisa realizada por Xavier e colaboradores (2015), avaliaram cinco 

amostras de queijo frescal em Anápolis-GO, os resultados encontrados pelos autores 

foram semelhantes aos mostrados nessa pesquisa, onde os teores de umidade 

variaram de 39,7% a 48,7%. Presente, Fraga, Schmidt (2016), analisaram queijos 

produzidos com óleos essenciais de orégano e gengibre quanto ao teor de umidade, 

onde os queijos apresentaram resultados acima de 55%. Barbosa, Siqueira, Matias 

(2019), obtiveram resultados entre 50,99% a 53,20% de umidade em seu estudo. 

 

 Em relação a análise de perda de massa os resultados estão expressos na 

tabela 6. 

 

Tabela 6: Análise de perda de massa de queijo frescal incorporado com extrato de própolis verde 

 

Perda de 

massa 

Dia 

3 

6 

9 

CN% 

12,49 ± 0,94ce 

18,33± 1,64af 

25,44 ± 2,12abg 

CV% 

20,35 ± 1,19df 

31,27± 1,50cg 

36,56 ± 1,19de 

N10% 

7,18 ± 1,11ae 

18,67 ± 1,59af 

29,56 ± 1,85abcg 

V10% 

10,71 ± 0,60bce 

25,33 ± 0,74bf 

33,93 ± 1,73cdg 

N15% 

6,57 ± 1,60af 

16,07 ± 3,34ag 

24,21 ± 3,98ae 

V15% 

9,21 ± 1,03abe 

24,33 ± 1,65bf 

29,60 ± 2,09bcg 

Legenda: CN: controle normal; CV: controle a vácuo; N10: 10% normal; V10: 10% a vácuo; N15: 15% 

normal; V15: 15% a vácuo. Médias com letras diferentes diferem a nível de confiança de 95% pelo teste 
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de Tukey. Os índices “a”, “b”, “c”, “d” comparam os tratamentos. Os índices “e”, “f”, “g”, “h” comparam 

no tempo de armazenamento. 

 

Observou-se um comportamento de perda de massa em todas as amostras 

estudadas, deferindo estatisticamente pelo teste Turkey. No dia zero os valores 

obtidos foram 12,49 (CN), 20,35 (CV), 7,18 (N10), 10,71 (V10), 6,57 (N15), 9,21 (V15). 

Ao final do período de estocagem os valores atingiram 25,44 (CN), 36,56 (CV), 29,56 

(N10), 33,93 (V10) 24,21 (N15), 29,60 (V15).  

Analisando as amostras por dia de armazenamento, no terceiro dia as amostras 

incorporadas com tratamentos apresentaram a menor porcentagem de perda de 

massa, diferindo estatisticamente do grupo controle. Ao sexto dia, verificou-se que os 

tratamentos N15 e V15 apresentaram uma porcentagem de perda de massa menor 

aos do grupo controle (CN e CV). Semelhantemente, no último dia de estocagem o 

V15 obteve um resultado positivo em relação ao CV, diferindo estatisticamente por 

apresentar menor porcentagem de perda de massa.  

Resultados semelhantes foram encontrado no trabalho de Loebler e 

colaboradores (2018), onde os autores verificaram menor porcentagem em perda de 

massa em morangos revestidos com extrato de própolis na conservação pós-colheita.  

 Segundo Santos e Oliveira (2012), a vida útil de produtos embalados em 

atmosfera normal é restrita, pelo fato do oxigênio atmosférico e os microrganismos 

alterarem as características sensoriais do alimento, podendo levar sua perda, ao 

passo que, a modificação na atmosfera de armazenamento, pode prolongar sua vida 

de prateleira significativamente. Na mesma perspectiva, Koshi (1988), relata que o 

uso de embalagens, podem reduzir a perda de massa em alimentos. Os resultados 

obtidos nessa pesquisa mostram que os queijos armazenados em atmosfera a vácuo 

apresentaram menor porcentagem de perda de massa comparados com os 

incorporados em embalagem normal (bandeja de isopor com filme plástico), 

possivelmente pela mudança da atmosfera de armazenamento. 

