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RESUMO 

BARBOSA, I. C. Desenvolvimento de queijo cremoso caprino com potencial 

simbiótico.  2016. 120 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

Os probióticos são descritos como culturas de uma única espécie ou de várias espécies 

de micro-organismos que quando utilizadas por animais ou pelo homem em quantidades 

adequadas trazem benefícios à saúde, promovendo melhora nas características da 

microflora intestinal natural. Os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis 

que alcançam o cólon e estimulam seletivamente a proliferação ou atividade de 

populações de bactérias desejáveis nesse local. Um alimento classificado como 

simbiótico constitui-se aquele em que um probiótico e um prebiótico estão combinados 

em quantidades adequadas pré-estabelecidas. Neste estudo foi elaborado queijo caprino 

cremoso com potencial simbiótico, sendo avaliados os efeitos da incorporação dos 

probióticos Lactobacillus acidophilus LA-05 e Bifidobacterium lactis BB-12 e do 

prebiótico inulina sobre os parâmetros tecnológicos, físico-químicos, microbiológicos e 

sensoriais do produto, com 7 e 21 dias de armazenamento refrigerado (7±1ºC). Foram 

elaborados três tratamentos de queijo cremoso de leite de cabra com potencial 

simbiótico: com 8g/100g de inulina e Lactobacillus acidophilus (QLA); 8g/100g de 

inulina e Bifidobacterium lactis (QBB); 8g/100g de inulina, L. acidophilus LA-05 e B. 

lactis BB-12 (QLB) em co-cultura, além do queijo controle (QC) adicionado apenas da 

cepa starter Lactococcus lactis subsp. cremoris e Lactococcus lactis subsp. lactis. A 

formulação dos queijos elaborados permitiu a elaboração e depósito no INPI de um 

pedido de patente de invenção intitulado “Queijo cremoso de Leite de cabra funcional e 

processo de obtenção”. As contagens de L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12 foram 

maiores que 6 log UFC/g, enquanto que a quantidade de inulina foi maior que 6 g/100 g 

nos queijos simbióticos com 7 e 21 dias de armazenamento. A firmeza reduziu nos 

queijos simbióticos proporcionando melhora na consistência do queijo cremoso. Os 

queijos avaliados apresentaram elevados valores de luminosidade (L*), com 

predominância do amarelo (b*). O QC apresentou maior teor de proteína, lipídios e 

minerais comparado aos demais. Houve diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta e 

aumento dos de cadeia média e de cadeia longa nos queijos simbióticos em relação ao 

QC. Observou-se aumento no teor de ácido linoleico conjugado em QLA, QBB e QLB. 

Os maiores valores para profundidade de proteólise, bem como as maiores mudanças na 

liberação de aminoácidos livres foram verificados em QLB. A adição de inulina e 

probióticos não afetou a aceitação sensorial do produto. A inulina, L. acidophilus e B. 

lactis podem ser utilizados em conjunto para a produção de queijo caprino cremoso 

simbiótico sem efeito negativo sobre as características gerais de qualidade do produto 

com agregação de valor associada ao seu potencial funcional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Queijo de leite de cabra, inulina, Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium lactis 
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ABSTRACT 

BARBOSA, I.C. Development of Creamy goat cheese with symbiotic potential 2016. 

120 f. Thesis (Ph.D. in Food Science and Technology), Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa-PB. 

Probiotic cultures are described as single species or multiple species of microorganisms 

that when used for animals or man in appropriate amounts provide health benefits by 

promoting improvement in characteristics of the natural intestinal microflora. Prebiotics 

are non-digestible food components that reach the colon and selectively stimulate the 

proliferation or activity of populations of bacteria present there. A food classified as 

symbiotic constitutes one in which probiotics and prebiotics are combined in pre-

established adequate amounts. This study was prepared creamy goat cheese with 

symbiotic potential, and evaluated the effects of the incorporation of probiotics 

Lactobacillus acidophilus LA-05 and Bifidobacterium lactis BB-12 and the prebiotic 

inulin on technological parameters, physico-chemical, microbiological and sensory 

product with 7 and 21 days of refrigerated storage (7 ± 1 ° C). Three were prepared 

cream cheese treatments goat with symbiotic potential: with 8 g / 100 g of inulin and 

Lactobacillus acidophilus (QLA); 8 g / 100 g of inulin and Bifidobacterium lactis 

(QBB); 8g / 100g inulin, L. acidophilus LA-05 and B. lactis BB-12 (QLB) co-culture 

plus cheese control (QC) added only the starter strain Lactococcus lactis subsp. 

cremoris and Lactococcus lactis subsp. lactis. The formulation of cheeses made allowed 

the preparation and filing with the INPI of an application for patent entitled "Cream 

cheese functional Goat milk and procurement process." L. counts acidophilus LA-05 

and B. lactis BB-12 were greater than 6 log CFU / g, while the quantity of insulin was 

greater than 6 g / 100 g in cheese symbiotic with 7 and 21 days of storage. The firm 

reduced the synbiotic cheeses providing improved consistency of cream cheese. The 

evaluated cheeses showed high brightness values (L *), with a predominance of yellow 

(b *). QC showed a higher protein content, lipids and minerals compared to the others. 

A decrease of short-chain fatty acids and an increase of medium chain and long chain 

synbiotics in cheese compared to QC. There was an increase in the amount of linoleic 

acid conjugate in QLA, QBB and QLB. The highest values for depth of proteolysis, as 

well as the biggest changes in the release of free amino acids were found in QLB. The 

addition of inulin and probiotics did not affect the acceptance of the product. Inulin, L. 

acidophilus and B. lactis may be used together for production of synbiotic creamy goat 

cheese without detrimental effect on the general characteristics of the product quality 

associated with adding value to their functional potential 

 

 

KEYWORDS: Goat cheese milk, inulin, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium 

lactis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O leite de cabra e seus derivados possuem propriedades benéficas à saúde 

amplamente reconhecidas pela comunidade científica, tais como elevada digestibilidade 

e alto valor biológico das suas proteínas (GARCÍA et al., 2014). Produtos como queijos, 

iogurtes e bebidas lácteas podem ser obtidos a partir do leite de cabra, utilizando-se de 

processos simples e acessíveis aos pequenos produtores, sendo uma alternativa para 

agregação de valor e para o aumento no consumo de produtos de origem caprina 

(BOMFIM et al., 2013). Dentre os diferentes tipos de queijos, os cremosos são 

importantes derivados lácteos que se caracterizam por apresentar sabor levemente ácido 

e consistência fina, untuosa e macia. No Brasil, apesar do consumo ainda ser baixo 

quando comparado a outros países, principalmente o norte-americano, os queijos 

cremosos vêm ampliando sua importância no mercado de laticínios (MILKPOINT, 

2015).  

Mudanças no estilo de vida da população, concomitante com o aumento da 

expectativa de vida e crescimento dos custos com saúde, têm contribuído na busca de 

alternativas na produção de alimentos que tragam benefícios à saúde. Nesse contexto, os 

produtos lácteos suplementados com culturas probióticas e ingredientes prebióticos vêm 

assumindo importância com a produção de iogurtes, bebidas lácteas e queijos com 

propriedades funcionais (HOLZAPFEL; SCHINLLIGER, 2002). 

Probióticos são descritos como culturas de uma única espécie ou de várias 

espécies de micro-organismos que, quando utilizadas por animais ou pelo homem, 

trazem benefícios à saúde, promovendo melhora nas características da microbiota 

intestinal (HOMAYOUNI, 2014). Os probióticos Lactobacillus e Bifidobacterium 

possuem um extenso histórico de segurança para seu consumo pela população de um 

modo geral, sendo considerada Generally Recognized As Safe (GRAS). 

Consequentemente, as bactérias intestinais mais estudadas para uso em alimentos como 

potenciais probióticos são membros do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium 

(FARNWORTH, 2008). 

Já os prebióticos, foram definidos pela primeira vez por Gibson e Roberfroid 

(1995) como ingredientes alimentares não digeríveis, a exemplo da lactulose, inulina e 

diversos oligossacarídeos que trazem benefícios ao hospedeiro por promoverem a 

estimulação da multiplicação e/ou atividade de um número limitado de bactérias 
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benéficas presentes no cólon porém não estimula a multiplicação de patógenos 

(GIBSON, 2004; YOUNIS; AHMAD; JAHAN, 2015). Os prebióticos inulina e 

frutooligossacarídeo (FOS) são os mais estudados, sendo os únicos ainda pelos quais a 

alegação de efeito sobre a composição da microbiota intestinal é permitida no Brasil 

(BRASIL, 2008). Atualmente, um produto referido como simbiótico constitui-se aquele 

em que um probiótico e um prebiótico estão combinados (HOLZAPFEL; 

SCHINLLIGER, 2002). 

O queijo cremoso de leite de cabra possui diversas características que o tornam 

um potencial carreador de probióticos. Em seu processamento não há aquecimento de 

nenhum dos ingredientes a altas temperaturas. Além disso, apresenta estrutura 

semissólida favorável para proteção das cepas durante o armazenamento, possui alto 

valor nutricional com nutrientes necessários para o desenvolvimento microbiano e pH 

levemente ácido, o que favorece o crescimento das bactérias láticas ao invés de micro-

organismos patogênicos e deteriorantes (BURITI, 2005; RANADHEERA, 2009). 

Queijos frescos com potencial simbiótico, tais como queijo cremoso (BURITI et 

al., 2007), queijo petit suisse (CARDARELLI et al., 2008), queijo cottage (ARAUJO et 

al., 2010) e queijo simbiótico (ANGIOLILLO et al., 2014; RODRIGUES et al., 2012) 

foram produzidos e estudados utilizando-se cepas de Lactobacillus, Bifidobactérias e 

adicionados dos prebióticos FOS e/ou inulina. Assim, o presente estudo elaborou queijo 

cremoso de leite de cabra com potencial simbiótico, além da combinação de bactérias 

probióticas e inulina, agregando, ainda, a funcionalidade do leite de cabra, originando 

um produto com características diferenciadas de saúde, sabor e nutrição.  

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver e caracterizar 

queijos cremosos caprinos com adição de L. acidophilus LA-5 e B. Lactis BB-12 e 

inulina, resultando em um produto de maior valor agregado, e permitindo-lhe melhorias 

nos aspectos tecnológicos, físico-químicos, microbiológicos e sensoriais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS 

  

A evolução da ciência e tecnologia de alimentos e o reconhecimento da estreita 

relação entre a alimentação e a saúde têm impulsionado os cientistas e profissionais de 

saúde para uma contínua busca de substâncias/alimentos que possam, efetivamente, 

desempenhar um papel benéfico na saúde humana (REYNOLDS; MARTIROSYAN, 

2016). 

Alimentos funcionais são os modificados ou não, semelhantes aos alimentos 

convencionais, que, além de promoverem as funções nutricionais básicas, exercem 

efeitos benéficos à saúde do ser humano, efeitos úteis na manutenção da boa saúde 

física e mental, podendo auxiliar na redução do risco de aparecimento de doenças 

crônico-degenerativas (SAAD, 2006). 

A Comissão Europeia de Ação em Ciência de Alimentos Funcionais 

(EUROPEAN COMMISSION CONCERTED ACTION ON FUNCTIONAL FOOD 

SCIENCE IN EUROPE, 1999) considera um alimento como funcional aquele que afeta 

beneficamente uma ou mais funções alvo no corpo, além da nutrição, em um estado de 

saúde e bem-estar e/ou redução do risco de doença. Assim, os alimentos funcionais não 

são comprimidos ou cápsulas, mas devem demonstrar os seus efeitos em quantidades 

que podem ser normalmente consumidas diariamente. 

Atualmente, alimentos funcionais são definidos como alimentos naturais ou 

processados que contêm compostos bioativos conhecidos ou desconhecidos que, em 

definição, em quantidades atóxicas, promovam benefício clinicamente comprovado à 

saúde, prevenindo, gerindo ou tratando doenças crônicas (MARTIROSYAN; SINGH, 

2015). 

Os alimentos funcionais não estão distribuídos de forma homogênea por todos os 

segmentos do mercado de alimentos e bebidas. Preocupações com a saúde do 

consumidor e as preferências do produto podem variar entre os mercados. Em resposta 

ao crescente número de consumidores interessados em melhorar sua saúde, a indústria 

de alimentos oferece uma grande variedade de novos produtos dessa categoria (HSIEH, 

2007; REYNOLDS; MARTIROSYAN, 2016). Estes produtos foram lançados, 

principalmente como laticínios, doces, sucos, produtos de panificação e alimentos 
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destinados a crianças (KOTILAINEN et al., 2006;). Os produtos lácteos são 

considerados como os mais importantes dentro do segmento e, por isso, os mais 

frequentes no mercado (ANTUNES, 2012).  

O Brasil é o único país da América Latina a ter uma legislação bem definida 

para alimentos funcionais e de saúde para qualquer um dos nutrientes ou componentes 

não nutrientes e também para a demonstração da segurança e eficácia desses alimentos 

(TOLEDO, 2008). A legislação brasileira, no entanto, não define alimento funcional, 

mas estabelece diretrizes para utilização, alegação de propriedade de saúde e as 

condições de registro para os alimentos com alegação de propriedade funcional e/ou de 

saúde (DOLINSKY, 2009). Os compostos funcionais, que podem suplementar os 

alimentos, são divididos em classes: probióticos, prebióticos, simbióticos, fibras 

dietéticas (frutanos, inulina, frutoligossacarídeos-FOS), alimentos sulfurados e 

nitrogenados, antioxidantes, fitosteróis, ácidos graxos poli-insaturados e algas 

(DOLINSKY, 2009). 

 

2.1.1 Probióticos  

 

Probióticos são culturas puras ou mistas de micro-organismos vivos que, quando 

aplicadas aos animais ou ao homem, têm efeitos benéficos ao hospedeiro promovendo o 

balanço de sua microbiota intestinal (HILL et al., 2014). Para ser considerado um 

probiótico é necessário que o micro-organismo sobreviva durante as etapas de 

processamento do alimento até a ingestão, devendo resistir aos sais biliares e às 

condições ácidas do trato gastrintestinal superior e colonizar o intestino, porém, podem 

ser consumidos em alimentos ou como produtos não alimentares. Os alimentos que 

contém probióticos são classificados na categoria dos alimentos funcionais 

(GOVENDER et al., 2014; SAAD et al. 2013). 

Os micro-organismos considerados probióticos, segundo a legislação brasileira, 

e que podem ser adicionados aos alimentos com a alegação para contribuir para o 

equilíbrio da flora intestinal são: L. acidophilus, L. casei shirota, L. casei variedade 

rhamnosus, L. casei variedade defensis, L. paracasei, Lactococcus lactis, B. bifidum, B. 

animalis, B. longum e E.faecium (ANVISA 2008). 
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A maior parte das bactérias com propriedades probióticas pertencem aos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium, membros comuns, mas não dominantes da nossa flora 

gastrointestinal. Por sua comprovada atividade biológica, esses micro-organismos são 

também os mais comumente adicionados em lácteos com alegações funcionais (SHAH, 

2000; SWAIN et al., 2014). 

O Gênero Lactobacillus constitui parte da microbiota natural do trato 

gastrintestinal e genital dos animais e do homem. L. acidophilus é um bastonete não 

flagelado, não formador de esporos, gram-positivo e intolerante ao sal. É microaerófilo 

ou anaeróbio e fermentador estrito, produtor de ácido lático e pequena quantidade de 

acetaldeído, como produtos do metabolismo da lactose. Sua multiplicação pode ocorrer 

em temperaturas de até 45ºC, mas apresenta temperatura ótima de 35 a 40ºC. O pH ideal 

para a multiplicação é entre 5,5 e 6,0 (CARDARELLI et al., 2008; BUTEL, 2014).  

As bifidobactérias são bastonetes gram-positivos e, frequentemente, têm a forma 

bífida, são anaeróbios e têm requisitos nutricionais especiais para se multiplicarem em 

condições laboratoriais. A população de bifidobactérias no intestino tende a ser 

constante, mas é influenciada pela dieta, antibióticos, estresse, dentre outros fatores. As 

bifidobactérias multiplicam-se entre 20 e 46ºC e morrem a 60ºC, e o ótimo entre 6,5 e 

7,0, não havendo multiplicação em pH inferior a 5,1 ou superior a 8,0. Elas possuem 

enzimas superóxido desmutase e catalase, que auxiliam na proteção contra o efeito 

tóxico de superóxidos e peróxido de hidrogênio (CARDARELLI et al., 2008; BUTEL, 

2014). 

Culturas de L. acidophilus produzem, como resultado do seu metabolismo 

fermentativo, ácido lático, enquanto que as bifidobactérias produzem ácido acético e 

lático na proporção molar de 3:1. Essas bactérias possuem ainda a capacidade de 

sintetizar ácido fólico, niacina, tiamina, riboflavina, piridoxina e vitamina K 

(CARDARELLI et al., 2008; BUTEL, 2014). 

No Brasil, a legislação atual afirma que a quantidade mínima viável de cultura 

probiótica deve ser entre 10
8
 e 10

9
 UFC por porção diária de produto e que a população 

de probiótico deve ser indicada no rótulo do produto (ANVISA, 2008). O número de 

micro-organismos viáveis no alimento a ser consumido é importante na promoção de 

efeitos benéficos. Apesar da dose efetiva de probióticos depender de casa caso, autores 
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sugerem uma dose mínima entre 10
6
 e 10

9
UFC/g para garantir o benefício à saúde 

(KIM; JANG; YOON, 2012; SILVA et al., 2015). 

Os benefícios dos micro-organismos probióticos à saúde incluem diminuição do 

colesterol, melhoria da intolerância à lactose, melhoria da imunidade inata, alívio de 

alergias alimentares infantis, controle de doenças inflamatórias do intestino, controle da 

síndrome do intestino irritável, redução do câncer de cólon, dentre outros. Esses 

benefícios decorrem dos efeitos dos probióticos sobre a microbiota intestinal, como 

efeitos antagônicos, competição com micro-organismos indesejáveis, resistência aos 

patógenos e estímulo de multiplicação de bactérias benéficas em relação às patogênicas 

(ZACARIAS et al., 2011). 

Para o uso em alimentos, os micro-organismos probióticos devem resistir ao 

processamento, período de maturação e vida de prateleira do produto. 

Consequentemente, a tecnologia empregada deve favorecer a sobrevivência de 

populações de bactérias para que se mantenham viáveis em quantidades adequadas 

(ZACARIAS et al., 2011). O teor de gordura, a concentração e o tipo de proteínas e 

carboidratos, bem como propriedades físico-químicas, como o pH, a atividade de água 

(Aa) e a acidez do produto são alguns dos fatores que podem afetar o crescimento e a 

sobrevivência do probiótico no alimento. A composição da matriz alimentícia utilizada 

na produção de um alimento probiótico também pode influenciar, de forma 

significativa, na sobrevivência dos probióticos às condições do trato gastrointestinal 

(RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010). 

Dados na literatura indicam que os queijos são os lácteos ideais para a condução 

de probióticos no trato gastrointestinal, por apresentar pH mais elevado em relação aos 

leites fermentados e seu alto teor de umidade e gordura (CASTRO et al., 2015). Neste 

contexto, os queijos frescos destacam-se em diversos estudos como matrizes 

alimentares viáveis de serem adicionadas de culturas probióticas, com efeitos sobre as 

características físico-químicas e sensoriais ocorridas pela adição de probióticos 

(BURITI et al., 2007; CARDARELLI et al., 2008; ARAUJO et al., 2010; RODRIGUES 

et al., 2012; ANGIOLILLO et al., 2014).  

A viabilidade das bactérias probióticas em queijos são influenciadas por fatores 

intrínsecos e extrínsecos, tais como pH, ácidos orgânicos, peróxido de hidrogênio 

dissolvido, maturação e temperatura de estocagem, aditivos como cloreto de sódio, 
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açúcar, conservantes e compostos voláteis (KARIMI; MORTAZAVIAN; DA CRUZ, 

2011). 

 

2.1.2 Prebióticos 

 

O papel dos probióticos como ingredientes funcionais foi introduzido pela 

primeira vez por Gibson e Roberfroid em 1995. De acordo com a sua definição, 

prebióticos são ingredientes alimentares não digeríveis (lactulose, inulina e diversos 

frutoligossacarídeos – FOS) que beneficiam o hospedeiro por promoverem a 

estimulação seletiva da multiplicação e/ou atividade de um limitado número de 

bactérias benéficas presentes no cólon (GIBSON; ROBERFROID, 1995). Em 2004, 

esta definição foi atualizada: prebióticos são ingredientes fermentados que permitem 

mudanças específicas, tanto na composição e/ ou atividade da microbiota intestinal que 

confere benefícios de saúde e bem-estar ao hospedeiro (GIBSON et al., 2004). 

Para ser classificado como um prebiótico, um ingrediente alimentar deve atender 

a três critérios: primeiramente deve ser resistente à digestão em todo o trato 

gastrointestinal, chegando ao cólon intacto. Isso envolve ser resistente à hidrólise por 

ácidos gástricos, condições intestinais e enzimas pancreáticas. Em segundo lugar, não 

deve ser absorvido por nenhum segmento do trato gastrointestinal e em terceiro deve ser 

fermentado seletivamente por bactérias específicas promotora da saúde (bifidobactéria e 

lactobacilos) (MIREMADI; SHAH, 2012).  

O potencial de aplicação de um prebiótico como um ingrediente alimentar 

funcional só é possível se os requisitos tecnológicos relativos a sua estabilidade ao 

processamento de alimentos forem atendidos. Os requisitos mais importantes são a 

estabilidade química ao aquecimento, redução de pH e reação de Maillard (HUEBNER 

et al., 2008). 

Prebióticos, ao serem incorporados nos alimentos, não devem afetar 

negativamente a qualidade dos alimentos, devem ser estáveis durante o seu 

processamento e distribuição. Alguns parâmetros tecnológicos, tais como altas 

temperaturas e baixos valores de pH, especialmente quando combinados com longos 

períodos de armazenamento, podem reduzir a atividade de alguns prebióticos com 

perdas de propriedades nutricionais e físico-químicas. Outra limitação tecnológica do 
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uso dos prebióticos como ingredientes alimentares são suas propriedades sensoriais e 

físico-químicas. A mais importante é sua baixa solubilidade em água à temperatura 

ambiente (Ex: menos de 10% de inulina pode ser solubilizada em água à temperatura 

ambiente), sabor neutro, mas levemente adocicado, e sua produção de soluções não 

transparentes ou géis brancos (se a concentração de inulina for maior que 15%). A 

doçura dos prebióticos depende da sua estrutura química, do seu grau de polimerização 

e o nível de mono e dissacarídeos prebióticos (ORAFTI, 2001). 

A inulina é um dos materiais de reserva de várias plantas e é encontrado na raiz 

da chicória, na dália e na alcachofra, além de outras plantas. Quimicamente consiste de 

uma longa cadeia de moléculas de frutose e uma molécula de glicose no final, 

característica esta que a faz poder se enquadrar dentre os fruto-oligossacarídeos. 

Industrialmente, é obtida a partir da raiz da chicória por extração a altas temperaturas, 

seguida de um processo de exclusão de íons (HENNELLY et al., 2006). 

Do ponto de vista fisiológico, por não sofrer hidrólise enzimática no corpo 

humano, a inulina possui características de fibra alimentar, em especial da sua fração 

solúvel. À inulina vêm sendo atribuídas propriedades fisiológicas de redução de lipídeos 

e colesterol na corrente sanguínea, bem como regulação do trânsito gastrointestinal e 

aumento da absorção do cálcio (MIREMADI; SHAH, 2012; ROBERFROID, 2002). 

 Substâncias, como a inulina, têm sido testadas a fim de aumentar a 

sobrevivência e colonização de bactérias probióticas em alimentos que os contêm em 

associação. Özer, Akin e Özer (2005) relatam que a adição de 0,5% ou 1% de inulina 

em iogurtes aumentou em grande extensão o crescimento de Bifidobacterium bifidum 

BB-02, embora não tenha exercido o mesmo efeito em Lactobacillus acidophilus LA-5.  

Para garantir um efeito contínuo, os prebióticos devem ser ingeridos 

diariamente. Para contribuírem para o estímulo da multiplicação de bifidobactérias no 

cólon, doses diárias de 4 a 5 g de inulina e/ou FOS são eficientes. No Brasil, a 

recomendação da legislação toma como base na porção diária de FOS e inulina que 

devem ser ingeridos, sendo o mínimo estipulado para FOS e inulina de 3 g em 

alimentos sólidos e 1,5 g para alimentos líquidos (BRASIL, 2008). 

O consumo excessivo de prebióticos, por sua vez, pode causar desconforto 

intestinal, flatulência ou até diarreia, como consequência da sua habilidade em transferir 

água para o intestino grosso (efeito osmótico) e como um resultado da produção e gás a 
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partir do metabolismo bacteriano (LADIRAT et al., 2014). Alguns prebióticos, como 

inulina e oligofrutose, são oficialmente reconhecidos como ingredientes alimentícios 

naturais na maioria dos países europeus e possui o status de alimento seguro “generally 

regarded as safe” (GRAS) nos Estados Unidos. Esse status é importante para as 

indústrias de alimentos terem a oportunidade de fornecer um produto livre de aditivos 

químicos artificias. Na União Europeia, no entanto, a única alegação de saúde para 

prebióticos diz respeito à inulina nativa da chicória na quantidade de 12 g/dia, que 

contribui para regularizar o trânsito gastrintestinal (EFSA, 2015). 

 

2.1.3 Simbióticos  

 

Um produto é considerado simbiótico quando as culturas probióticas e os 

ingredientes prebióticos estão combinados. A definição de simbiótico inclui duas 

abordagens sendo uma de complementaridade e outra de sinergia. Na de 

complementaridade, o probiótico é escolhido com base nos efeitos benéficos ao 

hospedeiro, independente do prebiótico escolhido, a fim de aumentar seletivamente a 

contagem de micro-organismos benéficos já presentes no trato gastrintestinal (TGI). Na 

de sinergia, o prebiótico é escolhido especificamente para estimular a proliferação e 

atividade do probiótico selecionado para adição no produto, contribuindo, assim, para 

sua sobrevivência às condições do TGI (KOLIDA; GIBSON, 2011). 

A interação entre um probiótico e um prebiótico pode ser favorecida por uma 

adaptação do probiótico ao substrato prebiótico anteriormente ao seu consumo, ou seja, 

quando ambos estão inseridos no alimento. Isso pode, em alguns casos, gerar uma 

vantagem competitiva para a cultura probiótica quando ingerida em combinação com o 

ingrediente prebiótico. O consumo de probióticos e prebióticos, selecionados 

apropriadamente, pode aumentar o efeito benéfico de cada um deles, uma vez que o 

estímulo das cepas probióticas conhecidas leva à escolha de pares simbióticos substrato-

micro-organismo ideais (HOLZAPFEL; SCHILLINGER, 2002; NAGPAL; KAUR, 

2011).  

Bifidobactérias e lactobacilos são os principais micro-organismos probióticos 

alvos dos ingredientes prebióticos. Apesar do crescente interesse no desenvolvimento de 

novos alimentos funcionais simbióticos, o estudo da combinação de prebióticos e 
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probióticos em simbióticos tem se dado de forma limitada e necessita de maiores 

pesquisas devido às necessidades individuais do substrato de cada espécie e cepa de 

micro-organismo probiótico (LAMIKI, 2010). Existem, comercialmente, algumas 

combinações de simbióticos disponíveis. Há, no entanto, ainda poucos estudos sobre a 

efetividade da ação do prebiótico no aumento da sobrevivência e crescimento dos 

probióticos in vivo e in vitro (DUNCAN; FLINT, 2013). 

Dentre os diversos alimentos lácteos, o queijo apresenta-se como importante e 

viável matriz alimentar para a incorporação simultânea de probióticos e prebióticos. 

Entretanto, é importante destacar que nem sempre isto é possível, uma vez que a adição 

de prebióticos, como a inulina, pode prejudicar a estrutura dos queijos sólidos, 

tornando-os quebradiços (SAAD; CRUZ; FARIA, 2011). Isso ocorre principalmente 

por resultar em uma retenção excessiva de soro durante a dessoragem. Sendo assim, a 

adição desses ingredientes é recomendada na fabricação de queijos cremosos (BURITI, 

2005).  

 

2.2 ASPECTOS TECNOLÓGICOS DOS QUEIJOS 

 

Queijo é o nome genérico para um grupo de produtos alimentícios fermentados e 

produzidos em todo mundo, com grande diversidade de texturas, aromas e formas 

(FOXet al., 2000). Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), 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). 

 

A classificação dos queijos baseia-se em características decorrentes do tipo de 

leite utilizado, do tipo de coagulação, da consistência da pasta, do teor de gordura, do 

tipo de casca, do tempo de cura. (BRASIL, 1996). 

Um dos aspetos essenciais da fabricação de queijos consiste na conversão de um 

material líquido (o leite) em um material sólido (a massa), a qual contém a caseína e a 

gordura do leite. Tal processo ocorre com a coagulação do gel de caseína a partir da 



23 
 

adição de coalho. A massa coalhada forma a base para o queijo, que depois é 

modificada por processos como prensagem, salga e cura (SAAD; CRUZ; FARIA, 

2011). 

A primeira etapa de processamento dos queijos consiste basicamente no 

tratamento térmico e/ou padronização do leite e coagulação. O leite é o principal 

ingrediente que dá origem ao queijo e é, geralmente, submetido a um tratamento 

térmico, como pasteurização, alta pressão com homogeneização ou ultrafiltração antes 

da inoculação dos micro-organismos. Tem sido descrito que as bactérias ácido-láticas 

não starters, cuja maioria são pertencentes ao gênero Lactobacillus, Pediococcus e 

Micrococcus, podem sobreviver à pasteurização em baixos níveis e crescer de forma 

lenta ao longo da maturação do queijo até 10
6
-10

7 
UFC/g, dependendo do período de 

armazenamento e da temperatura. A presença dessa microbiota no leite, juntamente com 

a adição de novas cepas, vai contribuir para o desenvolvimento do sabor característico 

de cada tipo de queijo, assim como suas propriedades tecnológicas (CASTRO et al., 

2015). 

O coagulante mais utilizado é o coalho, que é definido como um extrato do 

estômago de ruminantes que contém diferentes quantidades de quimosina e pepsina, 

dependendo da idade do animal e do seu regime de alimentação. No entanto, existem 

coagulantes também de origem vegetal, que, segundo Perry (2004), apresentam bom 

desempenho, apesar dos queijos fabricados com esse tipo de coagulante costumarem 

apresentar sabor amargo após algum tempo de armazenamento. Os coagulantes de 

origem microbiana, produzidos a partir de micro-organismos como Aspergillus niger 

var. awamori, possuem características semelhantes aos de origem animal, sendo, assim, 

bastante utilizados em substituição ao de origem bovina (SAAD; CRUZ; FARIA, 

2011). Outro método para a coagulação da caseína é adicionar ácido ao leite, reduzindo 

seu pH a 4,5, que corresponde ao ponto isoelétrico da proteína. Nesse pH, as micelas de 

caseína agregam-se e precipitam-se. Esse método, no entanto, fornece queijos de 

qualidade inferior aos produzidos pelo método enzimático (PERRY, 2004). 

Durante a formação da coalhada, podem ser adicionados, conforme a 

necessidade o cloreto de cálcio (CaCl2) e outros aditivos como nitratos e corantes. O 

CaCl2 aumenta o teor de íons Ca
2+

 no leite, acelerando a coagulação da caseína e 
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auxiliando na formação do coágulo. O CaCl2 é utilizado, principalmente, quando o teor 

de proteína no leite não é o ideal (PEREDA et al., 2004; PERRY, 2004). 

A massa de coalhada é, então, cortada e homogeneizada para expelir o soro de 

dentro do coágulo, processo denominado sinérese. Em seguida, a massa é drenada, 

salgada e acondicionada como queijo fresco. Queijos curados precisam de um tempo 

adicional para atingir as características sensoriais, especialmente sabor e aroma. Com 

esse objetivo são mantidos em câmaras controladas por um tempo (processo de cura ou 

maturação) (SANTOS, 2010a). Na Figura 1 é apresentado o fluxograma geral de 

processamento de queijos frescos e maturados. 

 

Figura 1 – Fluxograma geral de produção de queijos (SAAD; CRUZ; FARIA, 2011). 
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Os queijos cremosos são queijos frescos que se caracterizam por apresentar uma 

consistência fina, untuosa, macia e um sabor levemente ácido e são acidificados por 

culturas starter mesofílicas, como Lactococcus e Leuconostoc (SAINANI; VYAS; 

TONG, 2004), com alto teor de creme de leite obtido da centrifugação da coalhada. 

Pode ser consumido natural ou adicionado de sabores (PHADUNGATH, 2005). São 

classificados em dois tipos principais, de acordo com o seu teor de gordura inicial e a 

composição final, sendo double cream (creme duplo) com pelo menos 9 a 11% de 

gordura inicial ou de single cream (creme único) com 4 a 5 % de gordura inicial. Há 

uma grande variedade de queijos cremosos, com diferentes teores de matéria-seca e 

gordura (PHADUNGATH, 2005).  

A legislação brasileira carece, até o momento, de padrões de identidade e 

qualidade específicos paraqueijo cremoso, deixando as referências de fabricação a 

critério da indústria queijeira e impossibilitando, dessa forma, comparações entre 

diferentes marcas comerciais que tenham como base a legislação (ALVES, 2008). 

Por ser rico em gordura, o queijo cremoso permite adaptar-se a um grande 

número de combinações culinárias conforme a consistência e as preferências de cada 

país. Nos Estados Unidos é consumido mais mole, próprio para espalhar em pães e 

sanduíches e compor molhos de saladas (PHADUNGATH, 2005). Já em muitos países 

da Europa é mais apreciado na consistência firme, para ser servido em fatias. Na Itália, é 

comum ser cortado em grandes pedaços para incrementar saladas. No Japão, é apreciado 

como um patê para passar na casca do pão. Também é muito comum seu uso como 

ingrediente básico para o bolo de queijo (cheesecake) nos EUA (KRAFT FOODS, 

2007).  

Na elaboração do queijo cremoso, primeiramente, o leite é padronizado com um 

teor de gordura específico para o tipo de queijo (8-14 % de gordura para double cream 

cheese e 3-5 % de gordura para single cream cheese), depois o leite é homogeneizado, 

pasteurizado e incubado. A incubação pode ser curta, com o resfriamento do leite a 

31°C e adição de cultura starter e fermentação por 5h. A incubação longa, por sua vez, 

inclui resfriamento a 22-23 °C, adição de cepa starter 0,8-1,2 % e fermentação por 12-

16 horas. O leite acidificado terá o soro separado por meio de agitação e aquecimento a 

40-70 °C, e este soro poderia, então, ser drenado, centrifugado e/ou ultrafiltrado. A 
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massa obtida pode ser adicionada de sal (0,5 a 1 %) e estabilizantes e embalado 

(PHADUNGATH, 2005). 

 

Figura 2 – Fluxograma geral de fabricação de queijo cremoso (LUCEY, 2003). 
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2.2.1 Leite de cabra na fabricação de queijos 

 

A composição química do leite de cabra favorece a sua utilização na fabricação 

de queijos em relação ao leite de vaca (BOMFIM et al., 2013). Os glóbulos de gordura 

do leite de cabra são menores do que os do leite de vaca, com diâmetro menor que 5µm, 

acarretando em desnate natural mais lento e melhor absorção pela mucosa intestinal, 

pelo maior acesso de enzimas digestivas, proporcionando maior digestibilidade.  

Possui, também, menor proporção da alfa-s1 caseína, proteína responsável pela 

resposta alérgica ao consumo de leite bovino, que é a causa mais frequente de alergia a 

alimentos entre crianças (SILANIKOVE; LEITNER; MERIN, 2010). Dessa forma, 

possui maior tolerância e menor potencial alergênico, sendo seu consumo recomendado 

a indivíduos que apresentam alergia ao leite de vaca (AH-LEUNG, 2006). Outra 

vantagem do leite de cabra é o teor e a composição de oligossacarídeos, cuja ação 

prebiótica exerce um estímulo seletivo à microbiota intestinal benéfica e ação anti-

inflamatória em nível intestinal (LARA-VILLOSLADA et al., 2006). Além disso, o teor 

de cálcio do leite de cabra é ligeiramente superior ao do leite bovino, bem como seu 

conteúdo de potássio. No entanto, ainda são escassos na literatura dados sobre a 

biodisponibilidade de minerais do leite caprino (BARRIONUEVO et al., 2002). 

Os queijos são os produtos mais utilizados para agregação de valor ao leite 

caprino no Brasil (BOMFIM et al., 2013). Além do tipo Coalho no Nordeste e do tipo 

Boursin (com ou sem adição de ervas) no Sudeste, comuns na produção em pequena 

escala, podem ser encontrados no mercado, em maior escala, os queijos semiduros, da 

Caprilat® Gran Caprino (tipo Ementhal/Maasdam), Serrano (tipo Gouda) e Esférico 

(tipo Creme Bola, do sul de Minas Gerais), e o queijo Mi-Chèvre, um queijo misto (leite 

de cabra e de vaca) tipo Camembert, produzido pela Polenghi® (BOMFIM et al., 2013).  

A composição, a qualidade nutricional e a funcionalidade biológica do leite de 

cabra tornam-no um alimento com grande potencial de agregação de valor com base na 

produção de produtos lácteos direcionados aos consumidores 

interessados/sensibilizados pela relação entre alimentação e saúde (BOMFIM et al., 

2013). Nesse contexto, com o objetivo de agregar valor aos aspectos funcionais do leite 

caprino, produtos lácteos probióticos vêm sendo desenvolvidos (SANTOS et al., 2010), 

queijo cremoso caprino probiótico (GARCIA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012; 
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OLIVEIRA et al., 2014), queijo coalho caprino probiótico (MEIRA et al., 2015), ricota 

caprina probiótica (BEZERRA et al., 2016) e queijo coalho caprino probiótico. 

 

2.3 QUEIJOS COMO ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 

Os queijos são alimentos que apresentam-se como excelentes carreadores de 

probióticos em relação a outros laticínios, mas, ao mesmo tempo, representam um 

grande desafio tecnológico quanto à manutenção das suas características de qualidade e 

viabilidade da cepas . Queijos probióticos têm sido desenvolvidos com contagens de 

micro-organismos que se mantêm viáveis ao longo da vida de prateleira. É provável que 

a quantidade de queijos probióticos desenvolvidos aumente significativamente em um 

futuro próximo, embora muitos destes não sejam comercializados se suas características 

sensoriais forem indesejáveis e se houver mudanças na textura e em outras 

características de qualidade (CASTRO et al., 2015).  

Quanto aos micro-organismos probióticos utilizados na produção dos queijos, os 

mais comuns são o Lactobacillus spp. e o Bifidobacterium spp., devido a sua fisiologia 

(Quadro 1). Culturas starters também são utilizadas em uma ou mais etapas da 

produção de queijos, promovendo atividade metabólica desejável durante a fermentação 

ou maturação e conferindo características, tais como sabor, aroma, cor, textura, 

conservação, valor nutricional e possivelmente benefícios à saúde (CASTRO et al., 

2015). 

A adição combinada de bactérias probióticas e starter requer testes das 

proporções apropriadas, a fim de que não haja uma perda durante a drenagem do soro. 

Os probióticos podem, também, ser usados como cepa starter ou cultura adjunta. No 

primeiro caso, como algumas culturas probióticas não têm a capacidade de produzir 

ácido lático em grandes quantidades durante a fermentação, pode ser considerada a 

possibilidade de adicionar uma cultura adjunta. Em relação à viabilidade das cepas 

probióticas, queijos, quando comparados a outros produtos fermentados, mostram-se 

com uma capacidade tamponante melhor para probióticos, menor atividade de água 

(>0,90), dependendo do tempo de maturação, e baixas temperaturas de armazenamento 

(4 a 8°C) (KARIMI et al., 2011). 

. 
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Quadro 1- Espécies mais relevantes de bactérias probióticas que foram adicionadas 

com sucesso em queijos. ∗Espécies que incluem possíveis candidatas a serem usadas 

como probióticos P = Propionibacterium (KARIMI et al., 2011) 

 

Lactobacillus Bifidobacterium Outros(*) 

L. acidophilus B. animalis 
E. 

Faecalis 

L. casei 
B. animalis ssp. 

Lactis 
E. faecium 

L. casei ssp. 

Pseudoplantarum 
B. breve Lactococcus lactis 

L. casei ssp. rhamnosus B. infantis 
Leuconostoc 

Paramesenteroides 

L. delbrueckii ssp. 

Bulgaricus 
B. lactis P. freudenreichii ssp. Shermani 

L. delbrueckii ssp. lactis B. longum 
Streptococcus 

Thermophilus 

L. gasseri   

L. paracasei   

L. plantarum   

L. rhamnosus   

L. salivarius   

 

Alguns estudos têm abordado o uso de probióticos em queijos frescos e 

maturados com estirpes adicionadas isoladas ou em co-cultura com outras bactérias 

láticas starters ou probióticas, conforme o quadro 2. 
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Quadro 2- Uso de probióticos em queijos frescos e maturados. 

 

Queijo Probiótico Referência 

Cheddar Bifibobacterium bifidum Dinakar; Mistry (1994) 

Cottage Bifibobacterium infantis Blanchette et al. (1996) 

Queijo fresco 
Bifibobacterium breve e/ou B. 

longum 
Roy et al. (1997) 

Crescenza* 
Bifibobacterium bifidum; B. 

infantis; B. longum 
Gobbetti et al. (1998) 

Queijo semiduro de 

leite de cabra 

Bifidobacterium lactis e L. 

acidophilus  
Gomes e Malcata (1998) 

Cheddar Bifibobacterium infantis Daigle et al. (1999) 

Queijo fresco argentino 

Bifidobacterium bifidum, B. 

longum, B. sp., L. acidophilus e 

L. casei 

Vinderola et al. (2000) 

Queijo maturado 

finlandês com baixo 

teor de gordura 

Bifidobacterium sp e L. 

acidophilus 
Ryhanen et al. (2001) 

Minas Frescal 

Bifidobacterium lactis, 

Streptococcus thermophilus e L. 

acidophilus 

Oliveira et al. (2002) 

Minas Frescal Lactobacillus paracasei Buriti et al. (2005) 

Minas Frescal Lactobacillus acidophilus Buriti et al. (2005ª) 

Minas Frescal 

Bifidobacterium animalis, 

Streptococcus thermophilus e L. 

acidophilus 

Buriti et al. (2007) 

Prato Lactobacillus rhamnosus Cichoski et al. (2008) 

Queijo argentino  Lactobacillus paracasei A13 Vinderola et al. (2009) 

Queijo caprino cremoso  
Bifidobacterium lactis e 

Lactobacillus acidophilus 

Santos et al. (2009) 

(2010) 

Queijo minas frescal de 

leite de cabra 
Bifidobacterium lactis  Vieira et al. (2009) (2011) 
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Queijo coalho caprino 

Lactobacillus acidophilus; 

Lactobacillus paracasei; 

Bifidobacterium lactis  

Oliveiraet al. (2012), 

Garciaet al. (2012), 

Bezerraet al. (2016) 

Ricota Caprina Bifidobacterium lactis Meiraet al. (2015) 

 

 Dentre estes apresentados na Quadro 2, destacam-se os que apresentam queijos 

elaborados com a matriz láctea caprina como excelentes carreadores de probióticos. 

Gomes e Malcata (1998), estudando queijo de leite de cabra semiduro, adicionaram 

cepas probióticas B.lactis e L. acidophilus e obtiveram queijos com boas características 

de qualidade, tais como textura e sabor. Queijo minas frescal de cabra adicionado de B. 

lactis, estudado por Vieira et al. (2009; 2011), foi bem aceito sensorialmente e o micro-

organismo probiótico permaneceu viável durante 28 dias de armazenamento 

refrigerando e resistiu às condições simuladas do TGI. Santos et al. (2009; 2010), 

estudando queijo caprino cremoso probiótico, obtiveram contagem do B. Lactis e 

L.acidophilus superior ao mínimo estabelecido pela legislação brasileira.  

O efeito da adição de culturas probióticas na qualidade do queijo coalho caprino, 

durante 21 dias de armazenamento foi avaliado por Oliveira et al. (2012). Os micro-

organismos estudados Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium lactis e L. acidophilus 

mantiveram-se viáveis ao longo da vida de prateleira e não influenciaram negativamente 

nas características de qualidade dos queijos. Garcia et al. (2012) também estudaram o 

efeito dos micro-organimos probióticos Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium lactis 

e L. acidophilus em queijo coalho caprino durante 7 dias de armazenamento que se 

mantiveram viáveis durante esse período. 

Meira et al. (2015) analisaram o efeito da adição de B. lactis e L. acidophilus nas 

características de qualidade de ricota caprina e a resistência às condições simuladas do 

trato gastrintestinal, verificando que as culturas não alteraram negativamente as 

características de qualidade do queijo que se mostrou uma matriz eficaz na manutenção 

da viabilidade frente às condições simuladas do TGI. 

Uma das últimas tendências em queijos funcionais é adicionar, simultaneamente, 

prebióticos e probióticos ao queijo fresco (Quadro 3). O conhecimento a respeito dos 

queijos simbióticos ainda é limitado e necessita de mais informações (CASTRO et al., 

2015). 
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Quadro 3- Queijos adicionados de bactérias probióticas e ingredientes prebióticos 

 

Queijo Probiótico e prebiótico Referência 

Queijo 

cremoso 

Lactobacillus paracasei, Streptococcus 

thermophilus e inulina 

Buritiet al. (2005) 

(2007) (2008) 

Queijo petit 

suisse 

Streptococcus thermophilus como cultura starter, 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis, inulina, 

oligofrutose e mel 

Cardarelli et al. 

(2008) 

Queijo 

cottage 
L. delbrueckii e inulina 

Araújo et al. 

(2010) 

Queijo 

cremoso 
L. acidophilus e B.Lactis Alves et al. (2012) 

Queijo 

Português 

Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis, FOS 

e/ou inulina 

Rodrigues et al. 

(2011; 2012) 

Queijo 

Fiordilatte 
L. rhamnosus e FOS 

Angiolillo et al. 

(2014) 

Queijo 

“spread”  
Lactobacillus sakei subsp. sakei e inulina 

Martinez et al. 

(2015) 

Queijo petit 

suisse 
L. acidophilus, B. animalis, inulina e FOS 

Padilha et al. 

(2016) 

 

 

A influência da adição dos probióticos Lactobacillus paracasei e Streptococcus 

thermophilus no conteúdo de prebiótico inulina ao longo do armazenamento foi 

estudada por Buriti et al. (2007). Seus resultados mostraram que a adição de probióticos 

não interferiu na quantidade de prebióticos ao longo da vida de prateleira, 

permanecendo com um valor de 7 g/100g de inulina, que é suficiente para conferir o 

efeito potencial prebiótico . Já Buriti et al. (2008) pesquisaram o efeito da adição do 

probiótico Lactobacillus paracasei e de inulina sobre o perfil de textura e as 

características sensoriais de queijo fresco cremoso. A adição de inulina ao queijo fresco 

cremoso produzido com a suplementação de uma cepa potencialmente probiótica de 
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Lactobacillus paracasei resultou em um produto com características sensoriais e de 

textura adequadas e com propriedades funcionais agregadas. 

Cardarelli et al. (2008) observaram a influência da adição de Streptococcus 

thermophilus como cultura starter, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, inulina, 

oligofrutose e mel no queijo petit suisse  (CARDARELLI et al., 2008), concluindo que 

os queijos contendo mel não obtiveram boas avaliações comparados aos adicionados de 

inulina e oligofrutose, e o melhor queijo petit suisse simbiótico, considerando suas 

características sensoriais e funcionais, foi o adicionado de oligofrutose e inulina 

combinados. 

O queijo cottage adicionado de inulina e L. delbrueckii foi avaliado quanto à 

sobrevivência do micro-organismo probiótico as condições simuladas do TGI 

(ARAÚJO et al., 2010). Como resultado, obtiveram que a L. delbrueckii resistiu ao 

baixo pH e à alta concentração de sais biliares e seu teor de inulina, ao longo do 

armazenamento, manteve-se acima de 5%, que é maior que o recomendado para 

proporcionar o benefício à saúde. 

 Alves et al. (2012) estudaram queijo cremoso adicionado de B. lactis, L. 

acidophilus e inulina. Os resultados mostraram que os probióticos mantiveram-se 

viáveis com 45 dias de armazenamento refrigerado. No entanto, no final da vida de 

prateleira, houve um declínio nas contagens do B. Lactis. Nesse sentido, os autores 

sugerem que o queijo cremoso é um excelente veículo para a utilização de probióticos e 

prebióticos, principalmente do B. Lactis, mostrando potencial como queijo simbiótico. 