Isso mostra que a incorporação de extrato de própolis verde a 15%, tanto em 

embalagem normal como a vácuo, não altera negativamente a perda de massa em 

queijos frescais, pelo contrário, frente aos controles e aos demais tratamentos, se 

comportou de modo superior. Resultados semelhantes foram obtidos no estudo de 

Silva e colaboradores (2015), onde ao avaliar a eficácia da embalagem a vácuo em 
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queijos minas frecais, concluindo que a mesma agiu como barreira na proliferação 

microbiana, consequentemente aumentando a vida de prateleira do produto.   

Comparando a umidade e perda de massa das amostras analisadas, verificou-

se que ao longo do período de estocagem a porcentagem de umidade e de perda de 

massa aumentaram. Porém, segundo Isengard e Prager (2003), a perda de massa 

não corresponde necessariamente ao teor de água nas amostras, pois não somente 

a água contribui para a perda de massa, mas todos os materiais que existem em um 

produto, como é o caso de produtos que contém carboidratos, levando em 

consideração a sensibilidade do açúcar ao calor. 

Estudos relacionados com a conservação natural a base de própolis verde em 

queijos frescais, ainda são escassos, porém, os resultados obtidos nessa pesquisa 

servirão de embasamento para possíveis novos estudos.   

 

- Análise de cor e visual 

 

 Foram avaliados três eixos na análise de cor, os parâmetros L*, a* e b*, no 

intuito de mostrar suas variações ao longo do armazenamento segundo embalagem 

e concentração de extrato de própolis verde. Os resultados da análise de cor se 

encontram na tabela 7. 

 

Tabela 7: Análise de cor de queijo frescal incorporado com extrato de própolis verde 

 Dias CN CV N10 V10 N15 V15 

a* 

0 

3 

6 

6,34 ± 1,74ae 

6,72± 2,23ae 

5,40 ± 0,57aeg 

6,70 ± 1,70ae 

5,96± 0,28ae 

7,26 ± 2,46ae 

6,06 ± 2,03ae 

6,46 ± 1,86ae 

6,84 ± 2,50ae 

7,18 ± 1,66ae 

7,04 ± 2,43ae 

5,58 ± 1,66aef 

6,16 ± 1,82af 

6,20 ± 1,32af 

4,24 ± 1,23aef 

6,70 ± 1,08ae 

5,38 ± 0,18ae 

7,30 ± 2,26ae 

9 0,86± 0,69bf 3,84± 1,69abe 1,96± 1,28abf 5,14± 2,17aef 2,20± 1,02abe 4,74± 2,34aef 

b* 

0 

3 

6 

26,86 ± 0,38aef 

27,20± 0,45afg 

28,32 ± 0,91ag 

26,88 ± 0,19ae 

27,38± 0,70ae 

27,26 ± 0,22ae 

26,86 ± 0,31aef 

26,82 ± 0,60aef 

27,72 ± 0,63af 

26,98 ± 0,23af 

26,94 ± 0,61af 

27,86 ± 0,24ag 

26,18 ± 0,29be 

26,72 ± 0,45aef 

27,82 ± 0,57af 

26,60 ± 0,35abe 

26,98 ± 1,03ae 

27,32 ± 0,30ae 

9 25,76± 0,33abe 24,56± 0,43bg 25,98± 1,09ae 25,06± 0,41abe 26,32± 0,70ae 25,06± 0,49abf 

L* 

0 

3 

6 

86,20 ± 0,72bf 

85,18± 0,67abef 

84,54 ± 0,62ae 

86,04 ± 0,20abe 

85,40± 0,19be 

85,66 ± 0,92ae 

85,26± 0,88abf 

82,46 ± 1,84acef 

81,40 ± 2,05be 

84,76 ± 0,79abe 

83,94 ± 2,03abe 

85,04 ± 0,66ae 

84,30 ± 1,10af 

80,80 ± 0,95cef 

80,64 ± 1,40bef 

84,80 ± 0,74abe 

83,86 ± 0,94abe 

84,30 ± 0,80ae 

9 84,60± 0,21ae 85,60± 0,34ae 81,36± 0,37be 84,60± 0,41ae 80,80± 0,19bef 84,68± 0,94ae 



64 
 

Legenda: CN: controle normal; CV: controle a vácuo; N10: 10% normal; V10: 10% a vácuo; N15: 15% 

normal; V15: 15% a vácuo. Médias com letras diferentes diferem a nível de confiança de 95% pelo teste 

de Tukey. Os índices “a”, “b”, “c”, “d” comparam os tratamentos. Os índices “e”, “f”, “g”, “h” comparam 

no tempo de armazenamento. 