A influência da adição de Lactobacillus casei -01, Bifidobacterium lactis B94, 

FOS e inulina, período de armazenamento (0-60 dias) no perfil de ácidos graxos livres 

do queijo português, com ênfase especial no conteúdo de ácido linoleico conjugado 

(CLA) foi avaliada por Rodrigues et al. (2012). Foram observados aumentos no CLA e 

ácidos graxos livres ao longo do armazenamento, especialmente em queijos simbióticos 

adicionados de FOS e inulina (50:50) inoculados com B. lactis B94. A adição de FOS 

e/ou inulina não interferiu na viabilidade da cepa probiótica ao longo do 

armazenamento. 

Angiolillo et al. (2014) estudaram queijo Fiordilatte simbiótico com 

revestimento de alginato de sódio como carreador de probiótico (Lactobacillus 

rhamnosus) e prebiótico (FOS). Os resultados mostraram que o probiótico manteve-se 
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viável, com contagens acima de 10
7 

UFC/g, sendo observado também melhora no sabor 

dos queijos e atividade antimicrobiana contra bactérias Pseudomonas spp.e 

Enterobacteriaceae. 

Martinez et al. (2015) analisaram o queijo simbiótico spread adicionado de 

Lactobacillus sakei subsp. sakei e inulina, observando a produção de bacteriocinas pelo 

micro-organismo probiótico, provocando, assim, a inibição de Listeria monocytogenes 

adicionadas ao produto.  

A sobrevivência de duas cepas probióticas – Lactobacillus acidophilus La-5 e 

Bifidobacterium animalis Bb-12 em queijo petit suisse probiótico e simbiótico 

(adicionado de inulina e FOS a 7,5g/100g e 2,5 g/100g, respectivamente) foi avaliada 

por Padilha et al. (2016). Seus resultados sugeriram que a adição da mistura de inulina e 

FOS ao queijo petit suisse foi vantajosa, pois melhorou a viabilidade de Bb-12 e La-5 e 

a tolerância a condições simuladas do TGI in vitro, tanto no produto fresco (1 dia de 

armazenamento) quanto no refrigerado por 28 dias. 

Assim, a elaboração e caracterização de queijos simbióticos são uma importante 

alternativa para a indústria de alimentos, já que a adição desses ingredientes resulta em 

efeitos positivos sobre os produtos como melhora da textura e maior viabilidade das 

bactérias probióticas ao longo da vida de prateleira.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

O leite utilizado na elaboração dos queijos foi obtido de cabras de raças nativas 

pertencentes à Estação Experimental do Centro de Formação de Tecnólogos 

(Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras, Brasil) e foi armazenado sob refrigeração 

(7 ± 1 °C por, no máximo, 1 dia) até o momento do processamento dos queijos. A 

cultura starter, composta de Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 

cremoris R704 (lote 2937721), as culturas das cepas probióticas L. acidophilus LA-05 

(lote 2914230) e B. lactis BB-12 (lote 2280202) e o coalho foram adquiridos da 

empresa Christian Hansen
®
 (Valinhos, São Paulo, Brasil). O prebiótico inulina (Orafti

®
 

GR inulin) foi obtido da empresa BENEO Orafti
®

 (Tienem, Bélgica), o cloreto de cálcio 

(CaCl2) P.A da FMaia
® 

Ltda. (Cotia, São Paulo, Brasil) e a goma xantana (aditivo 

alimentar de número E 322) da Gastronomylab
®
 (Goiás-Brasil). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Elaboração dos queijos caprinos cremosos 

 

Quatro diferentes tipos de queijos caprinos cremosos foram produzidos, sendo 

um queijo controle – QC (adicionado de cultura mesófila convencional starter composta 

de L. lactis e L. cremoris - R704); queijo QLA, adicionado da cultura starter, do micro-

organismo probiótico L. acidophilus LA-05, em co-cultura, e de 8 g/100 g de inulina; 

queijo QBB, contendo as culturas starter e o probiótico B. lactis (BB-12), em co-

cultura, e de 8 g/100 g de inulina; e o queijo QLB, contendo os micro-organismos 

starter e os probióticos L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12, em co-cultura, e de 8 

g/100 g de inulina (Tabela 1).  
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Tabela 1- Códigos e tratamentos dos queijos cremosos de leite de cabra controle e 

adicionados e prebióticos e probióticos 

 

Os queijos foram elaborados conforme metodologia adaptada de Alves et al. 

(2008), e adição direta de inulina segundo Araújo et al. (2010) (Figura 3). As massas-

base de queijo fresco foram preparadas utilizando-se 10 L de leite caprino pasteurizado 

(65 °C/30 min) e homogeneizado. As bactérias ácido-láticas (starter e probióticas) 

foram adicionadas, na proporção de 0,06 g/L, para a cultura starter no queijo QC, QLA 

e QLB; e de 0,1 g/L para cada cultura probiótica nos queijos QLA (0,1 g/L de L. 

acidophilus LA-5), QBB (0,1g de B. Lactis BB-12) e QLB (0,1 g/L de L. acidophilus 

LA-5 e 0,1g de B. Lactis BB-12), após aquecimento do leite à temperatura de 37 °C. O 

cloreto de cálcio (0,25 g/L) foi adicionado simultaneamente à adição das culturas. O 

coalho comercial em pó (Ha-la, Christian Hansen®, Valinhos, São Paulo, Brasil), 

contendo 88-92 % de pepsina bovina + 8 - 12,5 % de quimosina bovina, foi adicionado 

(50 mg/L) quando o leite atingiu pH 6,4 - 6,3. A mistura foi, então, mantida à 

temperatura ambiente (30 ± 2 ºC) por cerca de 18 h (Figura 3b).  

Após a fermentação e coagulação do leite, a massa foi cuidadosamente cortada 

em cubos com o auxílio de uma lira, seguindo-se por dessoragem sob refrigeração (7 ± 

2 ºC) durante 18 horas. Posteriormente, a massa base dos diferentes queijos frescos 

cremosos (QC, QLA, QBB e QLB) foi adicionada de sal (NaCl; 0,8 g/100 g) e de goma 

xantana (0,5 g/100 g). Apenas QLA, QBB e QLB foram adicionados de inulina (8 g/100 

g) (ARAÚJO et al., 2010). Por fim, a massa foi homogeneizada e o produto final foi 

acondicionado em potes de vidro individuais, contendo 40 g de cada queijo, selados 

hermeticamente com tampa e armazenados sob refrigeração (7 ± 1 °C). 

Código Tratamento 

QC 
Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris 

– R704 (starter) 

QLA Starter + Lactobacillus acidophilus – LA-5 + inulina 8 g/100g 

QBB Starter + Bifidobacterium lactis – BB-12 + inulina 8 g/100g 

QLB 
Starter + Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium Lactis + 8 

g/100g de inulina 
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Os queijos cremosos foram processados em triplicata e submetidos, nos tempos 

1, 7, 14 e 21 dias de armazenamento refrigerado (7 ± 1 °C), às análises de pH e acidez; 

e nos tempos 7 e 21 dias as análises microbiológicas, frutanos, aw, composição 

centesimal, análises físico-químicas, tecnológicas e sensoriais  (Figura 3a).  
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Figura 3 – Fluxograma de processamento do queijo cremoso de leite de cabra 

(a) 
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(b)
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3.2.2 Análises microbiológicas, viabilidade dos probióticos e quantificação de inulina  

 

A qualidade higiênico-sanitária dos queijos processados foi verificada por meio 

da contagem de coliformes totais e fecais, contagem de Staphylococcus coagulase-

positiva e detecção de Salmonella sp., segundo metodologia preconizada pela APHA 

(2001).  

Para a quantificação de L. acidophilus, utilizou-se ágar MRS adicionado de 

clindamicina (0,5 ppm) (Sigma-Aldrich
®
,C5269, Missouri, USA), com incubação a 37 

± 1 ºC por 72 horas em condições de anaerobiose (Anaerobic System Anaerogen, 

Oxoid
®
) (VAN DE CASTEELE et al., 2005). Para a quantificação de B. lactis foi 

utilizado Ágar TOS-Propionate (Sigma-Aldrich
®
,Missouri,USA), suplementado com 

Lithium Mupirocin (3 g/L) (Sigma-Aldrich
®
,Missouri,USA), incubado a 37 ± 1 ºC por 

72 horas, em condições de anaerobiose (Anaerobic System Anaerogen, Oxoid
®
) 

(ISO/IDF 2010). O limite de detecção nas análises de contagem de L. acidophilus e B. 

lactis foi de 2 log UFC/g.  

A inulina foi quantificada por método enzimático utilizando o Kit Megazyme-

fructan HK Assay Megazyme Inc.
®

 (Wicklow, Ireland), conforme metodologia 

recomendada pelo fabricante. O método enzimático para determinação de frutanos tem 

como princípio a hidrólise da sacarose e maltossacarídeos de baixo grau de 

polimerização, em frutose e glicose utilizando-se de uma enzima específica 

(sacarase/maltase). Após o ajuste do pH, fez-se a quantificação das glicoses e frutoses 

liberadas nessa etapa (A), através da leitura da absorbância (340 nm). Na sequência 

parte da amostra foi tratada com frutanase purificada com a finalidade de hidrolisar os 

frutanos em frutose e glicose (B). A glicose e a frutose presentes nessa alíquota são 

tratadas com a hexoquinase/fosfato-glicose isomerase/glicose 6-fosfato e, 

posteriormente, quantificadas pela leitura em espectrofotômetro da absorbância (340 

nm). O frutano presente na amostra foi determinado através da diferença entre os 

valores B e A. 

 

 

3.3.3 Análises tecnológicas 
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O rendimento de cada queijo cremoso foi expresso (g de queijo por 10 L
-1

 de 

leite) como peso de queijo fresco, em gramas, obtido a partir de 10 L de leite utilizado 

para produção (ZENG et al., 2007).  

Para a análise de capacidade de retenção de água (CRA), antes de serem 

analisados, os potes contendo os diferentes queijos cremosos foram abertos e o soro 

exsudado foi removido. O queijo cremoso (cerca de 20 gramas) foi pesado e 

centrifugado (13.500 x g, 30 minutos, 10 
o
C). O fluido sobrenadante foi drenado durante 

10 minutos e pesado. A CRA foi expressa como g de água/100 g de amostra (OZER et 

al., 1998). 

A textura instrumental (dureza, coesividade, adesividade, elasticidade e 

gomosidade) dos queijos foi determinada por meio de teste de dupla compressão 

utilizando texturômetro TA-XT2
®
 (Stable Micro Systems, Haslemere, Reino Unido) e 

dispositivo cilíndrico de acrílico com 25 mm de diâmetro, compressão de 1 cm e 

velocidade de 1 mm/s. As amostras foram porcionadas em recipientes cilíndricos com 

altura e diâmetro de 2 cm e 5 cm, respectivamente, temperatura de 10 ± 1º C, sendo 

retiradas do refrigerador momentos antes do teste. Os dados foram coletados através do 

programa Texture Expert for Windows
®
 – versão 1.20 (Stable Micro Systems) (BURITI 

et al., 2005).  

A determinação da cor instrumental foi realizada em colorímetro Minolta, 

modelo CR300
®

 (New Jersey- USA), utilizando o sistema CIELAB (CIE, 1996). Foram 

analisadas as coordenadas definidas por L* (luminosidade), a* [cromaticidade verde (-)/ 

vermelho (+)] e b* [cromaticidade azul (-)/ amarelo (+)]. As medições foram realizadas 

em triplicata com o aparelho previamente calibrado, imediatamente após a retirada da 

embalagem. 

 

3.3.4. Análises físico-químicas  

 

3.3.4.1 aw, pH, acidez, composição centesimal e ácidos orgânicos 

 

A atividade de água (aw) foi determinada por meio do uso de aparelho Aqualab
®
 

(modelo CX-2 Water Activity System
®

,Washington – USA), de acordo com instruções 

do fabricante (AQUALAB, 2001). 
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Para a determinação de pH foi utilizado potenciômetro (modelo pH Meter Tec-2, 

Tecnal
®
) previamente calibrado, operando-o de acordo com as instruções do fabricante. 

A acidez foi determinada por titulação com solução de hidróxido de sódio 0,1 N 

(AOAC 920,124), segundo AOAC (2005). 

As análises de umidade (AOAC 925,09), resíduo mineral fixo (RMF) (AOAC 

935,30), lipídios por Gerber (AOAC 2000,18), proteína bruta (AOAC 939,02) e lactose 

(AOAC 920.82) foram realizadas utilizando procedimentos padrão (AOAC, 2005).  

A produção de ácido lático, cítrico, acético e succínico foi determinada pela 

utilização de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), conforme Bruno, 

Lankaputhra; Shah (2002). Para tanto, foram pesados 2 g de cada tipo de queijo 

cremoso e adicionado 10 mL de solução ácida preparada com ácido sulfúrico 13 mM – 

95 – 97%. As amostras foram homogeneizadas no mixer por 3 min/18000 rpm e, em 

seguida, centrifugadas por 10 min/4000 rpm. O sobrenadante foi filtrado com papel de 

filtro nº 1 (V. Reis, Portugal) e, imediatamente antes da injeção, o extrato foi filtrado 

através de um filtro de membrana de 0,22 μm (Orange Scientific, Bélgica). A 

quantificação dos ácidos orgânicos foi efetuada numa única corrida com base em curvas 

de calibração previamente preparadas com padrões cromatográficos, usando um 

cromatógrafo de HPLC da Merck LaChrom
®
 (Fullerton CA, E.U.A.), com uma coluna 

de troca catiónica Aminex HPX-87X (300x7.8 mm, BioRad, E.U.A.) mantida a 65 ºC. 

A taxa de fluxo de eluente (13 mM H2SO4 Merck, E.U.A.) utilizado foi de 0,8 mL/min. 

A detecção dos ácidos orgânicos foi efetuada por ultravioleta (L-7400 UV Detector; 

LaChrom, Merck-Hitachi) a uma absorbância de 220 nm. Os dados foram obtidos pela 

interface D7000 (LaChrom, Merck-Hitachi) e analisados pelo software HPLC System 

Manager
®
 3.1.1 (Merck-Hitachi).  

  

3.3.4.2 Perfil de ácidos graxos, suas relações e CLA 

 

Inicialmente, foram extraídos os lipídeos das amostras de queijo, segundo 

método descrito por FOLCH et al. (1957), seguido do processo de preparação dos 

ésteres metílicos (HARTMAN; LAGO, 1973). As amostras transmetiladas foram, então, 

analisadas por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos graxos totais. O 

ácido linoleico conjugado (CLA) foi dosado utilizando-se padrões de referência para 
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determinar a recuperação e fatores de correção para ácidos graxos individuais (Supelco
®
 

37 FAME MIX Sigma – Aldrich, Bellefonte, PA, USA). Os ácidos graxos individuais 

foram identificados e quantificados por comparação dos tempos de retenção e das áreas 

dos seus picos com seus respectivos padrões. Os dados foram coletados com o Galaxie 

Chromatography Data System software
®
 e expressos como percentagem (% m/m) do 

total de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME). A proporção de ácido linoleico 

conjugado (CLA; isômero C18:2 cis-9, trans-11) nas amostras foi determinada segundo 

Glasser et al. (2007). 

Os ácidos graxos foram agrupados em ácidos graxos de cadeia curta – AGCC 

(C4:0 ao C9:0), ácidos graxos de cadeia média – AGCM (C10:0 ao C15:1), ácidos 

graxos de cadeia longa – AGCL (C16:0 ao C24:0), ácidos graxos saturados – AGS, 

ácidos graxos monoinsaturados – AGM e ácidos graxos poli-insaturados – AGPI.  

 

3.3.4.3 Proteólise e aminoácidos livres 

 

O nitrogênio solúvel (NS) em 1,2 g/L de ácido tricloroacético (TCA) e em 

queijo com pH 4,6 foi determinado utilizando o método de micro-Kjeldahl (AOAC, 

2005). A proteólise foi então avaliada com base nos índice de Extensão da Proteólise 

(%) = (NS em pH 4.6) / NT (nitrogênio total) × 100 e Índice de Profundidade da 

Proteólise (%) = (NS em TCA) x 100 (ANDREATTA et al., 2007). 

Os aminoácidos livres foram avaliados nos queijos por meio da extração por 

agitação orbital por 60 min com ácido clorídrico a 0,1 M (g/mL) seguida de uma 

derivatização de acordo com os métodos descritos por White, Hart e Fry (1986) e 

Hagen, Frost e Augustin (1989). Uma alíquota de 50 L dessa solução diluída foi 

injetada no cromatógrafo líquido de alta eficiência SHIMADZU
®
 com coluna de guarda 

C18 (4 X 3,0 mm) ou Shim-Pack CLC G-ODS, coluna analítica LUNA C18 100 A 5 

M 250 X 4,6 mm 00G-4252-EQ. O fluxo dos eluentes (fase móvel) foi de 1 mL/min a 

50 °C, detector DAD (arranjo de diodo), com detecção em 254 nm. A separação 

cromatográfica ocorreu em uma taxa de fluxo constante de 1 mL/min. a uma 

temperatura de 35 °C. A corrida cromatográfica foi de 45 min e os resultados expressos 

em mg de aminoácido por 100 g de queijo cremoso. A quantificação ocorreu por meio 

da adição do ácido α-aminobutírico como padrão interno. 
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3.3.5 Análise sensorial 

 

 A avaliação sensorial dos queijos foi realizada no 7º e 21º dias após a sua 

fabricação, tendo em vista o tempo necessário para o equilíbrio dos seus componentes 

bioquímicos que interferem no sabor (“maturação”), e recebeu aprovação de um Comitê 

de ética (Protocolo nº 111.523).Os queijos submetidos à análise estiveram dentro dos 

padrões microbiológicos recomendados pela legislação específica (BRASIL, 2001).  

Os testes de aceitação e intenção de compra foram conduzidos de acordo com os 

critérios estabelecidos por Amerine, Pangborn e Roessler (1967). Para tanto, utilizou-se 

um painel não treinado constituído por 100 provadores, selecionados com base nos 

hábitos e interesse em consumir queijo cremoso. O painel foi constituído por 71 

indivíduos do gênero feminino e 29 do gênero masculino, cuja faixa etária variou de 18 

a 45 anos de idade, não apresentando nenhum problema de saúde que viesse a 

comprometer a avaliação sensorial dos produtos. O painelistas analisaram de forma 

monádica as diferentes amostras de queijos (IFT, 1981). 

No teste de aceitação, foram avaliados os atributos sensoriais aparência, cor, 

aroma, sabor, textura e aceitação global. Os provadores atribuíram valores numa escala 

hedonística estruturada com nove pontos (1 = desgostei muitíssimo; 5 = nem gostei/nem 

desgostei; 9 = gostei muitíssimo), enquanto que no teste de intenção de compra, os 

valores foram atribuídos em escala estruturada de 5 pontos (1 = certamente não 

compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não comprasse; 5 = certamente compraria) 

(Apêndice A). As amostras analisadas foram consideradas aceitas quando obtiveram 

média > 5,0 (equivalente ao termo hedônico “nem gostei/nem desgostei”) (STONE; 

SIDEL 1985). 

Durante os testes, as amostras foram servidas de forma aleatória, em temperatura 

de aproximadamente 10 ºC, em copos plásticos de cor branca codificados com números 

aleatórios de 3 dígitos. As análises foram conduzidas em cabines individuais com 

temperatura e iluminação controladas e as amostras foram servidas sob temperatura de 

refrigeração em recipientes descartáveis codificados com três dígitos aleatórios e 

acompanhados de água mineral e bolacha cream cracker. 

 

3.3.6 Análises estatísticas 
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A análise dos dados foi realizada utilizando testes de estatística descritiva (média 

e desvio padrão) e inferencial (ANOVA, seguido por teste de Tukey e teste t de student) 

para determinação de diferenças (p ≤ 0,05) entre os tratamentos. A Análise de 

Componentes Principais (PCA) foi realizada a fim de proporcionar a representação 

gráfica dos aminoácidos livres significativos (SILVA; MINIM; SIMIQUELI; 

GOMIDE; MINIM, 2010). Para tanto, foi utilizado o programa estatístico Statistical 

Analysis System (SAS), versão 6,2, descrito por SAS (1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

REFERÊNCIAS 

 

AH-LEUNG, S. et al. Allergy to goat and sheep milk without allergy to cow's milk. 

Allergy, v.61, p.1358-1365, 2006. 

 

ALVES L.A. et al. Avaliação sensorial de cream cheeses potencialmente simbióticos 

utilizando a metodologia de superfície de resposta. Alimentos e Nutrição, 

Araraquara, v.19, n.4, p. 409-416, 2008. 

 

ALVES L.L. et al. Cream cheese as a symbiotic food carrier using Bifidobacterium 

animalis Bb-12 and Lactobacillus acidophilus La-5 and inulin. International Journal 

of Dairy Technology, v 65, p1-7, 2012. 

 

ANDREATTA, E.. et al. Effects of milk somatic cell count on physical and chemical 

characteristics of mozzarella cheese. Australian Journal of Dairy Technology, v. 62, 

p. 166–170, 2007. 

 

ANGIOLILLO L. et al. A new method to produce synbiotic Fiordilatte cheese. 

Innovative Food Science and Emerging Technologies,v. 22, p. 180–187, 2014. 

 

ANTUNES, A.E.C. et al. Análise Descritiva Quantitativa de Buttermilk. Alimentos e 

Nutrição, v.23, n.4, p.619-629, 2012. 

 

ANTUNES A.E.C.; MOTTA E.M.P.; ANTUNES A.J. Perfil de textura e capacidade de 

retenção de água de géis ácidos de concentrado protéico de soro de leite. Ciência e 

Tecnologia de alimentos, v.23, p.183-189, 2003. 

 

AOAC. Official Methods of Analysis. 18th ed. Association of Official Analytical 

Chemists Journal, Washington, USA, 2005. 

 

APHA: Compendium of methods for the microbiological examination of foods (4
th

 ed.). 

Washington, DC: American Public Health Association, 2001. 

 

AQUALAB. Analisador de atividade de água para avaliar biodegradação (alimentos e 

fármacos): Modelo CX-2. Decagon Devices, Inc. 950 NE Nelson Court Pullman, WA 

99163USA, 2001. 

 

AMERINE, A. M.; PANGBORN, R. M.; ROESSLER, E. B. A Principles of Sensory 

Evaluation of food. New. York. Ac. Press. 1967. 

 

ARAÚJO. A. E. et al. Development of a symbiotic cottage cheese added with 

Lactobacillus delbrueckii UFV H2b20 and inulin. Journal of Functional Foods,v.2 

p.85-89, 2010. 

 

BARRIONUEVO, M. et al. Beneficial effect of goat milk on nutritive utilization of iron 

and cooper in Mal absorption syndrome. Journal of Dairy Science, v.85, p.657-664, 

2002. 

 



47 
 

BEZERRA T.K.A. et al. Proteolysis in goat ‘‘coalho” cheese supplemented with 

probiotic lactic acid bacteria. Food Chemistry, v.196, p. 359–366, 2016. 

 

BLANCHETTE, L. Production of cottage cheese using dressing fermented by 

bifidobacteria. Journal of Dairy Science, v.79, p.8-15, 1996. 

 

BOMFIM M.A.D. et al. Produção e Qualidade do Leite de Cabra no Brasil. Zootecnia 

do Futuro: Produção Animal Sustentável, p.1-8, 2013.  

 

BRASIL, AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Alimentos com 

alegações de propriedades funcionais e ou de saúde, novos alimentos/ingredientes, 

substâncias bioativas e probióticos. VIII - Lista das Alegações Aprovadas. Brasília, 

2008. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/alimentos/comissoes/tecno.htm. Acesso 

em: 20 mai. 2011. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 146, de 

07/03/96. Regulamento Técnico Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos 

de Queijos. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 1996. 

 

BRUNO, F. A. et al. Growth, viability and activity of Bifidobacterium spp. in skim milk 

containing prebiotics. Journal of Food Science, v. 67, n. 7, p. 2740–2743. 2002. 

 

BURITI F.C.A.; ROCHA J.S.; SAAD S.M.I. Incorporation of Lactobacillus acidophilus 

in Minas fresh cheese and its implications for textural and sensorial properties during 

storage. International dairy journal, v.15, n 12, p. 1279-1288, 2005a. 

 

BURITI, F. C. A. Desenvolvimento de queijo fresco cremoso simbiótico. Dissertação 

de Mestrado – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 86., 2005 

 

BURITI, F.C.A. et al. Synbiotic potential of fresh cream cheese supplemented with 

inulin and Lactobacillus paracasei in co-culture with Streptococcus termophilus. Food 

Chemistry, v. 104, n. 4, p. 1605-1610, 2007. 

 

BURITI F.C.A.; CARDARELLI H.R.; SAAD S.M.I. Textura instrumental e avaliação 

sensorial de queijo fresco cremoso simbiótico: implicações da adição de Lactobacillus 

paracasei e inulina. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. v. 44, n. 1, 2008. 

 

CASTRO J.M. et al. Review Article Biocheese: A Food Probiotic Carrier, BioMed 

Research International 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/723056, 2015. 

 

CARDARELLI H.R. et al. Inulin and oligofructose improve sensory quality and 

increase the probiotic viable count in potentially synbiotic petit-suisse cheese. LWT, 

v.41, p.1037–1046, 2008.  

 

COMISSION INTERNATIONALE D L’ ECLAIRAGE [CIE],Colourimetry.2ed.CIE. 

Publications, Vienna, Austria, 1986. 

 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/723056


48 
 

BUTEL MJ. Probiotics, gut microbiota and health. Médecine et Maladies Infectieuses, 

n.44, p.1-8, 2014. 

 

CICHOSKI A.J. et al. Efeito da adição de probióticos sobre as características de queijo 

Prato com reduzido teor de gordura fabricado com fibras e lactato de potássio. Ciência 

e Tecnologia de Alimentos, v.28, n.1, p.214-219, 2008. 

 

DAIGLE, A. et al. Production of probiotic cheese (Cheddar like cheese) using enriched 

cream fermented by B. infantis. Journal of Dairy Science, v.82, n.6, p.1081-1091, 

1999. 

 

DINAKAR, P.; MISTRY, V.V. Growth and viability of Bifidobacterium bifidum in 

Cheddar cheese. Journal of Dairy Science, v.77, p.2854-2864, 1994. 

 

DOLINSKY,M.(Org.) Nutrição Funciomal, 1ª ed São Paulo: ROCA, 2009. 

 

DUNCAN, S. H.; FLINT, H. J. Probiotics and prebiotics and health in ageing 

populations. Maturitas, 75(1), 44–50, 2013. 

 

EUROPEAN COMMISSION CONCERTED ACTION ON FUNCTIONAL FOOD 

SCIENCE IN EUROPE. Scientific concepts of functional foods in Europe. Consensus  

document. Brazilian Journal of Nutrition. v. 81, p. 1-27, 1999. 

 

EFSA, Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to “native 

chicory inulin” and maintenance of normal defecation by increasing stool frequency 

pursuant to Article of Regulation (EC) No 1924/2006, EFSA Journal, v.13,p. 3951, 1–

12, 2015. 

 

FARNWORTH, E.R. The evidence to support health claim for probiotics. Journal of 

food nutrition, v.138, p.1250 -1254, 2008. 

 

FOLCH, J.; LEES, M.; SLOANE-STANLEY, G. H. A simple method for the isolation 

and purification of total lipids from animal tissue. Journal of Biological Chemistry, 

Baltimpore, v. 226, n. 1, p. 497-509, 1957. 

 

FOX, P.F. et al. “Cheese : historical aspects”. In: FOX, P.F.; GUINEE, T.P.; COGAN, 

T.P.; MCSWEENEY P.L.H. Fundaments of cheese science. Gaithersburg: Aspen, p1-

9, 2000. 

 

GARCÍA V. et al. Improvements in goat milk quality: A review. Small Ruminant 

Research, 2014. 

 

GARCIA, E. F. et al. Development and quality of a Brazilian semi-hard goat cheese 

(coalho) with added probiotic lactic acid bacteria. International Journal of Food 

Sciences and Nutrition, 68,947–956, 2012. 

 



49 
 

GIBSON G. R.; ROBERFROID M. B., Dietary modulation of the human colonic 

microbiota: introducing the concept of prebiotics, journal.of nutrition., v.125, p.1401–

1412, 1995.  

 

GIBSON, G.R. Fibre and effects on probiotics (the prebiotic concept). Clinical 

Nutrition Supplements, v1, p.25-31, 2004. 

 

GLASSER, F. et al. Technical note: estimation of milk fatty acid yield from milk fat 

data. Journal of Dairy Science, v. 90, p. 2302-2304, 2007. 

 

GOBBETTI, M. et al. Production of Crescenza cheese by incorporation of 

bifidobacteria. Journal of Dairy Science, v.81, p.37-47, 1998. 

 

GOMES, A.M.P.; MALCATA, F.X. Development of probiotic cheese manufactured 

from goat milk: Response surface analysis via technological manipulation. Journal of 

Dairy Science, v. 81, p.1492-1507, 1998. 

 

GOVENDER, M. et al. A review of the advancements in probiotic delivery: 

Conventional 3vs. non-conventional formulations for intestinal flora supplementation. 

AAPS Pharmaceutic Science and Technology, v.15(1), p. 29-43, 2014. 

 

HAGEN, S. R.; FROST, B.; AUGUSTIN, J. Precolumn phenylisothiocyanate 

derivatization and liquid chromatography of aminoacids in food. Journal of the 

Association of Official Analytical Chemists, v. 72, n.6, n. 912-916, 1989. 

 

HARTMAN, L.; LAGO, R. C. A. Rapid preparation of fatty acid methyl esters from 

lipids. Laboratory Pratice, [S.l.], v. 494, n. 22, p. 475-476, 1973. 

 

HENNELLY, P.J. Textural, rheological and microstructural properties of imitation 

cheese containing inulin. Journal of Food Engineering, v. 75, n. 3, p. 388-395, 2006. 

 

HILL C, et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics 

consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. : Nature 

Reviews Gastroenterology & Hepatology.v.11, p. 506-514, 2014. 

 

HOLZAPFEL, W.H.; SCHILLINGER, U. Introduction to pre- and probiotics. Food 

Research International, Amsterdam, v.35, n.2/3, p.109-116, 2002. 

 

HOMAYOUNI R. A . Therapeutical Effects of Functional Probiotic, Prebiotic and 

Synbiotic Foods. First ed.; Tabriz University Of Medical Science: Tabriz, Iran, p. 3-

35, 2014. 

 

HSIEH, Y. H.; OFORI, J. A. Innovations in food technology for health. Asia Pacific 

Journal of Clinical Nutrition. v. 16 p. 65-73, 2007. 

 

HUEBNER J.et al. Effect of processing conditions on the prebiotic activity of 

commercial prebiotics, International Dairy Journal., v.18,p. 287–293, 2008. 

 



50 
 

IFT – INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS. Sensory evaluation guide for 

testing food and beverage products. Food Technology, v. 35, n. 11, p. 50-59, 1981. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), 

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (IDF) MILKPRODUCTS – Enumeration 

of presumptive bifidobacteria – Colony count technique at 37 °C, 2010. 

 

KARIMI R.; MORTAZAVIAN A.M.; DA CRUZ A.G. Viability of probiotic 

microorganisms in cheese during production and storage: a review. Dairy Science & 

Technology,v. 91,p.283-308, 2011. 

 

KIM, N. J.; JANG, H. L.; YOON, K. Y.. Potato juice fermented with Lactobacillus 

casei as a probiotic functional beverage. Food Science and Biotechnology, 21(5), 

1301–1307, 2012. 

 

KOLIDA, S.; GIBSON, G.R., Synbiotics in health and disease. Annual Review of 

Food Science and Technology, n. 2,p.373- 393, 2011. 

 

KOTILAINEN, L. et al. Health enhancing foods: Opportunities for strengthening the 

sector in developing countries. Agriculture and Rural Development Discussion 

Paper, v.30, 2006. 

 

KRAFT FOODS. Contém informações sobre histórico, linha de produtos, filiais e 

contato da empresa. Disponível em <http://www.kraft.com> Acesso em: 02 abr.2007. 

 

LADIRAT S. E. et al. Exploring the effects of galacto-oligosaccharides on the gut 

microbiota of healthy adults receiving amoxicillin treatment, Brazilian. Journal of. 

Nutrition., v.112,p.536–546, 2014.  

 

LAMIKI, P. J. et al. Probiotics in diverticular disease of the colon: an open label study. 

Journal of Gastrointestinal Liver Disease. v.19:p. 31–36, 2010. 

 

LANKAPUTHRA, W.E.V.; SHAH, N.P. A simple method for selective enumeration 

medium of Lactobacillus acidophilus in yogurt supplemented with L. acidophilus and 

Bifidobacterium spp. Milchwissenschaft, v. 51, p. 446- 451, 1996. 

 

LARA-VILLOSLADA F. et al. Oligosaccharides isolated from goat milk reduce 

intestinal inflammation in a rat model of dextran sodium sulfate-induced colitis. 

Clinical Nutrition, v.25, p.477-488, 2006. 

 

LIMA, J.C.R. et al. Qualidade microbiológica, aceitabilidade e valor nutricional de 

barras de cereais formuladas com polpa e amêndoa de baru. Boletim do Centro de 

Pesquisa e Processamento de Alimentos. v.28, n.2, p.331-43, 2010. 

 

LUCEY, J. A.; JOHNSON M.E; HORNED.S. Perspectives on the basis of the rheology 

and texture properties of cheese. Journal of Dairy Science. v.86, p.2725–2743, 2003. 

 



51 
 

MARTINEZ R.C.R. et al. Bacteriocin production and inhibition of Listeria 

monocytogenes by Lactobacillus sakei subsp. Sakei 2a in a potentially symbiotic cheese 

spread. Food Microbiology, v.48, p.143,152, 2015. 

 

MARTIROSYAN D.M.; SINGH J. A New Definition of Functional Food by FFC: 

What Makes a New Definition Unique? Functional Foods in Health and Disease. 

v.5(6), p.209–230, 2015. 

 

MEIRA Q.G.S. et al. Effects of added Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium 

lactis probiotics on the quality characteristics of goat ricotta and their survival under 

simulated gastrointestinal conditions. Food Research International,p.1-11, 2015.  

 

MILKPOINT, A corrida do cream cheese: marcas entram na briga pelo consumidor 

2015, disponível em:http://www.milkpoint.com.br/industria/cadeia-do-leite/giro-de-

noticias/a-corrida-do-cream-cheese-marcas-entram-na-briga-pelo-consumidor-

96968n.aspx. Acesso em: 02/02;2016. 

 

MINGUILLÓN, G. D. G. F.; PERALES, L. H.; CORTECERO, M. D. S. Queijos. In: 

MIREMADI, F., SHAH, N. P. Applications of inulin and probiotics in health and 

nutrition. International Food Research Journal, v.19, p.1337–1350, 2012. 

 

NAGPAL, R. et al. Bioactive peptides derived from milk proteins. Food and Function 

,v.2, p.18–27, 2011. 

 

OLIVEIRA M. E. G.et al. Addition of probiotic bacteria in a semihard goat cheese 

(coalho): Survival to simulated gastrointestinal conditions and inhibitory effect against 

pathogenic bacteria. Food Research International, v.64, p.241–247, 2014. 

 

OLIVEIRA M. E. G. et al. Technological, physicochemical and sensory characteristics 

of a Brazilian semi-hard goat cheese (coalho) with added probiotic lactic acid bacteria. 

Scientia Agricola, v. 69, p.370–379, 2012. 

 

OLIVEIRA, M.N. et al. Aspectos tecnológicos de alimentos funcionais contendo 

probióticos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v.38, n.1, p.1-21, 2002. 

 

ORAFTI, Product book. Beneo TM inuline and oligofructose, p. 99–109, 2001.  

 

OZER, B. H. et al. Rheological Properties of Concentrated Yogurt (labneh). Journal of 

Texture Studies, v. 29, n. 1. p. 67-79. 1998. 

 

ÖZER, D.; AKIN, S.; ÖZER, B. Effect of inulin and lactulose on survival of 

Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium bifidum BB-02 in acidophilus-

bifidus yoghurt. Food Science and Technology International, v. 11, n. 1, p. 19-26, 

2005. 

 

PADILHA M. et al. Prebiotic mixture improved Lactobacillus acidophilus and 

Bifidobacterium 2 animalis gastrointestinal in vitro resistance in petit-suisse. Food 

&Function., p.1-25 DOI: 10.1039/C5FO01592H, 2016. 

http://www.milkpoint.com.br/industria/cadeia-do-leite/giro-de-noticias/a-corrida-do-cream-cheese-marcas-entram-na-briga-pelo-consumidor-96968n.aspx
http://www.milkpoint.com.br/industria/cadeia-do-leite/giro-de-noticias/a-corrida-do-cream-cheese-marcas-entram-na-briga-pelo-consumidor-96968n.aspx
http://www.milkpoint.com.br/industria/cadeia-do-leite/giro-de-noticias/a-corrida-do-cream-cheese-marcas-entram-na-briga-pelo-consumidor-96968n.aspx


52 
 

PEREDA, J. A. O. et al. Queijos: aspectos químicos, bioquímicos e microbiológicos. 

Química Nova,v. 27, n. 2, p. 293-300, 2004 

 

PHADUNGATH, C. Cream cheese products: A review .Journal of Science and. 

Technology.v.27(1) :p. 191-199, 2005. 

 

RANADHEERA R.D.C.S.; BAINES S.K.;ADAMS M.C., Importance of food on 

probiotic efficacy. Food research international,v.43, p1-7, 2010. 

 

RANADHEERA, R. D.C.S.; BAINES,S.K.;AD-AMS,M.C.”Importance of food in  

REYNOLDS T., MARTIROSYAN D.M. Nutrition by design: a review of 

biotechnology in functional food of plant origin. Functional Foods in Health and 

Disease.,v. 6(2): p 110-120, 2016.  

 

ROBERFROID, M.B. Functional food concept and its application to prebiotics. Digest 

Liver Disease, Rome, v.34, n.2, p.105-110, 2002. 

 

RODRIGUES D. et al. The potential effect of FOS and inulin upon probiotic bacterium 

performance in curdled milk matrices. LWT — Food Science and Technology, v.44, 

p.100–108, 2011. 

 

RODRIGUES D. et al. Lipolysis in probiotic and synbiotic cheese: The influence of 

probiotic bacteria,prebiotic compounds and ripening time on free fatty acid profiles. 

Food Chemistry. v.131, p.1414–1421, 2012. 

 

ROY, D.; MAINVILLE, I.; MONDOU, F. Selective enumeration and survival of 

bifidobactérias in fresh cheese. International Dairy Journal, v.7, p. 785-793, 1997 

 

RYHANEN, E.L.et al. A new type of ripened, low-fat cheese with bioactive properties. 

International Dairy Journal, v.11, n.4-7, p.441-447, 2001. 

 

SAAD S.M.I.; CRUZ A.G; FARIA J.A.F. S. Probióticos e prebióticos em alimentos: 

fundamentos e aplicações tecnológicas. São Paulo,1ª ed Livraria Varela, 2011. 

 

SAAD, N. et al. An overview of the last advances in probiotic and prebiotic field. LWT 

- Food Science and Technology, v.50(1), p.1–16, 2013. 

 

SAINANI, M.R; VYAS, H.K.; TONG, P.S. Characterization of particles in cream 

cheese. Journal of Dairy Science, v. 87, n. 9, p. 2854-2863, 2004. 

 

SANTOS K.M.O. et al. Agregação de valor ao leite de cabra através da elaboração de 

queijo cremoso potencialmente probiótico.In:  

XIMENTES L.J.F.; MARTINS G.A.; MORAIS O.R.; COSTA L.S.A.; NASCIMENTO 

J.L.S. Ciência e tecnologia na pecuária de caprinos e ovinos. Fortaleza: Banco do 

Nordeste do Brasil, cap.18, p.439-458(BNB Ciência e Tecnologia, v.5) 2010. 

 

SANTOS K.M.O. et al. Elaboração de queijo caprino cremoso potencialmente 

probiótico. In: Simpósio de Caprinos e ovinos, 2009. 



53 
 

 

SHAH, N.P. Probiotic bacteria: selective enumeration and survival in dairy foods. 

Journal of Dairy Science, v.83, p.894-907, 2000. 

 

SILANIKOVE, N. et al. Recents advances in exploting goats milk: Quality, safety and 

production aspects. Small Ruminants Research, v.89, p.110-124, 2010. 

 

SILVA R. C. S. N. et al. Optimized descriptive profile: A rapid methodology for 

sensory description. Food and Quality Preference, v.24,p. 190–200, 2010. 

 

SILVA, P. D. L. DA et al. Potentially probiotic ice cream from goat’s milk: 

Characterization and cell viability during processing, storage and simulated 

gastrointestinal conditions. LWT - Food Science and Technology, v.62(1),p. 452-457, 

2015. 

 

STONE, H.; SIDEL, J. L. Sensory Evaluation Practices. London: Academic Press, 

1985. 338p.  

 

SWAIN, M. R.; ANANDHARAJ, M.; RAY, R. C. et al. Fermented Fruits and 

Vegetables of Asia: A Potential Source of Probiotics. Biotechnology Research 

International, p.1–19.2014. 

 

TOLEDO, M. C. F.; LAJOLO, F. M. Supplements and Functional Foods Legislation in 

Brazil. Nutraceutical and Functional Food Regulations, 2008. 

 

VAN DE CASTEELE, S. et al. Evaluation of culture media for selective enumeration of 

probiotic strains of lactobacilli and bifidobacteria in combination with yoghurt or cheese 

starters. International Dairy Journal, v. 16, p. 1470-1476, 2005. 

 

VIEIRA A.D.S. et al. Características físico-químicas e avaliação sensorial de queijo 

minas frescal caprino potencialmente probiótico. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL 

SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 4, 2009, João Pessoa, Anais, João 

Pessoa: EMEPA-PB/SEBRAE-PB/ Embrapa Caprinos e Ovinos, 2009. 

 

VIEIRA A.D.S. et al. Viability of Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in goat 

minas fresh cheese and its survival under in vitro simulated gastrointestinal conditions. 

Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, V.47, p.52, 2011. 

 

VINDEROLA, G. et al. Viability of probiotic (Bifidobacterium, Lactobacillus 

acidophilus and Lactobacillus casei) and nonprobiotic microflora in argentinian fresh 

cheese. Journal of Dairy Science, v.83, p.1905-1911, 2000. 

 

VINDEROLA, G.; PROSELLO, W.; MOLLINARI, F. et al.. Grouth of Lactobacillus 

paracasei A13 in argentinian probiotic cheese and its impact on the characteristics of 

the product. International journal of food microbiology, v.135, p.171-174, 2009. 

 



54 
 

WHITE, J. A.; HART, R. J.; FRY; J. C. An evaluation of the Waters Pico-Tag system 

for the amino-acid analysis of food materials. The Journal of Automatic Chemistry, 

v.8, n.4, p. 170-177,, 1986. 

 

YOUNIS K; AHMAD S; JAHAN K. Health Benefits and Application of Prebiotics in 

Foods. Food Processing & Technology, http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.1000433, 

2015. 

 

ZACARIAS M.F. et al. Preliminary Technological and potencial probiotic 

characterization of bifidobacteria isolated from breast milk for use in dairy products. 

International dairy journal, v.21, n.8, p 548-555, 2011. 

 

ZENG S. S. et al. Predictive formulae for goat cheese yield based on milk composition. 

Small Ruminant Research, v.69,p.180–186, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.1000433


55 
 

4 RESULTADOS  

 

A partir do presente estudo, foi elaborado um pedido de patente depositado no 

INPI com relatório descritivo da invenção intitulada “QUEIJO CREMOSO DE LEITE 

DE CABRA FUNCIONAL E PROCESSO DE OBTENÇÃO” com número BR 

1020140303413, de 04 de Dezembro de 2014 (Anexo B). O Artigo produzido intitula-

se: Influência da adição de Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis e inulina 

nas características tecnológicas, físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de queijo 

cremoso caprino e foi submetido ao periódico Food & Function (Anexo C). 
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QUEIJO CREMOSO DE LEITE DE CABRA FUNCIONAL E PROCESSO DE 

OBTENÇÃO 

 
 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

 

Campo da Invenção 

O queijo cremoso de leite de cabra funcional inclui queijo probiótico e 

simbiótico. O tecnicamente probiótico inclui a adição de bactérias probióticas e o 

simbiótico de bactérias probióticas e ingredientes prebióticos. São adicionados, por 

exemplo, as culturas starter Lactococcus lactis subsp. cremoris e Lactococcus lactis 

subsp. lactis e probióticas Lactobacillus acidophilus e/ou Bifidobacterium lactis em co-

cultura e inulina e/ou frutooligossacarídeo (FOS) como prebiótico.  

Caracteriza-se por ser um processo de produção de queijos diferenciado dos 

existentes no setor técnico de alimentos que resulta na obtenção dos produtos: queijo de 

leite de cabra adicionado de bactérias probióticas (probiótico) e queijo cremoso de leite 

de cabra adicionado de bactérias probióticas e ingredientes prebióticos (simbiótico), que 

se destacam por proporcionar a melhora do estado de saúde e qualidade de vida do 

consumidor por meio da prevenção de doenças crônico-degenerativas. As características 

de sabor, aroma, cor e consistência dos queijos funcionais são proporcionadas pela etapa 

do processamento onde ocorre a fermentação do leite de cabra, pela adição de bactérias 

probióticas e ingredientes prebióticos. 

 

Antecedentes da Invenção 

 No corrente estado da técnica, observam-se alguns produtos e processos que 

apresentam características semelhantes de processamento e de composição, porém, não 

possuem sabor, consistência, cor e propriedades funcionais que além de promoverem as 

funções nutricionais básicas, exercem efeitos benéficos à saúde do ser humano, podendo 

auxiliar na redução do risco de aparecimento de doenças crônico-degenerativas, 

melhora do trânsito intestinal, reposição da microbiota intestinal e apresentam uma 

reduzida alergenicidade e alta digestibilidade conferida pela utilização do leite de cabra. 

A seguir, estão listadas algumas patentes mais relevantes que apresentam 

produtos similares ao proposto neste documento. 
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A invenção BR 2008/PI0801922-3 A2 intitulada “Processo para a preparação 

de um produto de laticínio e de um queijo cremoso finamente dividido, queijo cremoso, 

e, produto alimentício” de 14 de Abril de 2008, refere-se a um processo de fabricação de 

um queijo cremoso de leite de vaca utilizando concentrado de proteína. O processo 

utiliza concentrado de proteína na elaboração do queijo, não utiliza o leite de cabra na 

sua fabricação e não utiliza ingredientes funcionais. 

 A invenção BR2008/PI0805217-4 A2 intitulada “Métodos para produzir um 

flavorizante concentrado e uma pasta e um produto de queijo cremoso, e um produto de 

laticínio” de 29 de maio de 2008, refere-se à queijo cremoso com baixo teor de gordura 

e o seu processo de fabricação. Porém, o alimento e o processo, da referida invenção, 

não incluem a elaboração de um produto funcional pela utilização de leite de cabra, 

bactérias probióticas e ingrediente prebiótico. 

A invenção BR 2009/PI0901748-8 A2 intitulada “Método para produzir um 

produto de queijo, e, produto de queijo cremoso” de 27 de Maio de 2009, refere-se a um 

queijo cremoso adicionado de oligossacarídeos e com reduzido teor de lactose. Porém, 

apesar desta patente apresentar também um queijo cremoso este não é adicionado de 

probióticos e prebióticos e não possui a funcionalidade do leite de cabra. 

A patente US 2011/US00789718-5 B1 intitulada “Cream cheese products and 

methods of making the same” de 1 de Março de 2011, refere-se a produtos queijo 

cremoso, adicionando também bactérias probióticas, porém no processamento o seu 

percentual de gordura é ajustado e não utiliza leite de cabra como ingrediente. 

A invenção PCT 1999/ WO9962348 A1 Intitulada “Process for manufacture of a 

probiotic cheese” de 9 de Dezembro de 1999, trata-se do processamento de um queijo 

probiótico porém não é um queijo cremoso de leite de cabra e no processamento utiliza-

se uma única cepa de micro-organismo probiótico, o L. paracasei. 

A invenção aqui descrita permite superar os limites citados do estado da técnica 

descritos acima por ser capaz de agregar a funcionalidade das bactérias probióticas e 

ingredientes prebióticos ao queijo cremoso de leite de cabra e dessa forma ser capaz de 

melhorar o estado de saúde e qualidade de vida do consumidor. 
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Descrição da Invenção 

 

O processo de obtenção do queijo cremoso de leite de cabra funcional é dividido 

em duas etapas, originando dois produtos distintos. A primeira etapa do processamento 

consiste na elaboração do queijo cremoso caprino probiótico e a segunda etapa na 

mistura dos ingredientes prebióticos e consequente elaboração do queijo cremoso de 

leite de cabra simbiótico. 