A análise não destrutiva de cor por calorimetria permite avaliar os estágios de 

armazenamento de um alimento, mostrando ao longo do tempo, seu comportamento 

e características (MOTTA et al., 2015). Segundo Silva e colaboradores (2000), a cor 

é uma das principais características que leva os consumidores a adquirirem 

determinado alimento, nesse sentido, por ser um parâmetro de qualidade, se o 

produto apresentar uma cor atraente, tem mais chances de ser aceito pelo 

consumidor. Isso mostra a importância de um alimento que irá ser posto à venda, 

apresentar esses parâmetros dentro da normalidade (SANTOS; MANHÃES; 

MENEZES, 2018; FERREIRA; SPRICIGO, 2017). 

Na análise de cor o parâmetro L*, indica o teor de luminosidade em uma escala 

de zero a 100, no qual mostra a capacidade em que um produto tem de refletir a luz. 

Isso significa que quanto mais próximo o valor chegar a 100, mais branco e quanto 

mais próximo de zero mais escuro é o produto em questão. Já o parâmetro a* indica 

a variação da cor verde (-) a vermelho (+), e b* indica a variação de azul (-) a amarelo 

(+), variando de zero a 60 (MINOLTA, 1994) O parâmetro b* (teor de amarelo), é 

possivelmente correlacionado com teor de lipídeo no alimento (SANTOS, MANHÃES, 

MENEZES, 2018). 

Os valores de luminosidade variaram de 80,64 a 86,20. Segundo Seifert e 

colaboradores (2015), altos índices de luminosidade indicam cores mais claras e o 

oposto, cores mais escuras. A partir dessas informações, nota-se que todas as 

amostras de queijo com diferentes tratamentos apresentaram a cor branca 

(característica do queijo frescal), pois mostraram valores próximos a 100. Assim, a 

grande maioria dos tratamentos avaliados nesse estudo apresentaram o mesmo 

comportamento do parâmetro L* durante todo o período de armazenamento, não 

deferindo estatisticamente. 

Esse resultado indica que a adição de altas concentrações extrato de própolis 

não alterou de forma significativa a característica de brancura do queijo frescal, ou 

seja, esse tratamento atingiu valor muito aproximado a 100. 

Em relação aos parâmetros a* e b*, os valores variaram de 0,86 a 7,30 e 24,56 

a 28,32, respectivamente. Para o parâmetro a*, algumas amostras apresentaram 

tendência a cor vermelha, e para o parâmetro b* maior tendência a cor amarela. 
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Avaliando os resultados por dia de armazenamento observou-se que no dia zero até 

o dia nove o parâmetro a* e b* não teve diferença significativa entre as amostras. Isso 

mostra que mesmo com adição de diferentes concentrações, o queijo não foi alterado 

em relação aos controles.  

Souza e colaboradores (2017), avaliaram queijo tipo frescal acrescido com 

diferentes concentrações de polpa de pequi (5%, 10%, 15% e 20%) segundo seus 

aspectos de cor (L* e b*). Os valores de L* variaram de 75,26 a 84,66, mostrando que 

os queijos saborizados com polpa de pequi apresentaram cor mais próximo de branco. 

O parâmetro b*, apresentou variação de 16,07 a 19,02, mostrando que o teor de 

amarelo estava no queijo com maior concentração de polpa de pequi. Os resultados 

para análise de cor segundo esses autores diferenciaram significantemente entre si 

quanto maior a concentração de polpa de pequi. 

Santos, Manhães, Menezes (2018), avaliaram cinco amostras de queijos minas 

frescal comercializados em feiras no estado do Rio de Janeiro segundo suas 

características de cor (L*, a* e b*). Das cinco amostras analisadas duas apresentaram 

diferença significativa em relação ao parâmetro L*. Dentre os parâmetros analisados, 

os autores concluíram que o índice b* foi o que apresentou maiores alterações, 

podendo está relacionando com o teor de lipídeo nas amostras. 

Além disso, as amostras de queijos com diferentes tratamentos, foram 

avaliados segundo seus aspectos visuais durante 9 dias de armazenamento. Os 

resultados se apresentam nas figuras 7 a 10. 