Para a elaboração do queijo de leite de cabra funcional utilizou-se os seguintes 

ingredientes: 

 Leite de cabra integral ou desnatado pasteurizado ou submetido a outro 

tratamento apropriado para eliminação de micro-organismos; 

 Cultura starter Lactococcus lactis subsp. cremoris e Lactococcus lactis subsp. 

lactis (fermento lácteo mesofílico liofilizado) ou outra cepa apropriada; 

 Cultura dos micro-organismos Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, 

em co-cultura (isolados ou com outra combinação de micro-organismos) como 

probióticos, não se restringido a estas culturas de micro-organismos; 

 Inulina, Frutoligossacarídeo (FOS) como prebiótico mas não se restringindo 

apenas a esses ingredientes prebióticos;  

 Coalho comercial (idealmente de origem animal, em pó ou líquido); 

 Cloreto de Cálcio (CaCl2) comercial (Em pó, diluído em água filtrada a 50% ou 

a solução comercial de cloreto de cálcio a 50%); 

 Goma Xantana (ou outro espessante/estabilizante apropriado); 

 Sal de cozinha; 

 Condimentos (ervas finas ou outros temperos); 

 Embalagens apropriadas para o armazenamento do queijo cremoso sob 

refrigeração. 

 

1) Elaboração do queijo cremoso caprino probiótico 

 

As massas-base de queijo fresco são preparadas utilizando-se idealmente 10 L de 

leite caprino, pasteurizado ou submetido a outro tratamento apropriado para eliminação 

de micro-organismos e homogeneizado (Fig.1A).  
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As culturas probióticas em co-cultura ou isoladas são adicionadas após 

aquecimento do leite idealmente entre 35-37°C. A cultura starter Lactococcus lactis 

subsp. cremoris e Lactococcus lactis subsp. lactis ou outra cepa apropriada (fermento 

lácteo mesofílico liofilizado) será adicionada idealmente de 0,06 a 0,08 g/L. A adição do 

micro-organismos starter ou iniciador será responsável pela produção do ácido lático no 

queijo cremoso e características sensoriais. A cultura dos micro-organismos probióticos 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis em co-cultura (isolados ou com outra 

combinação de micro-organismos), não se restringido a estas culturas de micro-

organismos, serão adicionados numa proporção idealmente de 0,05 a 0,1 g/L de leite de 

cabra. Após a adição dos micro-organismos, o leite é homogeneizado para dissolver 

completamente os micro-organismos no leite (Fig.1B). 

Posteriormente adiciona-se a solução de cloreto de cálcio 50% (ou outra 

concentração apropriada) na proporção de cerca de 0,25 a 1g/L, idealmente, com a 

finalidade de repor o cálcio perdido no leite durante a pasteurização e contribuir para a 

textura do produto final. Adiciona-se então o coalho idealmente a 0,9 ml/L diluído numa 

proporção de 1:1 (v/v) de água potável, conforme recomendação do fabricante do 

coalho comercial ou outra proporção apropriada. 

O leite adicionado dos ingredientes é então mantido idealmente em 25 a 30°C 

por cerca de 18h para que ocorra a fermentação (Fig. 1C). Após a coagulação lática do 

leite (idealmente com pH 4,6), a massa é cuidadosamente cortada em cubos para a 

liberação do soro (Fig.1D), transferida para sacos de algodão esterilizados (ou 

dessoradores apropriados) e dessorada em refrigeração idealmente a 8 °C, por cerca de 

6 a 24 horas (Fig. 1E). Ao fim dessa etapa obtém-se o queijo cremoso de leite de cabra 

probiótico, que é salgado pela adição de sal (idealmente 0,5-0,8%), ervas finas ou 

temperos (idealmente a 0,25%), inulina goma xantana (0,5%) diretamente à massa por 

meio do batimento em liquidificador ou mixer até a completa mistura dos ingredientes. 

 

2) Elaboração de queijo cremoso caprino simbiótico 

 

Os mesmo processos citados acima são reproduzidos para a elaboração do queijo 

cremoso caprino simbiótico: 
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 Leite de cabra pasteurizado ou submetido a outro tratamento apropriado para 

eliminação de micro-organismos e homogeneizado (Fig. 2A).  

 Adição de culturas probióticas em co-cultura ou isoladas (idealmente de 0,05 a 

0,1 g/L) após aquecimento do leite idealmente entre 35-37°C.  

 Adição de cultura starter Lactococcus lactis subsp. cremoris e Lactococcus 

lactis subsp. lactis ou outra cepa apropriada (fermento lácteo mesofílico 

liofilizado) será adicionada idealmente de 0,06 a 0,08 g/L. 

 O leite é homogeneizado para dissolver completamente os micro-organismos no 

leite (Fig. 2B). 

 Adição de solução de cloreto de cálcio 50% (ou outra concentração apropriada) 

na proporção de cerca de 0,25 a 1 g/L, idealmente e do coalho idealmente a 0,9 

ml/L diluído numa proporção de 1:1 (v/v) de água potável, conforme 

recomendação do fabricante do coalho comercial ou outra proporção apropriada. 

 O leite adicionado dos ingredientes é então mantido idealmente em 25 a 30 °C 

por cerca de 18 h para que ocorra a fermentação (Fig. 2C).  

 Após a coagulação lática do leite (idealmente com pH 4,6), a massa é 

cuidadosamente cortada em cubos para a liberação do soro, transferida para 

sacos de algodão esterilizados (ou dessoradores apropriados) e dessorada em 

refrigeração idealmente a 8 °C, por cerca de 6 a 24 horas (Fig. 2E).  

 

Para a elaboração do queijo cremoso caprino simbiótico, após as etapas citadas 

acima adicionam-se os demais ingredientes à massa dessorada:  

 sal de cozinha (idealmente a 0,8%) 

 ervas finas ou outros temperos (idealmente a 0,25%) 

  goma xantana ou outros estabilizantes/espessantes (idealmente a 0,5%) (Fig. 

2F), inulina e/ou FOS (idealmente a 8%) (Fig. 2G). 

Todos os ingredientes são misturados no mixer, liquidificador ou aparelho 

apropriado, obtendo-se assim o queijo cremoso de leite de cabra simbiótico. O queijo 

cremoso caprino simbiótico pronto é então embalado em containers de fechamento 

hermético e acondicionado sob refrigeração (Fig. 2H).  
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REIVINDICAÇÕES 

 

1. “Processo de obtenção do queijo cremoso de leite de cabra probiótico” trata-se 

da pasteurização e homogeneização do leite de cabra (Fig. 1A), adição de culturas 

probióticas (idealmente de 0,05 a 0,1 g/L), adição de cultura starter (idealmente de 

0,06 a 0,08 g/L) (Fig. 1B), adição de solução de cloreto de cálcio 50% (cerca de 

0,25 a 1g/L) e do coagulante (idealmente a 0,9 ml/L) caracterizado por fermentação 

do leite de cabra adicionado da cultura starter e bactérias probióticas idealmente a 

25 – 30 °C por cerca de 18 h (Fig. 1C), coagulação, corte da massa (Fig. 1D), 

dessoragem em sacos de algodão esterilizados (ou dessoradores apropriados) em 

refrigeração idealmente a 8 °C, por cerca de 6 a 24 horas (Fig. 2E) e batimento com 

sal (0,5-0,8%) em liquidificador ou equipamento apropriado. 

 

2. “Queijo cremoso de leite de cabra probiótico” é caracterizado por possuir 

consistência cremosa sendo elaborado com leite de cabra e adicionado de cultura 

starter Lactococcus lactis subsp. cremoris e Lactococcus lactis subsp. lactis 

(fermento lácteo mesofílico liofilizado ou outra cepa apropriada) idealmente de 0,06 

a 0,08 g/L e micro-organismos probióticos Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium lactis em co-cultura (isolados ou com outra combinação de micro-

organismos), não se restringido a essas culturas de micro-organismos, idealmente de 

0,05 a 0,1 g/L de leite de cabra. 

 

3. “Processo de obtenção do queijo cremoso de leite de cabra simbiótico” é 

caracterizado pela adição de sal (idealmente de 0,5-0,8%), goma xantana idealmente 

a 0,5% (emulsificante/estabilizante), ervas finas (idealmente a 0,25%) e 

ingrediente(s) prebiótico(s) inulina e/ou frutooligossacarídeos (FOS) (idealmente a 

8% sem se restringir a esses ingredientes) ao queijo cremoso de leite de cabra 

probiótico (Fig. 2G), seguido por homogeneização em liquidificador (ou aparelho 

apropriado), envase asséptico e armazenamento apropriado (Fig. 2H) 

sobrefrigeração (em torno de 8 °C). 

 

4. “Processo de obtenção do queijo cremoso de leite de cabra simbiótico” de 

acordo com a reivindicação 1 é caracterizado por uma etapa de elaboração anterior 

de um queijo cremoso de leite de cabra probiótico (Fig. 2A, 2B, 2C, 2D e 2E) com a 
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posterior adição de ingredientes prebióticos (inulina e/ou FOS a 8% não se 

restringindo a esses ingredientes e proporção) . 

 

5. “Queijo de cremoso de leite de cabra simbiótico” é caracterizado por ser um 

queijo de leite de cabra de consistência cremosa adicionado de cultura starter 

Lactococcus lactis subsp. cremoris e Lactococcus lactis subsp. lactis (fermento 

lácteo mesofílico liofilizado ou outra cepa apropriada) idealmente de 0,06 a 0,08 g/L 

e micro-organismos probióticos Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis 

em co-cultura (isolados ou com outra combinação de micro-organismos), não se 

restringido a essas culturas de micro-organismos, idealmente de 0,05 a 0,1 g/L de 

leite de cabra e Inulina, Frutoligossacarídeo (FOS) como prebiótico (não se 

restringindo apenas a esses ingredientes prebióticos).  
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QUEIJO CREMOSO DE LEITE DE CABRA FUNCIONAL E PROCESSO DE 

OBTENÇÃO 

 

RESUMO 

A presente invenção refere-se a queijos cremosos funcionais, um probiótico adicionado 

apenas de bactérias láticas probióticas (Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium 

lactis, não restringindo-se a essas cepas) e outro simbiótico adicionado de bactérias 

probióticas e ingrediente(s) prebiótico(s) (principalmente inulina e 

frutooligossacarídeo) e seus respectivos processos de obtenção. Os queijos cremosos de 

leite de cabra funcionais apresentam características como alto valor nutritivo, textura 

uniforme e excelente sabor. Contém probióticos, prebióticos e leite de cabra que 

contribuem para a prevenção de doenças crônico-degenerativas. A metodologia de 

preparo pode ser executada facilmente, apresenta um baixo custo de produção e possui 

um alto rendimento em relação a outros queijos. 
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Figura 1 – Fluxograma Geral do processamento do queijo de leite de cabra Probiótico. 
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Figura 2 - Fluxograma do processamento do queijo cremoso de leite de cabra 

simbiótico. 
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INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis E 

INULINA NAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS, 

MICROBIOLÓGICAS E SENSORIAIS DE QUEIJO CREMOSO CAPRINO 

 

 

Resumo 

 

Avaliou-se os efeitos da adição de Lactobacillus acidophilus LA-05, Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis BB-12 e inulina sobre as características de qualidade do queijo 

cremoso caprino durante o armazenamento refrigerado. Os queijos produzidos e 

avaliados incluíram adição de starter (Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus 

lactis subsp. cremoris – R704) (QC); starter, L. acidophilus LA-05 e inulina (QLA); 

starter, B. lactis BB-12 e inulina (QBB); e starter, L. acidophilus LA-05, B. lactis BB-

12 e inulina (QLB). As contagens de L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12 foram 

maiores que 6 log UFC/g, enquanto que a quantidade de inulina foi maior que 6 g/100 g 

nos queijos simbióticos. A firmeza reduziu nos queijos simbióticos. Os queijos 

avaliados apresentaram elevados valores de luminosidade (L*), com predominância do 

amarelo (b*). O QC apresentou maior teor de proteína, lipídios e minerais comparado 

aos demais. Houve diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta e aumento dos de 

cadeia média e de cadeia longa nos queijos simbióticos em relação ao QC. Observou-se 

aumento no teor de ácido linoleico conjugado em QLA, QBB e QLB. Os maiores 

valores para profundidade de proteólise, bem como as maiores mudanças na liberação 

de aminoácidos livres, foram verificados em QLB. A adição de inulina e probióticos 

não afetou a aceitação sensorial do produto. A inulina e os probióticos podem ser 

utilizados em conjunto para a produção de queijo cremoso sem efeito negativo sobre as 

características gerais de qualidade do produto com agregação de valor associada à 

manutenção de seu potencial simbiótico ao longo do armazenamento.  

  

Palavras-chave: Queijo funcional, probióticos, prebióticos 
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Abstract 

The effects of the addition of Lactobacillus acidophilus LA-05, Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis BB-12 and inulin on the quality characteristics of creamy goat 

cheese during refrigerated storage were evaluated. The cheeses produced and evaluated 

included the addition of starter culture (Lactococcus lactis subsp. lactis and 

Lactococcus lactis subsp. cremoris – R-704) (QC); starter culture, L. acidophilus LA-05 

and inulin (QLA); starter culture, B. lactis BB-12 and inulin (QBB); and starter culture, 

L. acidophilus LA-05, B. lactis BB-12 and inulin (QLB). In the symbiotic cheeses, the 

counts of L. acidophilus LA-05 and B. lactis BB-12 were greater than 6 log CFU/g, the 

amount of inulin was greater than 6 g/100 g, and the firmness was reduced. The cheeses 

evaluated had high brightness values (L*), with a predominance of yellow (b*). QC had 

higher contents of proteins, lipids and minerals compared to the other cheeses. There 

was a decrease in the amount of short-chain fatty acids (SCFAs) and an increase of 

medium-chain (MCFAs) and long-chain fatty acids (LCFAs) in the symbiotics cheeses 

compared to QC. The amount of conjugated linoleic acid (CLA) increased in QLA, 

QBB and QLB. The highest depth of proteolysis and the greatest changes in the release 

of free amino acids were found in QLB. The addition of inulin and probiotics did not 

affect product acceptance. Inulin and probiotics can be used together for the production 

of creamy cheese without negatively affecting the general characteristics of the product 

quality, adding value associated with maintaining its symbiotic potential. 

Keywords: Functional cheese, probiotics, prebiotics. 
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1 Introdução 

 

Os alimentos funcionais têm a função não apenas de promover a nutrição básica, 

mas também de proporcionar bem-estar aos indivíduos (VERGARI et al., 2010). Em 

virtude dessas características, e pela busca do consumidor por produtos adicionados de 

componentes com propriedades funcionais, tais como culturas probióticas e ingredientes 

prebióticos, cada vez mais se tem observado interesse da indústria e de pesquisadores no 

desenvolvimento de novos produtos que atendam esta emergente demanda de consumo 

(BIGLIARDI; GALATI, 2013). 

Em relação aos produtos lácteos, o leite de cabra tem recebido atenção especial 

por apresentar características nutricionais e funcionais particulares, como a presença de 

oligossacarídeos derivados da lactose, elevada quantidade de ácido linoleico conjugado, 

ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas (A e do complexo B) e cálcio (SLAĈANAC et 

al., 2010; HAENLEIN; ANKE, 2011; SCANO et al., 2014). O leite de cabra e seus 

derivados, além das características nutricionais e funcionais, podem apresentar-se como 

matrizes adequadas para carrear micro-organismos probióticos e ingredientes 

prebióticos, proporcionando incremento na sua qualidade nutricional e tecnológica 

(ROLIM, 2015). 

Probióticos são definidos como culturas de uma única ou de várias espécies de 

micro-organismos que quando ingeridas por animais ou pelo homem trazem benefícios 

à saúde. Os probióticos mais comumente estudados para elaboração de alimentos 

funcionais são Lactobacillus e Bifidobacterium (GONZÁLEZ-SÁNCHEZ et al., 2010). 

Os prebióticos caracterizam-se como componentes alimentares não digeríveis que 

alcançam o cólon, onde estimulam, de forma seletiva, a proliferação ou atividade de 

bactérias benéficas, causando diminuição da população de bactérias patogênicas e 

putrefativas (GIBSON et al., 2010). Dentre os prebióticos, destaca-se a inulina, que, 

além de seus efeitos prebióticos já reconhecidos, pode melhorar as características 

sensoriais e tecnológicas de alimentos, tais como sabor, textura e umidade (ROLIM, 

2015). Particularmente, devido as suas propriedades geleificantes, a inulina tem sido 

utilizada como ingrediente prebiótico em iogurtes, bebidas lácteas e diferentes tipos de 

queijo (KARIMIet al., 2015), agregando aspectos funcionais e de aceitação aos produtos 

(CHAITO; JUDPRASONG; PUWASTIEN, 2016).  
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O queijo cremoso produzido a partir do leite de cabra apresenta características 

particulares que o tornam uma matriz potencial para carrear probióticos. Dentre elas, 

destacam-se o fato de que em seu processamento não há aquecimento dos ingredientes a 

altas temperaturas, e de ser uma matriz com estrutura física semissólida que favorece a 

proteção das culturas durante o armazenamento. Aliado a isso, possui em sua 

composição nutrientes necessários para o crescimento de culturas probióticas, além de 

apresentar pH levemente ácido que, reconhecidamente, favorece o crescimento das 

bactérias lácticas (GREGOR, 2015). No entanto, existem ainda poucos estudos que 

avaliam queijos de leite cabra como matrizes para veículo de micro-organismos 

probióticos (GARCIA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012a; OLIVEIRA et al., 2014; 

MEIRA et al., 2015; e BEZERRA et al., 2016), bem como o efeito da adição de inulina 

sobre o comportamento destes micro-organismos ao longo do armazenamento.  

Diante destes aspectos, neste estudo avaliou-se os efeitos da adição de inulina e 

das culturas probióticas L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12, isoladas ou em 

combinação, sobre características tecnológicas, físico-químicas, microbiológicas e 

sensoriais de queijo cremoso caprino ao longo do armazenamento. 

  

2 Material e métodos 

 

 

2.1 Matérias-primas 

 

O leite utilizado na elaboração dos queijos foi obtido de cabras de raças nativas 

pertencentes à Estação Experimental do Centro de Formação de Tecnólogos 

(Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras, Brasil) e foi armazenado sob refrigeração 

(7 ± 1 °C, por no máximo 1 dia) até o momento do processamento dos queijos. A 

cultura starter, composta de Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 

cremoris R-704 (lote 2937721); as culturas das cepas probióticas L. acidophilus LA-05 

(lote 2914230) e B. lactis BB-12 (lote 2280202) e o coalho foram adquiridos da 

empresa Christian Hansen
®
 (Valinhos, São Paulo, Brasil). O prebiótico inulina (Orafti

®
 

GR inulin) foi obtido da empresa BENEO Orafti
®

 (Tienem, Bélgica), o cloreto de cálcio 

(CaCl2) P.A da FMaia
®

 Ltda. (Cotia, São Paulo, Brasil) e a goma xantana (aditivo 

alimentar de número E 322) da Gastronomylab
®
 (Goiás-Brasil). 
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2.2 Elaboração dos queijos caprinos cremosos 

 

Quatro diferentes tipos de queijos caprinos cremosos foram produzidos, sendo 

um queijo controle – QC (adicionado de cultura mesófila convencional starter composta 

de L. lactis e L. cremoris – R-704); queijo QLA, adicionado da cultura starter, do 

micro-organismo probiótico L. acidophilus LA-05, em co-cultura, e de 8 g/100 g de 

inulina; queijo QBB, contendo os micro-organismos starter e o probiótico B. lactis 

(BB-12), em co-cultura, e de 8 g/100 g de inulina; e o queijo QLB, contendo os micro-

organismos starter, e os probióticos L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12, em co-

cultura, e de 8 g/100 g de inulina (Figura 1).  

Os queijos foram elaborados conforme metodologia adaptada de Alves et al. 

(2008), e adição direta de inulina segundo Araújo et al. (2010) (Figura 1). As massas-

base de queijo fresco foram preparadas utilizando-se 10 L de leite caprino pasteurizado 

(65 °C/30 min) e homogeneizado. As bactérias ácido-láticas (starter e probióticas) 

foram adicionadas, na proporção de 0,06 g/L, para a cultura starter no queijo QC, QLA 

e QLB; e de 0,1 g/L para cada cultura probiótica nos queijos QLA (0,1 g/L de L. 

acidophilus LA-5), QBB (0,1g de B. Lactis BB-12) e QLB (0,1 g/L de L. acidophilus 

LA-5 e 0,1g de B. Lactis BB-12), após aquecimento do leite à temperatura de 37 °C. O 

cloreto de cálcio (0,25 g/L) foi adicionado simultaneamente à adição das culturas. O 

coalho comercial em pó (Ha-la, Christian Hansen®, Valinhos, São Paulo, Brasil), 

contendo 88-92 % de pepsina bovina + 8 - 12,5 % de quimosina bovina, foi adicionado 

(50 mg/L) quando o leite atingiu pH 6,4 - 6,3. A mistura foi, então, mantida à 

temperatura ambiente (30 ± 2 ºC) por cerca de 18 h (Figura 1).  

Após a fermentação e coagulação do leite, a massa foi cuidadosamente cortada 

em cubos com o auxílio de uma lira, seguindo-se por dessoragem sob refrigeração (7 ± 

2 ºC) durante 18 horas. Posteriormente, a massa base dos diferentes queijos frescos 

cremosos (QC, QLA, QBB e QLB) foi adicionada de sal (NaCl; 0,8 g/100 g) e de goma 

xantana (0,5 g/100 g). Apenas QLA, QBB e QLB foram adicionados de inulina (8 g/100 

g) (ARAÚJO et al., 2010). Por fim, a massa foi homogeneizada e o produto final foi 

acondicionado em potes de vidro individuais, contendo 40 g de cada queijo, selados 

hermeticamente com tampa e armazenados sob refrigeração (7 ± 1 °C). 

Os queijos cremosos foram processados em triplicata e submetidos, nos tempos 

1, 7, 14 e 21 dias de armazenamento refrigerado (7 ± 1 °C), às análises de pH e acidez; 
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e nos tempos 7 e 21 dias as análises microbiológicas, frutanos, aw, composição 

centesimal, análises físico-químicas, tecnológicas e sensoriais  (Figura 1).  
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Figura 1- Fluxograma de processamento de queijo cremoso caprino com e sem adição de inulina 

e/ou probióticos no 7º e 21º dia de armazenamento 
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2.3 Caracterização dos queijos cremosos caprinos elaborados 

 

2.3.1 Análises microbiológicas, viabilidade dos probióticos e quantificação de inulina  

 

A qualidade higiênico-sanitária dos queijos processados foi verificada por meio 

da contagem de coliformes totais e fecais, contagem de Staphylococcus coagulase-

positiva e detecção de Salmonella sp., segundo metodologia preconizada pela APHA 

(2001).  

Para a quantificação de L. acidophilus LA-05, utilizou-se ágar MRS adicionado 

de clindamicina (0,5 ppm) (Sigma-Aldrich, C5269, Missouri, USA), com incubação a 

37 ± 1 ºC por 72 horas em condições de anaerobiose (Anaerobic System Anaerogen, 

Oxoid) (VAN DE CASTEELE et al., 2005). Para a quantificação de B. lactis BB-12 foi 

utilizado Ágar TOS-Propionate (Merck, New Jersey, USA) suplementado com Lithium 

Mupirocin (3 g/L) (Sigma-Aldrich,Missouri,USA), incubado a 37 ± 1 ºC por 72 horas, 

em condições de anaerobiose (Anaerobic System Anaerogen, Oxoid) (ISO/IDF 2010). 

O limite de detecção nas análises de contagem de L. acidophilus e B. lactis foi de 2 log 

UFC/g.  

A inulina foi quantificada por método enzimático utilizando o Kit Megazyme-

fructan HK Assay Megazyme Inc. (Wicklow, Ireland), conforme metodologia 

recomendada pelo fabricante. 

 

2.3.2 Análises tecnológicas 

 

O rendimento de cada queijo cremoso foi expresso (g de queijo x 10 L
-1

 de leite) 

como peso de queijo fresco, em gramas, obtido a partir de 10 L de leite utilizado para 

produção (ZENG et al., 2007).  

Para a análise de capacidade de retenção de água (CRA), antes de serem 

analisados, os potes contendo os diferentes queijos cremosos foram abertos e o soro 

exsudado foi removido. O queijo cremoso (cerca de 20 gramas) foi pesado e 

centrifugado (13.500 x g, 30 minutos, 10 
o
C). O fluido sobrenadante foi drenado durante 

10 minutos e pesado. A CRA foi expressa como g de água/100 g de amostra (OZER et 

al., 1998). 
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A textura instrumental (dureza, coesividade, adesividade, elasticidade e 

gomosidade) dos queijos foi determinada por meio de teste de dupla compressão 

utilizando texturômetro TA-XT2
®
 (Stable Micro Systems, Haslemere, Reino Unido) e 

dispositivo cilíndrico de acrílico com 25 mm de diâmetro, compressão de 1 cm e 

velocidade de 1 mm/s. As amostras foram porcionadas em recipientes cilíndricos com 

altura e diâmetro de 2 cm e 5 cm, respectivamente, temperatura de 10 ± 1º C, sendo 

retiradas do refrigerador momentos antes do teste. Os dados foram coletados através do 

programa Texture Expert for Windows
®
 – versão 1.20 (Stable Micro Systems) (BURITI 

et al., 2005).  

A determinação da cor instrumental foi realizada em colorímetro Minolta, 

modelo CR300
®

 (New Jersey- USA), utilizando o sistema CIELAB (CIE, 1996). Foram 

analisadas as coordenadas definidas por L* (luminosidade), a* [cromaticidade verde (-)/ 

vermelho (+)] e b* [cromaticidade azul (-)/ amarelo (+)]. As medições foram realizadas 

em triplicata com o aparelho previamente calibrado, imediatamente após a retirada da 

embalagem. 

 

2.3.3 Análises físico-químicas  

 

2.3.3.1 aw, pH, acidez, composição centesimal e ácidos orgânicos 

 

A atividade de água foi determinada por meio do uso de aparelho Aqualab
®

 

(modelo CX-2 Water Activity System,Washington – USA), de acordo com instruções 

do fabricante (AQUALAB, 2001). 

Para a determinação de pH foi utilizado potenciômetro (modelo pH Meter Tec-2, 

Tecnal
®
) previamente calibrado, operando-o de acordo com as instruções do fabricante. 

A acidez foi determinada por titulação com solução de hidróxido de sódio 0,1 N 

(AOAC 920,124), segundo AOAC (2005). 

As análises de umidade (AOAC 925,09), resíduo mineral fixo (RMF) (AOAC 

935,30), lipídios por Gerber (AOAC 2000,18), proteína bruta (AOAC 939,02) e lactose 

(AOAC 920.82) foram realizadas utilizando procedimentos padrão (AOAC, 2005).  

A produção de ácido lático, cítrico, acético e succínico foi determinada pela 

utilização de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), conforme Bruno, 

Lankaputhra e Shah (2002). Para tanto, foram pesados 2 g de cada tratamento de queijo 



77 
 

 

cremoso e adicionado 10 mL de solução ácida preparada com ácido sulfúrico 13 mM – 

95 – 97%. As amostras foram homogeneizadas no mixer por 3 min/18000 rpm e, em 

seguida, centrifugadas por 10 min/4000 rpm. O sobrenadante foi filtrado com papel de 

filtro nº 1 (V. Reis
®
, Portugal) e, imediatamente antes da injeção, o extrato foi filtrado 

através de um filtro de membrana de 0,22 μm (Orange Scientific
®
, Bélgica). A 

quantificação dos ácidos orgânicos foi efetuada numa única corrida com base em curvas 

de calibração previamente preparadas com padrões cromatográficos, usando um 

aparelho de HPLC da Merck LaChrom
®
 (Fullerton CA, E.U.A.), com uma coluna de 

troca catiónica Aminex HPX-87X (300x7.8 mm, BioRad, E.U.A.) mantida a 65 ºC. A 

taxa de fluxo de eluente (13 mM H2SO4 Merck
®

, E.U.A.) utilizado foi de 0,8 mL/min. 

A detecção dos ácidos orgânicos foi efetuada por ultravioleta (L-7400 UV Detector; 

LaChrom, Merck-Hitachi, Fullerton CA, E.U.A.) a uma absorbância de 220 nm. Os 

dados foram obtidos pela interface D7000 (LaChrom, Merck-Hitachi, Fullerton CA, 

E.U.A.) e analisados pelo software HPLC System Manager
®
 3.1.1 (Merck-Hitachi, 

Fullerton CA, E.U.A.).  

  

2.3.3.3 Perfil de ácidos graxos, suas relações e CLA 

 

Inicialmente, foram extraídos os lipídeos das amostras de queijo, segundo 

método descrito por Folch et al. (1957), seguido do processo de preparação dos ésteres 

metílicos (HARTMAN; LAGO, 1973). As amostras transmetiladas foram, então, 

analisadas por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos graxos totais. O 

ácido linoleico conjugado (CLA) foi dosado utilizando-se padrões de referência para 

determinar a recuperação e fatores de correção para ácidos graxos individuais (Supelco
®
 

37 FAME MIX Sigma – Aldrich, Bellefonte, PA, USA). Os ácidos graxos individuais 

foram identificados e quantificados por comparação dos tempos de retenção e das áreas 

dos seus picos com seus respectivos padrões. Os dados foram coletados com o Galaxie 

Chromatography Data System software
®
 e expressos como percentagem (% m/m) do 

total de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME). A proporção de ácido linoleico 

conjugado (CLA; isômero C18:2 cis-9, trans-11) nas amostras foi determinada segundo 

Glasseret al. (2007). 

Os ácidos graxos foram agrupados em ácidos graxos de cadeia curta – AGCC 

(C4:0 ao C9:0), ácidos graxos de cadeia média – AGCM (C10:0 ao C15:1), ácidos 
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graxos de cadeia longa – AGCL (C16:0 ao C24:0), ácidos graxos saturados – AGS, 

ácidos graxos monoinsaturados – AGM e ácidos graxos poli-insaturados – AGPI.  

2.3.3.4 Proteólise e aminoácidos livres 

 

O nitrogênio solúvel (NS) em 1,2g/L de ácido tricloroacético (TCA) e em queijo 

com pH 4,6 foi determinado utilizando o método de micro-Kjeldahl (AOAC, 2005). A 

proteólise foi, então, avaliada com base nos índices de Extensão da Proteólise (%) = 

(NS em pH 4.6) / NT (nitrogênio total) × 100 e Índice de Profundidade da Proteólise 

(%) = (NS em TCA) x 100 (ANDREATTA et al., 2007). 

Os aminoácidos livres foram avaliados nos queijos por meio da extração por 

agitação orbital por 60 min com ácido clorídrico a 0,1 M (g/mL) seguida de uma 

derivatização de acordo com os métodos descritos por White, Hart e Fry (1986) e 

Hagen, Frost e Augustin (1989). Uma alíquota de 50 L dessa solução diluída foi 

injetada no cromatógrafo líquido de alta eficiência SHIMADZU
®
 com coluna de guarda 

C18 (4 X 3,0 mm) ou Shim-Pack CLC G-ODS, coluna analítica LUNA C18 100 A 5 

M 250 X 4,6 mm 00G-4252-EQ. O fluxo dos eluentes (fase móvel) foi de 1 mL/min a 

50 °C, detector DAD (arranjo de diodo), com detecção em 254 nm. A separação 

cromatográfica ocorreu em uma taxa de fluxo constante de 1 mL/min. a uma 

temperatura de 35 °C. A corrida cromatográfica foi de 45 min e os resultados expressos 

em mg de aminoácido por 100 g de queijo cremoso. A quantificação ocorreu por meio 

da adição do ácido α-aminobutírico como padrão interno. 

 

2.3.4 Análise sensorial 

 

 A avaliação sensorial dos queijos foi realizada no 7º e 21º dias após a sua 

fabricação, tendo em vista o tempo necessário para o equilíbrio dos seus componentes 

bioquímicos que interferem no sabor (“maturação”), e recebeu aprovação de um Comitê 

de ética (Protocolo nº 111.523). Os queijos submetidos à análise estiveram dentro dos 

padrões microbiológicos recomendados pela legislação específica (BRASIL, 2001).  

Os testes de aceitação e intenção de compra foram conduzidos de acordo com os 

critérios estabelecidos por Amerine, Pangborn e Roessler (1967). Para tanto, utilizou-se 

um painel não treinado constituído por 100 provadores, selecionados com base nos 

hábitos e interesse em consumir queijo cremoso. O painel foi constituído por 71 
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indivíduos do gênero feminino e 29 do gênero masculino, cuja faixa etária variou de 18 

a 45 anos de idade, não apresentando nenhum problema de saúde que viesse a 

comprometer a avaliação sensorial dos produtos. O painelistas analisaram de forma 

monádica as diferentes amostras de queijos (IFT, 1981). 

No teste de aceitação, foram avaliados os atributos sensoriais aparência, cor, 

aroma, sabor, textura e aceitação global. Os provadores atribuíram valores numa escala 

hedonística estruturada com nove pontos (1 = desgostei muitíssimo; 5 = nem gostei/nem 

desgostei; 9 = gostei muitíssimo), enquanto que no teste de intenção de compra, os 

valores foram atribuídos em escala estruturada de 5 pontos (1 = certamente não 

compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não comprasse; 5 = certamente compraria) 

(Apêndice A). As amostras analisadas foram consideradas aceitas quando obtiveram 

média > 5,0 (equivalente ao termo hedônico “nem gostei/nem desgostei”) (STONE; 

SIDEL 1985). 

Durante os testes, as amostras foram servidas de forma aleatória, em temperatura 

de aproximadamente 10 ºC, em copos plásticos de cor branca codificados com números 

aleatórios de 3 dígitos. As análises foram conduzidas em cabines individuais com 

temperatura e iluminação controladas e as amostras foram servidas sob temperatura de 

refrigeração em recipientes descartáveis codificados com três dígitos aleatórios e 

acompanhados de água mineral e bolacha cream cracker. 

 

2.3.5 Análises estatísticas 

 

  A análise dos dados foi realizada utilizando testes de estatística descritiva (média 

e desvio padrão) e inferencial (ANOVA, seguido por teste de Tukey e teste t de student) 

para determinação de diferenças (p ≤ 0,05) entre os tratamentos. A Análise de 

Componentes Principais (PCA) foi realizada a fim de proporcionar a representação 

gráfica dos aminoácidos livres significativos (SILVA et al., 2010). Para tanto, foi 

utilizado o programa estatístico Statistical Analysis System (SAS), versão 6.2, descrito 

por SAS (1996).  
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3. Resultados e discussão 

 

3.1 Análises microbiológicas, viabilidade dos probióticos e quantificação de inulina 

 

Os diferentes tipos de queijos avaliados apresentaram qualidade higiênico-

sanitária satisfatória, visto que as contagens de coliformes totais, coliformes fecais e 

Staphylococcus coagulase-positiva estiveram abaixo dos limites máximos estabelecidos 

pela legislação vigente (BRASIL, 2001). Ainda, foi observada ausência de Salmonella 

spp. em todos os tipos de queijos elaborados ao longo do período de armazenamento. 

Estes resultados mostram que os queijos elaborados apresentavam-se adequados e 

seguros para o consumo. 

A contagem de L. acidophilus LA-5 em QLA no 7º e 21º dia de armazenamento 

refrigerado foi de 6,93 (±0,1) e 6,90 (±0,3) log
 
UFC/g, respectivamente; enquanto em 

QLB foi de 6,5 (±0,1) e 6,49 (±0,1) log
 
UFC/g, respectivamente. Para B. lactis BB-12, a 

contagem no 7º e 21º dia de armazenamento foi de 7,85 (±0,1) e 7,76 (±0,1) log UFC/g, 

respectivamente; enquanto em QBB e QLB foi de 7,84 (±0,1) e 7,77 (±0,1) log UFC/g, 

respectivamente.  

As contagens iniciais de L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12 foram maiores 

(p≤0,05) no 7º dia, quando comparados ao 21 º dia de armazenamento refrigerado. No 

entanto, a redução na contagem ao longo deste período nunca foi maior de 0,15 log 

UFC/g, estando de acordo com Cardarelli et al. (2008), estudando queijo petit suisse 

simbiótico.  

A contagem mínima de probióticos para se obter os benefícios à saúde deve ser 

de 6 a 7 log UFC de células viáveis por grama do produto alimentício (CRUZ et al., 

2009). Com base nesse valor, os queijos elaborados no presente estudo apresentaram 

contagens de culturas probióticas suficientes para prover benefícios à saúde do 

consumidor ao longo dos 21 dias de armazenamento refrigerado. As contagens de L. 

acidpophilus e B. lactis foram sempre < 2 log UFC/g em QC nos períodos de 

armazenamento avaliados e as contagens em QLA, QBB e QLA acima desse valor 

foram resultantes da adição durante a sua elaboração, de L. acidophilus LA-5 e B. lactis 

BB-12. Estudos anteriores encontraram contagens de bactérias probióticas abaixo do 

limite recomendado ao longo do armazenamento refrigerado em queijos simbióticos 

bovinos (BURITI et al., 2007; CARDARELLI et al., 2007; RODRIGUES et al., 2012; 



81 
 

 

MARTINEZ et al., 2015). 

A quantidade média de inulina no 7 º dia de armazenamento foi de 7,50 g/100g 

(±0,01) em QLA; 7,55 g/100 g (±0,02) em QBB e 7,00 g/100 g (±0,01) em QLB após 

21 dias de 6,85 g/100 g (±0,04) em QLA; 6,70 g/100 g (±0,01) em QBB e 6,67 g/10 0g 

(±0,01) em QLB. A legislação brasileira estabelece a porção de queijo cremoso como 

sendo de 30 g (ANVISA, 2003), a qual deve apresentar uma quantidade de pelo menos 

2 g de inulina. No presente estudo, a quantidade de inulina nos queijos QLA, QBB e 

QLB foi acima de 6 g/100 g para os queijos adicionados de inulina e cultura probióticas, 

sendo suficiente para conferir o potencial prebiótico durante todo o armazenamento, 

assumindo o consumo diário de 100 g. Alterações favoráveis na composição da 

microbiota intestinal já foram observadas com a ingestão diária de 100 g de produto 

alimentício, contendo de 5 a 20 g de inulina, geralmente com a administração durante o 

período de 15 dias. Assim, para garantir o estímulo da multiplicação de bactérias 

benéficas no cólon, doses diárias de 4 a 5 g de inulina e/ou oligofrutose são eficientes 

(JELEN; LUTZ, 1998; CHARTERIS et al., 1998; NINESS, 1999; ROBERFROID, 

1999). 

 

3.2 Análises tecnológicas 

 

Os valores médios para análises de CRA, rendimento, textura e cor de queijos 

cremosos de leite de cabra contendo ou não inulina e bactérias probióticas L. 

acidophilus LA-05 e/ou B. lactis BB-12 durante 21 dias de armazenamento refrigerado 

são apresentados na Tabela 1. Os valores de CRA variaram de 34,4 a 48,39 %. Ao 7º 

dia de armazenamento, observou-se que a adição de inulina aos queijos QLA, QBB e 

QLB aumentou (p ≤ 0,05) a CRA, quando comparado ao queijo QC. Este fato pode ser 

explicado pela capacidade das fibras dietéticas, tais como inulina, interferir em 

propriedades tecnológicas dos alimentos, tais como aumento da capacidade de retenção 

de água, emulsificação ou formação de gel (ELLEUCH et al., 2011). Reforça-se que a 

manutenção e o aumento da capacidade de retenção de água proporcionam melhor 

viscosidade e consistência no queijo cremoso (ANTUNES; MOTTA; ANTUNES, 

2003).  

Os valores de rendimento dos queijos avaliados variaram de 271,07 a 364,54 

g/L, não havendo diferença (p > 0,05) entre estes valores para os diferentes tipos de 
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queijos elaborados (Tabela 1). Resultados semelhantes foram obtidos por Meira et al. 

(2015) estudando ricota caprina, onde a incorporação de culturas probióticas de L. 

acidophilus LA-5 e B. lactis BB-12 não influenciou no rendimento dos queijos. Por sua 

vez, Buriti (2005) e Garcia et al. (2012) verificaram que a incorporação de cultura 

probiótica de L. paracasei resultou em aumento do rendimento de queijo cremoso 

simbiótico e queijo tipo coalho caprino probiótico, respectivamente.  

Quanto aos parâmetros textura, os valores de firmeza foram menores (p ≤ 0.05) 

nos queijos contendo inulina e L. acidophilus La-05 e/ou B. lactis BB-12 em 

comparação ao queijo controle (Tabela 1). Podendo ser explicado pela interferência da 

inulina em alguns parâmetros de textura de diferentes produtos alimentícios, sendo 

capaz de proporcionar melhoria na consistência de produtos lácteos, incluindo queijos e 

sorvetes (BLECKER et al., 2001). Fibras dietéticas com alta capacidade de retenção de 

água podem ser utilizadas como ingredientes para evitar a sinerese e modificar a 

viscosidade e textura de alguns alimentos (GRIGELMO-MIGUEL; MARTINA-

BELLOSO, 1999). 

Entre o 7º e 21º dia de armazenamento houve aumento (p ≤ 0,05) da firmeza dos 

queijos QLA, QBB e QLB. Resultados semelhantes foram obtidos por Buriti, Cardarelli 

e Saad (2008), estudando queijo cremoso adicionado de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei e inulina, quando foi observado aumento da firmeza nas duas primeiras 

semanas de armazenamento. Estes resultados podem estar relacionados com a taxa e o 

nível de acidificação dos queijos, o que tem maior impacto na textura do produto em 

consequência da desmineralização das micelas de caseína (BURITI, 2005). No presente 

estudo foi observado aumento da acidez ao longo do período de armazenamento 

refrigerado avaliado, o que pode ter contribuído para o aumento da firmeza dos queijos 

devido a maior perda de soro (sinérese), aspecto comprovado pela redução da CRA 

observada em todos os queijos entre o 7º e 21º dia de armazenamento. 

Em relação à adesividade e elasticidade em QBB e QLB, coesividade em QBB e 

gomosidade em QLA, houve uma redução (p ≤ 0,05) entre o 7º e 21º dia de 

armazenamento (Tabela 1). Possivelmente, as diferenças nestes parâmetros de textura 

podem estar associadas à composição inicial do leite de cabra utilizado no processo de 

elaboração dos produtos, da composição do próprio produto elaborado (LUCEY et al., 

2003). 
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Em relação à cor, de um modo geral, os queijos estudados tiveram valores altos 

de luminosidade (L*), com a predominância do amarelo (b*) em relação ao componente 

verde (a*), sugerindo que o branco amarelado contribuiu mais para as características de 

cor das amostras (Tabela 1). O parâmetro L* indica a capacidade de o objeto transmitir 

luz baseado numa escala que varia de 0 a 100. Nesse sentido, quanto mais alto o valor 

de L*, mais claros são os alimentos. Queijos obtidos a partir do leite de cabra tendem a 

ser mais brancos devido a sua habilidade de converter caroteno em vitamina A, e 

também de possuir diâmetros menores dos glóbulos de gordura comparados aos de leite 

de vaca (LUCAS et al., 2008), justificando os altos valores de L* encontrados.  

O valor de L* e b* não apresentaram diferença (p > 0,05) ao longo do período de 

armazenamento avaliado (Tabela 1), estando em concordância com resultados obtidos 

em estudos com queijos de leite de cabra (DELGADO et al., 2012; PIZZILLO et al., 

2005). Os valores de a* apresentaram-se mais elevados (p ≤ 0,05) em QBB e QLB no 

21º dia de armazenamento, provavelmente devido à habilidade das bactérias probióticas 

adicionadas de sintetizar vitaminas do complexo B, as quais podem contribuir com a 

produção de pigmentos verdes em alimentos (SALMINEN; VON WRIGHT; 

OUWEHAND, 2004). 
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Tabela 1- Médias ± desvio-padrão das análises tecnológicas de CRA¹, rendimento, textura e cor 

em queijo caprino com e sem adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 21º dia de 

armazenamento. 

 

Ensaios 
DIA

S 

QUEIJOS CREMOSOS 

QC QLA QBB QLB 

CRA¹ 

(g H2O/100 

g) 

7 46,46
b* 

±0,30 48,07
a* 

±0,54 47,55
a* 

±0,10 48,39
a* 

±0,56 

21 
37,643

a 
±4,80 34,44

a 
±2,60 35,10

a 
±1,56 35,03

a 
±4,56 

Rendimento 

(g/10 L de 

leite) 

1 364,54
a 
±69,76 308,41

a 
±65,04 271,06

a 
±64,45 303,82

a 
±37,71 

 Textura 

Firmeza 
7 227,27

a 
±2,1 63,08

c 
±1,87  141,55

b 
±0,04 161,00

b 
±1,17 

21 486,59
a* 

±0,1 85,59
c* 

±0,01 176,56
b* 

±0,22 222,44
b* 

±0,21 

Adesividade 
7 -402,14

b* 
±0,22 -167,48ª

* 
±1,3 -595,59

c* 
±0,23 -470,03

b* 
±0,01 

21 -522,16
b 

±0,11 -248,30
a 
±0,25 -885,73

d 
±0,11 -644,02

c 
±0,12 

Elasticidade 
7 0,84

a* 
±0,07 0,87

a 
±0,02 0,70

b* 
±0,14 0,79

a* 
±0,04 

21 0,68
b 

±0,14 0,89
a 
±0,02 0,32

c 
±0,07 0,63

b 
±0,14 

Coesividade 
7 0,50

ab 
± 0,12 0,55

a 
±0,02 0,37

b* 
±0,11 0,43

ab 
±0,04 

21 0,45
ab 

± 0,10 0,58
a 
±0,01 0,18

c 
±0,03 0,40

b 
±0,15 

Gomosidade 
7 64,90

a 
±9,06 35,31

b 
±6,72 76,94

a 
±24,54 68,16

a 
±10,81 

21 77,51
a 
±8,87 50,23

b 
±12,53 90,26

a 
±5,37 82,62

a 
±8,9 

 Cor 

L 
7 91,61

a 
±0,59 90,56

a 
±3,34 93,48

a 
±0,16 92,66

a 
±0,65 

21 91,75
b 

±0,49 94,08
a 
±0,35 93,00

a 
±0,80 93,06

a 
±0,04 

a* 
7 -3,43

a 
±0,37 -3,41

a 
±0,29 -3,53

a 
±0,03 -3,48

a 
±0,36 

21 -3,63
c 
±0,05 -3,5

bc 
±0,05 -3,34

ab* 
±0,10 -3,25

a 
±0,15 

b* 
7 10,63

a 
±0,47 10,35

a 
±1,10 10,68

a 
±0,18 10,42

a 
±0,29 

21 11,23
ab 

±0,37 11,25
a 
±0,20 10,68

ab 
±0,26 10,25

b 
±0,55 

 

a-c
 Médias ± desvio-padrão com letras diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo teste 

de Tukey (p≤0,05).*Médias ± desvio-padrão na mesma coluna diferiram entre si pelo teste 
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de t-Student. QC – queijo caprino cremoso controle adicionado da cultura starter 

convencional, Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris; QLA – 

queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, de probiótico 

Lactobacillus acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino cremoso simbiótico, 

adicionado da cultura starter , do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis e de 8% 

de inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, das 

culturas probióticas associadas e de 8% de inulina. CRA
1
- capacidade de retenção de água. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Análises físico-químicas  

 

3.3.1 aw, pH, acidez, composição centesimal e ácidos orgânicos 

 

Os valores médios para análises de aw, composição centesimal e ácidos 

orgânicos de queijos cremosos de leite de cabra contendo ou não inulina e bactérias 

probióticas L. acidophilus LA-05 e/ou B. lactis BB-12 no 7º e 21º dia de 

armazenamento refrigerado são apresentados na Tabela 2. Os valores de aw dos queijos 

no 21º dia de armazenamento (Tabela 2) não apresentaram diferença entre os queijos 

caprinos adicionados de inulina e L. acidophilus LA-05 e/ou B. lactis BB-12.  

Os valores médios para análises de pH e acidez dos queijos cremosos de leite de 

cabra contendo ou não inulina e bactérias probióticas L. acidophilus LA-05 e/ou B. 

lactis BB-12 durante 21 dias de armazenamento refrigerado são apresentados na Figura 

2. Em relação aos valores de pH e acidez (Figura 2), observou-se que QLA, QBB e 

QLB apresentaram teores de acidez maiores (p ≤ 0,05) que QC e, consequentemente, 

menores valores (p ≤ 0,05) de pH. Ao longo do período de armazenamento avaliado, foi 

observada redução dos valores de pH, que é um processo natural causado pela contínua 

produção de ácido lático e outros ácidos orgânicos pelas culturas starter e probióticas 

contidas no queijo, como já evidenciado em outros estudos com queijos simbióticos 
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Figura 2- Médias ± desvio-padrão das análises de pH e acidez em ácido lático (%) 

caprino com e sem adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 21º dia de armazenamento. 