 

                   Figura 7: Análise visual das amostras de queijo no dia zero de armazenamento. 

 

CN 10%N 15%N 
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           Fonte: Acervo próprio. 

                 

              Figura 8: Análise visual das amostras de queijo no dia três de armazenamento. 

 
                 Fonte: Acervo próprio. 

 

          Figura 9: Análise visual das amostras de queijo no dia seis de armazenamento. 

 
                 Fonte: Acervo próprio. 

CV 10%V 15%V 

CN 10%N 15%N 

CV 
10%V 15%V 

CN 10%N 15%N 

CV 10%V 15%V 
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Figura 10: Análise visual no dia nove de armazenamento. 

 

 
  Fonte: Acervo próprio. 

 

Em relação a análise visual foi observado visivelmente uma leve tonalidade 

amarelada nos queijos com adição de própolis armazenado em atmosfera normal, ao 

decorrer do aumento no período de armazenamento.  

Em relação a essa análise observa-se que os queijos embalados em atmosfera 

a vácuo apresentaram maior teor de brancura a olho nu, mesmo adicionados com 

altas concentração de extrato de própolis a 15% no período mais longo de 

armazenamento, nisso, é possível correlacionar esses resultados com a análise de 

cor (L*) e sensorial (cor, sabor, odor e aparência) no qual não diferenciaram entre si 

estatisticamente, mostrando assim a adição de própolis não afeta negativamente as 

amostras. 

 

 

 

 

CN 10%N 
15%N 

10%V 15%V CV 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se que os microrganismos estudados apresentam um grave problema 

de saúde pública, por mostrarem características como rápida multiplicação e 

possibilidade de gerar doenças transmitidas por alimentos. Assim, alternativas que 

levem ao seu controle, é essencial na indústria de alimentos. Em relação a isso, a 

própolis devido aos seus compostos biológicos mostra-se com grande potencial nesse 

tipo de conservação.  

Os queijos frescais submetidos a tratamentos diferentes apresentaram 

aceitabilidade semelhante aos controles. Através da incorporação do extrato de 

própolis verde em toda massa do queijo frescal, verificou-se o seu efeito 

antimicrobiano a 15% frente aos micro-organismos estudados. Os resultados físico-

químicos indicaram que os tratamentos apresentaram estabilidade durante o estudo 

da vida de prateleira frente a queijos não tratados. Em relação a análise visual, o queijo 

adicionado com elevadas concentrações do extrato e mantido em atmosfera a vácuo 

no período mais longo de armazenamento, apresentou melhores aspectos a olho nu.  

Esses resultados apontam que o extrato de própolis verde ainda que em altas 

concentrações poderia ser utilizado como aditivo alimentar natural na indústria de 

queijos frescais. Novos estudos poderão ser produzidos a partir dessa pesquisa, 

objetivando inserir esse novo alimento no mercado alimentício. 
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APÊNDICE 

 

Avaliação sensorial do queijo frescal com diferentes concentrações sextrato de 

própolis 

Data: ___/___/___ 

Faixa etária: até 20 anos (    )      até 30 anos (    )      acima de 30 anos (    ) 

1) Você está recebendo seis amostras de queijo frescal codificadas, avalie-as da esquerda 

para a direita segundo a escala abaixo, quanto aos atributos: COR, TEXTURA, SABOR, 

APARÊNCIA E ACEITAÇÃO GLOBAL. Utilize o Quadro de avaliação para deixar sua opinião. 

9-Gostei muitíssimo 

8-Gostei muito 

7-Gostei moderadamente 

6-Gostei ligeiramente 

5-Não gostei/nem desgostei 

4-Desgostei ligeiramente 

3-Desgostei moderadamente 

2-Desgostei muito 

1-Desgostei muitíssimo 

 

AMOSTRA COR TEXTURA APARÊNCIA SABOR 
ACEITAÇÃO 

GLOBAL 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

2) Se você encontrasse o produto à venda, você o compraria? 

Amostra 1 (    ) SIM (    ) NÃO 
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Amostra 2 (    ) SIM (    ) NÃO 

Amostra 3 (    ) SIM (    ) NÃO 

Amostra 4 (    ) SIM (    ) NÃO 