QC – queijo caprino cremoso controle adicionado da cultura starter convencional, 

Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris; QLA – queijo 

caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, de probiótico Lactobacillus 

acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado 

da cultura starter, do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis e de 8% de 

inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, das 

culturas probióticas associadas e  8% de  inulina.
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Os QLA, QBB e QLB apresentaram quantidades menores (p ≤ 0,05) de 

proteínas, enquanto QLA e QLB de lipídios, quando comparados ao QC no 7º dia de 

armazenamento. Possivelmente, a menor quantidade de gordura de QLA e QLB ocorreu 

devido à adição do ingrediente prebiótico à massa base do queijo, alterando a proporção 

da composição centesimal, visto que a análise foi conduzida em base úmida. Araújo et 

al. (2010) encontraram resultados semelhantes estudando queijo cottage simbiótico, que 

apresentou uma redução no teor de lipídios e proteína comparado com o queijo controle.  

Ainda foi observada redução (p ≤ 0,05) do conteúdo de minerais (RMF) em 

QLA, QBB e QLB somente no 21º dia de armazenamento, quando comparados ao QC, 

e houve uma redução no conteúdo de cinzas ao longo do período de armazenamento. 

Neste mesmo período de armazenamento não foram observadas diferenças (p > 0.05) no 

conteúdo de umidade nos diferentes tipos de queijo avaliados. Os baixos valores de 

lactose observados em todos os queijos estudados após 21 dias de armazenamento 

refrigerado sugerem alto consumo de lactose pelas culturas starter ou probióticas 

durante o armazenamento, que foi acompanhada por um aumento da produção de ácido 

lático. 

O ácido lático foi o ácido orgânico identificado em maior quantidade em todos 

os queijos avaliados, apresentando valores que variaram de 15,55 a 23,11 g/100 g 

(Tabela 2). O conteúdo de ácido lático foi maior (p ≤ 0,05) em QLB no 7º e 21º dia de 

armazenamento em relação ao QC, QLA e QBB. Também foi verificado aumento (p ≤ 

0,05) do conteúdo de ácido lático em QC, QLA e QLB com o transcorrer do 

armazenamento. Esse fato pode ter ocorrido como resultado do metabolismo ao longo 

do armazenamento da cultura starter e, principalmente, de L. acidophilus LA-05 e B. 

lactis BB-12 quando aplicadas em cocultura. A cultura L. lactis subsp. lactis e L. lactis 

subsp. cremoris produz L(+) ácido lático por meio do metabolismo da lactose, sendo a 

fração de glicose metabolizada pela via Embden-Meyerhof (EM), enquanto que a 

galactose é metabolizada através da via da tagatose. Por outro lado, o Lactobacillus sp. 

converte a galactose, através da via de Leloir, em glicose-6-fosfato, que é, em seguida, 

metabolizado a DL – lactato através da via EM (MCSWEENEY; FOX, 2004). 

 Bifidobacterium produz os ácidos acético e láctico a partir de lactose através da 

derivação da frutose - 6 - fosfato, resultando em 3 mols de ácido acético e 2 mols de 

ácido láctico por 2 mol de glicose, com uma relação molar teórica (acético:láctico) de 

3:2 (SCARDOVI; TROVATELLI, 1965). Esses comportamentos podem ter resultado 
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na maior produção de ácido lático por essas culturas quando associadas. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Ong e Shah (2009) estudando queijo cheddar 

adicionado de L. casei LAFTI
®

L26(L26). Ademais, a quantidade de ácido lático em 

queijos é influenciada pelo tempo de armazenamento, sendo verificado aumento da sua 

concentração mesmo durante o armazenamento de queijos frescos (MEIRA et al., 

2015).  

O conteúdo de ácido cítrico apresentou-se menor (p ≤0,05) em QLA, QBB e 

QLB quando comparado a QC, o que pode estar relacionado à ação fermentativa das 

bactérias láticas, em especial L. acidophilus (Tabela 2). Thomas (1987) e Ong e Shah 

(2009) observaram redução de citrato em queijo cheddar como resultado do 

metabolismo dos Lactobacillus. O citrato em leite é metabolizado pelas bactérias láticas 

em componentes de sabor, tais como ácido acético, acetaldeídos e diacetil 

(HUGENHOLZ, 1993; MCSWEENEY; SOUSA, 2000). Ao longo do período de 

armazenamento avaliado, o conteúdo de ácido cítrico aumentou (p ≤ 0,05) em QC, QBB 

e QLB. Esse fato pode ter ocorrido devido o metabolismo do citrato que está envolvido 

no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, atuando tanto como produto quanto como 

substrato da atividade microbiana (AKALIN et al., 2002). 

As quantidades de ácido acético foram menores (p ≤ 0.05) em QLA, QBB e 

QLB quando comparados a QC (Tabela 2). Sabe-se que a produção de quantidade 

elevadas de ácido acético pode ser indesejável em queijos frescos por descaracterizar 

seu sabor (OSTLIE et al., 2003). Nesse sentido, a redução das quantidades de ácido 

acético nos queijos cremosos adicionados de inulina e L. acidophilus LA-05 e/ou B. 

lactis BB-12 é uma característica desejável para a manutenção dos aspectos sensoriais 

próprios do produto ao longo do armazenamento. Embora tenham sido detectadas 

diferenças nos conteúdos de ácido acético nos diferentes tipos de queijos cremosos 

avaliados, as quantidades deste ácido aumentaram (p ≤ 0.05) em todos os queijos com o 

transcorrer do tempo de armazenamento. Considerando que a presença do ácido acético 

em produtos lácteos é resultante, primariamente, do metabolismo heterofermentativo 

das bactérias não starter (BUFFA et al., 2004), seu aumento ao longo do 

armazenamento pode ser explicado pela presença das culturas probióticas em QLA, 

QBB e QLB. Também a ação proteolítica das culturas probióticas adicionadas pode ter 

relação com o aumento do conteúdo de ácido acético nestes queijos, visto que os 

aminoácidos livres (principalmente alanina e serina) liberados podem atuar como 
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precursores para a formação deste ácido orgânico durante o metabolismo microbiano 

(ONG et al., 2006).  

Pequenas quantidades de ácidos succínico também foram identificadas nos 

queijos cremosos (Tabela 2). A produção deste ácido nos queijos ocorreu 

provavelmente devido à ação de bactérias ácido láticas não starters. É importante 

destacar que Lactobacilus são capazes de produzir esse tipo de ácido orgânico, 

incluindo o L. acidophilus (OCANDO et al.,1993).  

De forma geral, QBB apresentou as menores quantidades (p ≤ 0.05) de ácidos 

orgânicos no 21º dia de armazenamento (Tabela 2). Estes resultados podem estar 

relacionados à inibição das características heterofermentativas de B. lactis por ter sido 

utilizado em associação com a cultura starter, como já previamente relatado em outro 

estudo com leite desnatado fermentado adicionado de L.s acidophilus, Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, B. lactis, Streptococcus thermophilus, 

maltodextrina, oligofructose e polydextrose (OLIVEIRA et al., 2012). Os resultados 

obtidos neste estudo mostraram que quanto menor a quantidade de ácido acético nos 

queijos cremosos avaliados, menores foram os conteúdos de ácido succínico e maiores 

os de ácido lático, estando em acordo com estudos anteriores com produtos lácteos de 

culturas probióticas e/ou ingredientes prebióticos (OLIVEIRA et al., 2012b; ONG; 

SHAH, 2009; DOLEYRES; FLISS; LACROIX, 2004).  
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Tabela 2-  Médias ± desvio-padrão das análises de aw, composição centesimal e ácidos 

orgânicos em queijo cremoso caprino com e sem adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 

21º dia de armazenamento. 

 

 
a-d

 Médias ± desvio-padrão com letras diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo 

teste de Tukey (p≤0,05).* Médias ± desvio-padrão na mesma coluna diferiram entre si 

pelo teste de t-Student. QC – queijo caprino cremoso controle adicionado da cultura 

starter convencional, Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 

cremoris; QLA – queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, de 

probiótico Lactobacillus acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino cremoso 

Ensaio  DIAS 
QUEIJOS CREMOSOS 

QC QLA QBB QLB 

aw
¹ 

7 0,98
b 

±0,00 0,97
b 

±0,00 0,98
b 

±0,00 0,99
a 
±0,00 

21 0,98
a
 ±0,00 0,97

a 
±0,01 0,97

a 
±0,01 0,98ª ±0,00 

Umidade 

(g/100 g) 

7 76,16
a*

 ±0,72 73,31
b
 ±0,09 73,53

b
 ±0,03 73,53

b 
±1,04 

21 74,03
a 
±0,13 72,96

a 
±0,49 74,26

a* 
±0,05 73,53ª ±1,04 

RMF
²
 

(g/100 g) 

7 1,07
a*

 ±0,01 1,05
ab*

 ±0,00 1,01
b*

 ±0,00 1,05
ab* 

±0,02 

21 0,88
a 
±0,02 0,70

b
 ±0,01 0,75

b
 ±0,03 0,72

b
 ±0,03 

Proteína 

(g/100 g) 

7 9,64
a 
±0,11 7,27

c 
±0,00 7,43

b
 ±0,00 6,46

d* 
±0,02 

21 9,63
a
 ±0,03 7,71

b* 
±0,01 7,76

b* 
±0,01 6,37

c
 ±0,02 

Lipídeo 

(g/100 g) 

7 11,50
a*

 ±0,05 10,64
c* 

±0,14 9,79
d*

 ±0,05 11,18
b*

 ±0,02 

21 8,81
b 

±0,01 8,37
d
 ±0,00 8,95

a
 ±0,00 8,76

c
 ±0,01 

Lactose 

(g/100 g) 

7 6,23
c* 

±0,11 6,84
a* 

±0,01 6,63
b* 

±0,01 6,81
a* 

±0,00 

21 5,67
a 
±0,23 5,62

a 
±0,00 5,80

a
 ±0,07 5,61

a 
±0,00 

Ácidos orgânicos 

Ácido lático 

(g/100 g) 

7 21,01
c
 ±0,01 21,92

b
 ±0,01 15,86

d*
 ±0,02 22,97

a
 ±0,01 

21 21,40
c*

 ±0,01 22,37
b*

 ±0,01 15,55
d
 ±0,01 23,11

a*
 ±0,01 

Ácido cítrico 

(g/100 g) 

7 8,69
a
 ±0,02 4,83

c*
 ±0,01 4,13

d
 ±0,07 6,29

b
 ±0,01 

21 8,94
a*

 ±0,02 4,69
c
 ±0,01 4,68

c*
 ±0,02 6,71

b*
 ±0,26 

Ácido acético 

(g/100 g) 

7 0,74
a
 ±0,01 0,29

d
 ±0,06 0,43

c
 ±0,01 0,53

b
 ±0,01 

21 0,97
a*

 ±0,01 0,55
c*

 ±0,02 0,46
d*

 ±0,02 0,59
b*

 ±0,01 

Ácido succínico 

(g/100 g) 

7 0,24
c
 ±0,20 0,34ª ±0,01 0,17

d*
±0,01 0,28

b
 ±0,10 

21 0,25
b
 ±0,01 0,34ª ±0,30 0,14

c 
±0,20 0,34

a*
 ±0,12 
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simbiótico, adicionado da cultura starter , do probiótico Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis e de 8% de inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado 

da cultura starter, das culturas probióticas associadas e de 8% de inulina. 
¹
aw- Atividade 

de água; 
²
RMF – Resíduo Mineral Fixo.  

 

 

3.3.2 Perfil de ácidos graxos, suas relações e CLA 

 

Os valores médios dos ácidos graxos de cadeia curta, média e longa das suas 

relações e CLA dos queijos caprinos cremosos contendo ou não inulina e L. acidophilis 

LA-05 e/ou B. lactis BB-12 no 7º e 21º dia de armazenamento refrigerado são 

apresentados na Tabela 3. 

A adição das culturas probióticas e inulina casou redução da quantidade de 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) em QLA, QBB e QLB somente no 7º dia de 

armazenamento refrigerado (Tabela 3), a qual poderiam imprimir alterações na sua 

qualidade sensorial, uma vez que os AGCC estão associados com mudanças aromáticas 

mais relevantes em produtos lácteos (HAENLEIN, 2004). Entre os AGCC, o ácido 

caprílico (C8:0), provavelmente, foi o que mais contribuiu para a diminuição dos teores 

de AGCC nos queijos contendo inulina e L. acidophilus LA-05 e/ou B. lactis BB-12. 

Reforça-se que o ácido caprílico, juntamente com o ácido cáprico (C10:0), 

proporcionam o sabor denominado caprino, que, quando acentuado, constitui um fator 

de recusa de laticínios. Os ácidos graxos de cadeia média (AGCM) apresentaram 

valores mais elevados (p ≤ 0,05) nos queijos contendo inulina e L. acidphilus LA-05 

e/ou B. lactis BB-12 somente no 7º dia de armazenamento, enquanto os valores de 

ácidos graxos de cadeia longa (AGCL) foram maiores (p ≤ 0,05) apenas em QLB em 

relação a QC. Os valores do AGCL ômega 3 ácido eicosatrienoico (C 20:3 ω3) e os 

ômegas 6 ácido dihomo ɤ-linoleico (C20:3 ω6), ácido ɤ-linoleico (C18:3 ω6) e ácido 

araquidônico (C20:4 ω6) apresentaram-se mais elevados (p ≤ 0.05) nos queijos 

adicionados de inulina e B. lactis e/ou L. acidophilus em QBB e QLB em relação a QC 

no 7º dia de armazenamento (Tabela 3). Rodrigues et al. (2012), avaliando queijos 

simbióticos de leite de vaca, observaram que a adição de culturas probióticas de L. casei 

-01 e B. lactis B94 aumentaram a quantidade de ácidos graxos livres ao longo do 

armazenamento.  
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A maior parte dos ácidos graxos determinados nos diferentes tipos de queijo 

avaliados foi representada pela sua porção saturada (AGS) em relação aos AGM e 

AGPI, porém, somente no 7º dia de armazenamento (Tabela 3). Resultados semelhantes 

foram apresentados por Alves et al. (2012) estudando queijo fresco simbiótico, e por 

Lucas et al. (2008) analisando queijos frescos. Os ácidos graxos saturados aumentaram 

(p ≤ 0,05) com a adição de inulina, L. acidophilis LA-05 e/ou B. lactis BB-12 ao queijo 

cremoso caprino no 7º dia de armazenamento. De forma semelhante, Yadav et al. 

(2007) observaram que a adição de probióticos em leite fermentado indiano dahi 

aumentou a porção saturada no produto. O teor de AGM e AGPI no 7º dia de 

armazenamento não foi alterado em QLA, QBB e QLB. De forma semelhante, Ekince et 

al. (2008) não observaram a influência das diferentes culturas probióticas no teor de 

ácido oleico, o AGPI mais representativo em queijos. 

Os teores de ácido linoleico conjugado (C18:2 C9t11) (CLA) variaram de 3,05 

mg/g em QC a 7,69 mg/g em QLB (Tabela 3). O conteúdo de CLA foi detectado em 

maiores quantidades (p≤0,05) em QLA, QBB e QLB nos 7º e 21º dia de armazenamento 

refrigerado. Da mesma forma, estudos mostraram que a adição dos probióticos 

Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus casei, L. acidophilus aumentaram o conteúdo de CLA em queijo de 

búfalo, iogurtes adicionados de FOS, leite fermentado, dahi e creme de leite (VAN 

NIEUWENHOVE, 2007; AKALIN et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; YADAV et 

al., 2007; EKINCI et al., 2007). Isso ocorre porque espécies pertencentes aos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium apresentam alta capacidade lipolítica, produzindo CLA 

pela isomerização do ácido linoleico liberado durante a lipólise da gordura do leite pela 

ação de esterases microbianas (YADAV et al., 2007; VAN NIEUWENHOVE et al., 

2007; AKALIN et al., 2007; COAKLEY et al., 2003; RODRIGUEZ-ALCALA et al., 

2011). 

QLB apresentou, no 7º dia de armazenamento, maior teor de CLA em relação a 

QC, QLA e QBB, em decorrência, possivelmente, da maior produção de isomerase 

microbiana pela presença da co-cultura (starter e das duas espécies de probióticos) 

(BISIG et al., 2007). Rodrigues et al. (2012) observaram aumento do teor de CLA em 

queijos simbióticos adicionados de fruto-oligossacarídeos (FOS) ou inulina e de B. 

lactis ou L. casei, em relação aos queijos adicionados apenas de probióticos.  
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A utilização de leite de cabra na produção de queijos cremosos simbióticos pode 

ser mais vantajosa que a utilização de leite bovino devido a maior disponibilidade de 

ácido linoleico que poderá dar origem ao CLA em maior quantidade (PRANDINI et al., 

2011). A produção microbiana de CLA é dependente da presença de ácido linoleico 

livre no meio, permitindo a formação do ácido 10-hidroxi-12 octadecaenoico e 

isomerização do hidroxil em CLA (BISIG, 2007). A presença e formação dos CLA em 

queijos são desejáveis porque este ácido graxo engloba uma mistura de isômeros 

geométricos e posicionais do ácido linoleico aos quais importantes propriedades 

biológicas são atribuídas, incluindo propriedades anticarcinogênicas e 

imunomodulatórias com redução da aterosclerose, obesidade e diabetes (PARK, 2009). 
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Tabela 3-  Médias ± desvio-padrão ácidos graxos, relações entre os ácidos graxos e CLA³ em 

queijo cremoso caprino com e sem adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 21º dia de 

armazenamento. 

ÁCIDOS 

GRAXOS 

(mg/g) 

DI

AS 

QUEIJOS CREMOSOS 

QC QLA QBB QLB 

Cadeia curta 

C8:0 
7 9,36

a*
 ±0,36 1,42

b* 
±0,38 1,12

b* 
±0,01 1,38

b* 
±0,31 

21 0,19
a
 ±0,10 0,13

a
 ±0,04 0,15

a
 ±0,08 0,08

a
 ±0,06 

C10:0 
7 37,21

b
 ±0,21 32,95

bc
 ±3,43 28,13

c
 ±0,40 48,11

a* 
±0,08 

21 37,37
a
 ±0,09 35,42

a
 ±3,83 42,40

a* 
±4,28 39,17

a
 ±0,43 

Cadeira média 

C11:0 
7 1,33

a
 ±0,26 2,51

a* 
±0,20 1,73

a
 ±0,02 2,00

a
 ±0,51 

21 1,56
a
 ±0,33 1,32

a
 ±0,15 1,78

a
 ±0,18 1,65

a
 ±0,01 

C12:0 
7 17,21

c
 ±0,05 20,81

b
 ±0,78 21,75

ab
 ±0,31 23,33

a
 ±0,43 

21 14,02
b
 ±4,05 20,71

ab
 ±0,86 23,72

a
 ±1,27 23,30

ab
 ±1,53 

C13:0 
7 0,95

b
 ±0,01 1,04

b
 ±0,03 1,94

a* 
±0,02 1,51

ab
 ±0,38 

21 1,47
a
 ±0,56 1,13

a
 ±0,15 1,23

a
 ±0,08 1,19

a
 ±0,07 

C14:0 
7 35,62

d
 ±2,28 41,86

c
 ±1,35

 
69,33

b
 ±0,42 86,86

a
 ±3,32 

21 67,41
b* 

±1,16 66,49
b
 ±2,41 68,87

b
 ±0,23 75,28

a
 ±1,31 

C14:1 
7 3,57

a
 ±0,38 3,57

a* 
±0,13 4,13

a
 ±0,05 4,82

a
 ±1,05 

21 1,46
b
 ±0,58 1,13

b
 ±0,12 4,47

a
 ±0,49 3,44

a
 ±0,38 

C15:0 
7 7,24

b
 ±0,15 7,71

a
 ±0,19 8,81

ab
 ±0,12 9,24

a
 ±0,78 

21 8,47
a
 ±0,45 8,98

a
 ±0,54 8,51

a
 ±0,46 8,47

a
 ±0,47 

C15:1 
7 2,30

c
 ±0,21 2,56

bc
 ±0,00 3,65

a* 
±0,05 2,95

b
 ±0,06 

21 2,43
a
 ±0,33 2,85

a
 ±0,51 2,78

a
 ±0,24 2,73

a
 ±0,10 

C16:0 
7 150,38

c
 ±0,24 176,12

b
 ±3,22 177,72

b
 ±2,56 195,71

a
 ±0,35

 

21 162,69
c* 

±0,15 179,16
b
 ±0,28 195,61

a* 
±2,66 198,69

a* 
±0,75 

C16:1 
7 9,58

b
 ±0,66 10,76

ab
 ±0,04 11,51

a
 ±0,16 11,96

a
 ±0,00 

21 10,57
a
 ±1,47 11,88

a
 ±1,92 11,70

a
 ±0,63 11,54

a
 ±0,66 

Cadeia longa 

C17:0 
7 5,03

b
 ±0,33 5,65

ab
 ±0,09 6,27

a
 ±0,09 6,67

a
 ±0,43 

21 5,97
a
 ±0,01 5,78

a
 ±0,15 6,24

a
 ±0,30 6,24

a
 ±0,24 
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C17:1 
7 1,86

c
 ±0,06 2,05

bc
 ±0,02 2,64

a*
±0,03 2,50

ab
 ±0,26 

21 2,54
a* 

±0,04 2,59
a
 ±0,42 2,33

a
 ±0,09 2,39

a
 ±0,33 

C18:0 
7 84,29

a
 ±0,17 87,90

a
 ±1,82 82,65

a
 ±1,19 95,81

a
 ±6,77 

21 95,18
b* 

±0,21 88,20
c
 ±0,07 90,98

c* 
±0,86 101,00

a 
±1,08 

C20:0 
7 1,57

a
 ±0,30 1,90

a
 ±0,01 2,20

a
 ±0,03 2,04

a
 ±0,00 

21 1,89
a
 ±0,22 2,12

a
 ±0,28 2,02

a
 ±0,07 2,03ª ±0,05 

C20:1 
7 0,83

a
 ±0,03 0,81

a
 ±0,00 0,63

b
 ±0,00 0,84ª ±0,04 

21 0,79
a
 ±0,12 0,91

a
 ±0,11 0,95

a* 
±0,02 0,96ª ±0,02 

C20:2 

 

7 0,43
b
 ±0,04 0,31

b
 ±0,12 0,76

a* 
±0,01

 
0,44

b
 ±0,00 

21 0,63
a* 

±0,02 0,68
a
 ±0,11 0,47

a
 ±0,05 0,50

a
 ±0,08 

C21:0 
7 1,05

b
 ±0,08 1,15

b
 ±0,02 1,49

a
 ±0,02 1,41

a
 ±0,00 

21 1,13
a
 ±0,14 1,27

a
 ±0,25 1,39

a
 ±0,04 1,42

a
 ±0,01 

C22:6 
7 0,40

b
 ±0,49 5,60

a*
±0,03 1,39

b
 ±0,02 0,58

b
 ±0,29 

21 1,05
a
 ±0,16 1,47

a
 ±0,45 1,68

a
 ±0,41 1,59

a* 
±0,03 

C23:0 
7 1,42

c
 ±0,06 1,63

b
 ±0,02 1,91

a
 ±0,02 1,85

a
 ±0,00 

21 1,75
a* 

±0,04 2,58
a
 ±0,45 1,85

a
 ±0,05 1,91

a* 
±0,01 

C24:0 
7 0,22

b
 ±0,01 0,28

b
 ±0,04 0,46

a
 ±0,00 0,31

b
 ±0,01 

21 0,31
a
 ±0,15 0,31ª ±0,03 0,33

a
 ±0,05 0,32ª ±0,07 

C18:1n9t+C1

8:1ω9c 

7 191,08
b
 ±13,93 212,62

ab
 ±1,70 207,60

ab
 ±2,99 227,00

a
 ±0,00 

21 228,22
b
 ±10,64 264,64

a* 
±1,71 220,60

b
 ±12,33 228,59

b
 ±1,87 

C18:2t 
7 0,93

c
 ±0,05 1,02

bc
 ±0,01 1,22

a* 
±0,01 1,07

b
 ±0,00 

21 1,04
a
 ±0,15 1,15

a
 ±0,18 1,07

a
 ±0,03 1,03

a
 ±0,04 

C18:2c 
7 15,78

a
 ±0,29 16,54

a
 ±0,27 17,52

a
 ±0,46 17,49

a
 ±0,67 

21 18,21
b* 

±0,13 20,35
a* 

±0,46 18,55
b
 ±0,48 18,01

b
 ±0,09 

C18:3ω6 
7 0,29

c
 ±0,00 0,37

bc
 ±0,02 0,64

a* 
±0,00 0,40

b
 ±0,04 

21 0,34
a
 ±0,03 0,39

a
 ±0,12 0,37

a
 ±0,02 0,35

a
 ±0,02 

C20:3ω6 

 

7 0,76
c
 ±0,03 0,85

bc
 ±0,03 1,16

a* 
±0,01 0,94

b
 ±0,00 

21 1,04
a
 ±0,04 0,97

a
 ±0,11 0,96

a
 ±0,00 0,94

a
 ±0,01 

C20:3ω3 
7 0,06

c
 ±0,00 0,08

bc
 ±0,00 0,22

a* 
±0,00 0,08

b
 ±0,00 

21 0,26
a
 ±0,20 0,13

a
 ±0,03 0,10

a
 ±0,01 0,09

a
 ±0,00 

C20:4ω6 
7 0,10

c
 ±0,06 0,08

c
 ±0,00 0,25

b
 ±0,00 0,57

a* 
±0,01 

21 0,15
b
 ±0,02 0,31

a* 
±0,03 0,23

ab
 ±0,03 0,28

ab
 ±0,03 

C20:5ω3 7 0,13
a
 ±0,00 0,16

a
 ±0,02 0,29

a
 ±0,00 0,51

a
 ±0,48 
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 21 0,18
a
 ±0,08 0,20

a
 ±0,01 0,21

a
 ±0,04 0,22

a
 ±0,03 

C22:1ω9 
7 0,36

a
 ±0,03 0,18

a
 ±0,03 0,34

a* 
±0,00 0,43

a
 ±0,36 

21 0,28
a
 ±0,00 0,24

ab
 ±0,03 0,19

b
 ±0,01 0,19

b
 ±0,00 

C24:1ω9 

 

7 0,11
a
 ±0,00 0,15

a
 ±0,01 0,27

a* 
±0,00 0,31

a
 ±0,18 

21 0,26
a
 ±0,05 0,20

a
 ±0,02 0,17

a
 ±0,02 0,18

a
 ±0,02 

AGCC
1
 

7 9,36ª
* 
±0,36 1,42

b 
±0,38 1,12

b* 
±0,01 1,38

b* 
±0,31 

21 0,23
a 
±0,05 0,13

a 
±0,04 0,12

a 
±0,08 0,14

a 
±0,00 

AGCM
1
 

7 121,83
c 
±2,51 136,46

b 
±0,13 137,51

b 
±1,98 166,78

a 
±4,40 

21 138,06
b 

±0,93 134,22
b 

±4,39 153,78
ab* 

±6,28 155,25
a 
±0,04 

AGCL
1
 

7 471,28
b 

±13,85 531,09
ab 

±4,37 525,11
ab 

±6,86 593,22ª
* 
±31,9 

21 539,79
b 

±8,28 592,54ª
* 
±2,34 564,69

ab
±17,16 585,91

a 
±2,32 

AGS
2
 

7 369,30
c 
±1,59 406,41

b 
±1,91 403,58

b 
±5,82 464,21

a 
±10,5 

21 399,27
b* 

±3,64 413,54
b 

±0,78 445,13ª
*
±10,56 460,80

a 
±1,24 

AGM
2
 

7 209,83
a 
±14,49 232,88

a 
±1,54 231,06

a 
±3,33 267,65

a 
±25,4 

21 246,85
b 

±9,43 284,68ª
* 
±1,39 243,41

b 
±12,72 250,24

b 
±1,12 

AGPI
2
 

7 29,84
a 
±1,43 29,84

a 
±1,43 29,36

a 
±0,29 29,82

a 
±0,26 

21 32,59
a 
±1,12 32,59

a 
±1,12 30,26

a 
±0,21 30,39

a 
±0,03 

C18:2c9t11 

(CLA)
3
 

7 3,05
c
 ±0,07 5,30

b
 ±0,26

 
5,88

b
 ±0,08 7,69

a
 ±0,12 

21 5,20
c* 

±0,00 6,89
ab* 

±0,12 6,59
b
 ±0,33 7,35

a
 ±0,08 

 

1
AGCC (C4:0 – C9:0) Ácidos graxos de cadeia curta; AGCM (C10:0 - C15:1) Ácidos 

graxos de cadeia média e AGCL (C16:0 – C24:0) Ácidos graxos de cadeia longa. 
2
AGS 

Ácidos graxos saturados; AGM ácidos graxos monoinsaturados e AGPI= ácidos graxos 

poli-insaturados. 
3
CLA = Ácido linoleico conjugado.

a-c
 Médias ± desvio-padrão com 

letras diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo teste de Tukey 

(p≤0,05).*Médias ± desvio-padrão na mesma coluna diferiram entre si pelo teste de t-

Student. QC – queijo caprino cremoso controle adicionado da cultura starter 

convencional, Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris; 

QLA – queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, de probiótico 

Lactobacillus acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino cremoso 

simbiótico, adicionado da cultura starter , do probiótico Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis e de 8% de inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado 

da cultura starter, das culturas probióticas associadas e de 8% de inulina. 
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3.3.3 Proteólise e aminoácidos livres 

 

Os valores médios para aminoácidos livres e parâmetros de proteólise de queijos 

cremosos de leite de cabra contendo ou não inulina e bactérias probióticas L. 

acidophilus LA-05 e/ou B. lactis BB-12 no 7º e 21º dia de armazenamento refrigerado 

são apresentados na Tabela 4. 

 Em relação ao EPI, os valores mais elevados (p ≤ 0.05) foram observados para 

QLA e QLB no 21º dia de armazenamento quando comparado a QC; não sendo 

observadas diferenças (p > 0,05) para EPI entre QBB e QC. 

Os maiores valores (p ≤ 0.05) de DPI (proteólise secundária) foram observados 

em QLB no 21º dia de armazenamento, sugerindo que a adição de bactérias probióticas 

resultou em aumento da proteólise nos queijos, com possível maior liberação de 

peptídeos e aminoácidos livres (OLIVEIRA et al., 2012a). O aumento de DPI em QLB 

pode estar associado à ação conjunta das culturas probióticas adicionadas, as quais 

possuem um complexo sistema proteolítico em que as enzimas agem primariamente 

para degradar peptídeos de tamanho intermediários produzidos a partir da caseína como 

resultado da atividade da quimosina ou plasmina (MCSWEENEY, 2004). 

Dentre os 17 aminoácidos foram quantificados 8 aminoácidos essenciais 

(isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina, triptofano, valina, tirosina e histidina), 

destacando-se frente ao perfil de aminoácidos do queijo cremoso de leite de cabra 

(Tabela 4). 

A Análise dos Componentes Principais (ACP) foi usada para investigar a 

habilidade dos probióticos e inulina em liberar aminoácidos, com base nos principais 

componentes que definem os queijos avaliados nos 7º e 21º dia de armazenamento 

refrigerado, representada pela Figura 3. Os dois componentes principais CP1 e CP2, 

apresentaram variância de 46% e 20%, respectivamente.  

As amostras do QC no 7º e 21º dia de armazenamento foram caracterizadas pela 

presença em grandes quantidades de triptofano, treonina, metionina e histidina. 

Analisando a Figura 3, pode-se observar que a co-cultura de probióticos e a presença da 

inulina (QLB) exibiram maiores influências na liberação de aminoácidos com 21 dias de 

armazenamento. Desta forma, confirma a maior ação das bactérias probióticas quando 

adicionadas em cocultura em queijos. Bezerra et al. (2016), estudando queijo coalho 
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probiótico, observaram comportamento semelhante com uma alta liberação de 

aminoácidos e efeito aparente na presença dos aminoácidos lisina e glicina. 

Entretanto, os queijos que apresentaram menor influência na liberação de 

aminoácidos foi o QBB e QLA. A produção de aminoácidos livres contribui para as 

características de sabor dos queijos e atua como precursores de reação catabólicas que 

produzem cetoácidos, amônia, aminas, aldeídos, ácidos e álcoois que contribuem para o 

gosto e aroma dos queijos (ILICIC et al., 2012).  

 

Tabela 4- Médias ± desvio-padrão de aminoácidos livres e proteólise do queijo cremoso caprino 

com e sem adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 21º dia de armazenamento. 

Aminoácidos 

livres 

(mg/100g) 

DIAS 

QUEIJOS CREMOSOS 

QC QLA QBB QLB 

Ácido 

Aspártico 

7 3,47
d* 

±0,01
 

4,83
b* 

±0,01 4,69
c* 

±0,01 5,12
a* 

±0,01 

21 3,35
b
 ±0,00 3,51

b
 ±0,00 2,95

c
 ±0,07 4,18

a
 ±0,02 

Ácido 

Glutâmico 

7 3,17
c
 ±0,01 5,04

b* 
±0,01 1,65

d* 
±0,02 10,69±0,01

a*
 

21 3,62
b* 

±0,00 1,79
c
 ±0,01 1,24

 d
 ±0,00 9,58±0,02

a
 

Serina 

 

7 9,62
a* 

±0,01 3,79
b* 

±0,02 1,02
c 
±0,01 3,85

b
 ±0,01 

21 3,61
b
 ±0,01 2,01

c
 ±0,03 2,07

c* 
±0,02

 
5,25

a*
 ±0,01 

Glicina 

 

7 2,03
c*

 ±0,01 3,94
a
 ±0,03 2,35

b* 
±0,01 2,36

b
 ±0,01 

21 0,70
d
 ±0,01 4,00

a
 ±0,01 1,38

c
 ±0,01 3,75

b* 
±0,01 

Histidina 

 

7 14,40
b
 ±0,00 14,12

a
 ±0,01 11,77

d
 ±0,03 13,10

c*
±0,07 

21 14,35
a
 ±0,03 14,03

b
 ±0,07 12,07±0,07

c*
 11,21

d
 ±0,00 

Arginina 

 

7 41,98
a* 

±0,01 38,85
b* 

±0,01 10,81
d
 ±0,01 33,96

 c
 ±0,01 

21 19,14
d
 ±0,01 34,45

c
 ±0,01 35,53

b* 
±0,01 53,58

a* 
±0,01 

Treonina 

 

7 3,65
d
 ±0,01 4,08

c
 ±0,01 23,25

a* 
±0,01 8,84

b
 ±0,01 

21 30,79
a* 

±0,03 5,02
c* 

±0,01 5,20
c
 ±0,21 11,98

b* 
±0,01 

Alanina 

 

7 3,54
b
 ±0,03 2,76

c
 ±0,01 1,05

d
 ±0,01 6,42

a
 ±0,06 

21 4,90
c* 

±0,03 5,80
b* 

±0,01 5,82
b* 

±0,03 16,62
a* 

±0,06 

Prolina 

 

7 16,75
b
 ±0,03 9,88

c
 ±0,01 8,78

d
 ±0,01 24,47

a
 ±0,05 

21 15,40
b
 ±0,01 9,35

c
 ±0,10 9,65

c* 
±0,01 28,70

a*
 ±0,01 

Tirosina 

 

7 6,08
a
 ±0,01 5,14

b
 ±0,02 4,16

c
 ±0,05 5,90

a
 ±0,10 

21 6,01
b
 ±0,01 5,54

c
 ±0,12 5,67

c* 
±0,08 9,63

a* 
±0,02 
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*EPI = extensão da proteólise, **DPI = profundidade de proteólise. 
a-d

 Médias ± desvio-

padrão com letras diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo teste de Tukey 

(p≤0,05).*Médias ± desvio-padrão na mesma coluna diferiram entre si pelo teste de t-

Student. QC – queijo caprino cremoso controle adicionado da cultura starter 

convencional, Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris; QLA 

– queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, de probiótico 

Lactobacillus acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino cremoso simbiótico, 

adicionado da cultura starter , do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis e de 

8% de inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, 

das culturas probióticas associadas e de 8% de inulina. 

 

 

Valina 

 

7 3,97
c
 ±0,01 5,33

b
 ±0,01 2,88

d
 ±0,10 9,50

a
 ±0,02 

21 4,33
c* 

±0,01 5,55
b
 ±0,41 5,84

b* 
±0,01 16,89

a* 
±0,4 

Metionina 

 

7 1,52
c
 ±0,50 3,56

a
 ±0,01 1,86

c
 ±0,01 2,49

b
 ±0,01 

21 7,23
a* 

±0,00 3,07
b
 ±1,30 3,39

b* 
±0,55 3,32

b* 
±0,00 

Isoleucina 

 

7 1,65
c
 ±0,01 2,09

b
 ±1,30 1,25

c
 ±0,10 4,82

a
 ±0,30 

21 5,24
b* 

±0,01 3,30
c* 

±0,01 1,84
d
 ±0,01 8,71

a* 
±0,01 

Leucina 

 

7 7,44
b
 ±0,30 7,77

b*
±0,01 6,47

c* 
±0,10 12,79

a
 ±0,01 

21 9,09
b* 

±0,01 6,45
c
 ±0,01 5,66

d
 ±0,00 37,25

a* 
±0,01 

Fenilalanina 

 

7 9,31
a
 ±0,01 2,68

d
 ±0,01 5,12

c
 ±0,00 8,29

b
 ±0,00

 

21 11,34
b* 

±0,01 5,16
d* 

±0,01 7,53
c* 

±0,00 23,02
a* 

±0,01
 

Lisina 

 

7 6,99
d
 ±0,02 11,88

c
 ±0,10 35,62

a* 
±0,01 17,17

b
 ±0,01 

21 7,16
d
 ±0,22 33,95

b* 
±0,11 12,47

c
 ±0,01 37,04

a* 
±0,01 

Triptofano 

 

7 21,89
a
 ±0,11 11,72

b
 ±0,01 10,92

c
 ±0,22 11,39

b
 ±0,03 

21 22,20
a* 

±0,01 11,59
c
 ±0,01 11,37

c* 
±0,01 14,52

b* 
±0,01 

 Proteólise 

EPI* (%) 

7 15,36
b
 ±0,11 16,00

ab 
±0,36  14,96

b
 ±0,23 16,39

a
 ±0,46 

21 15,33
b
 ±0,25 16,73

a 
±0,20 15,30

b
 ±0,34 17,21

a* 
±0,11 

DPI** (%) 

7 16,25
a
 ±0,42 14,00

 b
 ±0,62 15,66

a* 
±0,60 15,32

a
 ±0,80 

21 16,58
b
 ±0,01 14,33

d
 ±0,01  12,33

c
 ±0,12 17,09

a* 
±0,01 
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Figura 3-  Gráfico de ACP do perfil de aminoácidos livres do queijo cremoso caprino com e sem 

adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 21º dia de armazenamento. QC – queijo caprino 

cremoso controle adicionado da cultura starter convencional, Lactococcus lactis subsp. lactis e 

Lactococcus lactis subsp. cremoris; QLA – queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da 

cultura starter, de probiótico Lactobacillus acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino 

cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter , do probiótico Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis e de 8% de inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da 

cultura starter, das culturas probióticas associadas e de 8% de inulina. 

 

3.4 Análise sensorial 

 

Os valores médios para análise sensorial de queijos cremosos de leite de cabra 

contendo ou não inulina e bactérias probióticas L. acidophilus LA-05 e/ou B. lactis BB-

12 no 7º e 21º dias de armazenamento refrigerado são apresentados na Tabela 5. 

As notas atribuídas aos atributos aparência, cor, aroma, textura, sabor e 

avaliação global variaram de 5,68 (nem gostei/nem desgostei) a 8,06 (gostei muito), 

sendo que o menor e o maior valor foram verificados para o atributo sabor. Nesse 
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sentido, os quatro queijos cremosos elaborados foram considerados bem aceitos, pois as 

notas apresentaram-se fora da região de rejeição de 1 a 4 pontos (LIMA, 2010). 

Em relação ao atributo aparência, as maiores notas (p ≤ 0,05) foram verificadas 

para QLB, enquanto as menores notas (p ≤ 0,05) foram verificadas para QC no 21º dia 

de armazenamento; não foram verificadas diferenças (p > 0,05) entre QC, QLA e QBB 

neste mesmo intervalo de tempo. No 7º dia de armazenamento não foram verificadas 

diferenças para a aparência entre os diferentes tipos de queijos avaliados, exceto para 

QLA.  

A cor, aroma e textura de QLA, QBB e QLB não diferiram (p > 0,05) em relação 

QC após 21 dias de armazenamento.  

As notas mais elevadas para o atributo sabor foram observadas em QLA e QBB 

em relação ao QC e QLB no 7º e 21º dia de armazenamento. Em relação à QLA e QBB, 

a adição de L. acidophilus ou B. lactis pode ter melhorado o sabor devido a uma 

acidificação reduzida do produto, quando comparados a QLB, como pode ser visto na 

figura 2. O queijo QLB adicionado da co-cultura probiótica não diferiu em relação ao 

sabor do QC. Diferentes espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium em co-cultura 

podem resultar em alteração do sabor em queijo, com acentuação dos sabores mais 

amargos, ácidos e acético (ONG et al., 2007), o que pode ter ocorrido em QLB e 

proporcionado menores notas para o sabor em relação a QBB e QLA. 

No que diz respeito à avaliação global, todos os queijos cremosos avaliados 

apresentaram notas similares (p > 0,05) no 21º dia de armazenamento, estando as notas 

intermediárias entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente” (Tabela 5).  

A condição ideal de adição de culturas probióticas e ingrediente prebióticos em 

queijos é que estas não interfiram em suas características sensoriais e que não causem 

diminuição da aceitação pelo consumidor. No presente estudo, observou-se que, com a 

adição de probióticos e prebióticos, os queijos apresentaram características de 

aparência, cor, aroma, textura e sabor similares ou superiores aos do queijo 

convencional, confirmando a possibilidade de utilização de tais tecnologias sem a 

diminuição da aceitação perante os consumidores. 

Em relação à intenção de compra, escores médios de 3 a 5 pontos foram 

considerados como intervalo de aceitação das formulações (LIMA et al., 2010). No 7º 

dia de armazenamento, todos os tipos de queijos cremosos avaliados receberam notas 
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dentro do intervalo de aceitação, sendo que as maiores notas (em trono de 4) foram 

observadas para QC e QLA, correspondendo ao termo hedônico “possivelmente 

compraria” (Tabela 5). No 21º dia de armazenamento, apenas QC e QLB ficaram fora 

do intervalo de aceitação dos tratamentos quanto à intenção de compra, embora não 

tenham diferido entre si (p > 0,05). Este resultado pode estar relacionado com atividade 

fermentativa da cultura starter e/ou da cocultura de probióticos, resultando no aumento 

da acidez e redução do pH, como detectado neste estudo, influenciando negativamente 

no sabor destes produtos.  

Os queijos QC e QLB obtiveram as menores notas para intenção de compra e 

também para o atributo sabor, confirmando que o sabor é o primeiro direcionador para a 

escolha do alimento seguido pela consideração em relação à saúde proporcionada por 

este produto alimentício. Nesse sentido, quando os ingredientes funcionais são 

adicionados nos alimentos, os consumidores precisam estar cientes dos benefícios à 

saúde para perceberem os alimentos funcionais como mais saudáveis que os 

convencionais (ARES et al., 2009), e assim gerar uma influência positiva na intenção de 

compra desses produtos. 
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Tabela 5- Médias ± desvio-padrão dos testes de aceitação e de intenção de compra de queijo 

cremosos caprino com e sem adição de inulina e/ou probióticos no 7º e 21º dia de 

armazenamento. 

a-c
 Médias ± desvio-padrão com letras diferentes na mesma linha diferiram entre si pelo 

teste de Tukey (p≤0,05).*Médias ± desvio-padrão na mesma coluna diferiram entre si 

pelo teste de t-Student. QC – queijo caprino cremoso controle adicionado da cultura 

starter convencional, Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 

cremoris; QLA – queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da cultura starter, de 

probiótico Lactobacillus acidophilus e de 8% de inulina; QBB - queijo caprino cremoso 

simbiótico, adicionado da cultura starter , do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis e de 8% de inulina e QLB - queijo caprino cremoso simbiótico, adicionado da 

cultura starter, das culturas probióticas associadas e de 8% de inulina. 

 

 

 

 

 

Análise 

sensorial 
DIAS 

QUEIJOS CREMOSOS 

QC QLA QBB QLB 

Aparência 
7 7,36ª

* 
±0,97 6,85

b 
±1,02 7,00

ab 
±1,08 7,18

ab 
±0,96 

21 6,28
b 

±1,58 6,73
ab 

±1,38 6,76
ab 

±1,22 7,11
a 
±1,29 

Cor 
7 7,25

a 
±1,51 7,06

a 
±0,93 7,06

a 
±0,73 6,90

a 
±0,83 

21 6,73
a 
±1,43 6,60

a 
±1,27 7,06

a 
±1,30 6,71

a 
±1,23 

Aroma 
7 7,26

ab* 
±1,08 6,95

bc 
±0,59 7,50ª

* 
±0,96 6,83

c 
±0,90 

21 6,61
a 
±1,29 6,75

a 
±1,17 6,73

a 
±1,05 6,60

a 
±0,61 

Sabor 
7 7,10

b* 
±0,93 8,06ª

* 
±0,91 7,96ª

* 
±0,66 6,73

b* 
±1,42 

21 6,01
b 

±1,51 6,73
a 
±0,98 7,05

a 
±1,32 5,68

b 
±1,66 

Textura 
7 7,35ª

* 
±0,97 7,30ª

* 
±0,97 7,50ª

* 
±0,87 7,18

a 
±1,28 

21 6,73
a 
±1,00 6,78

a 
±1,01 6,71

a 
±1,04 6,45

a 
±1,11 

Avaliação 

global 

7 7,18
b* 

±1,12 7,73ª
* 
±0,66 7,31

ab 
±1,21 7,18

b 
±1,37 

21 6,70
a 
±0,99 6,83

a 
±1,04 6,85

a 
±1,13 6,68

a 
±1,04 

Intenção de 

compra 

7 4,05ª
* 
±0,99 4,01ª

* 
±0,83 3,90ª

* 
±1,08 3,68ª

* 
±0,85 

21 2,75
bc 

±0,72 3,26
a 
±0,44 3,05

ab* 
±1,03 2,58

c* 
±1,06 
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4. Conclusões 

 

 

O queijo caprino cremoso simbiótico adicionado de inulina, L. acidophilus LA-

05 e/ou B. lactis BB-12 apresentou melhores características tecnológicas, físico-

químicas e sensoriais em relação ao queijo cremoso de leite de cabra elaborado apenas 

com a cultura starter composta de Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis 

subsp. cremoris. A contagem de células viáveis e de quantificação de frutanos 

mostraram que o queijo cremoso de leite de cabra é um bom carreador de culturas 

probióticas e de inulina, sendo detectadas quantidades suficientes para promover 

benefícios à saúde do consumidor. Em relação aos aspectos tecnológicos de textura, os 

queijos adicionados de inulina e das culturas probióticas apresentaram-se menos firmes 

e com melhor consistência. Destacam-se ainda, em relação aos aspectos físico-

químicos, as mudanças no perfil de ácidos graxos, evidenciando-se aumento da 

quantidade de CLA nos queijos contendo inulina e culturas probióticas. O ácido lático 

foi o principal ácido orgânico identificado nos queijos avaliados, com aumento nos seus 

teores ao longo do período de armazenamento avaliado, estando tal aumento 

possivelmente relacionado com o aumento de acidez e redução do pH ao longo do 

armazenamento. Em relação ao perfil de aminoácidos, foi observada disponibilidade de 

uma variedade de aminoácidos essenciais nos diferentes tipos de queijos caprinos 

cremosos, sendo que a maior liberação de aminoácidos ocorreu em QLB. A análise 

sensorial mostrou que os queijos foram bem aceitos pelos consumidores, quanto aos 

atributos de aparência, cor, sabor, textura e avaliação global. Assim, o queijo cremoso 

de leite de cabra foi um bom carreador de inulina, bem como das culturas probióticas de 

L. acidophilus e B. lactis, assegurando um possível efeito benéfico à saúde dos 

consumidores relacionados ao consumo de produtos com características simbióticas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Desenvolvimento da presente tese permitiu as seguintes conclusões gerais a 

respeito da qualidade do queijo cremoso caprino simbiótico: 

 O queijo caprino cremoso simbiótico adicionado de inulina, L. acidophilus LA-

05 e/ou B. lactis BB-12 apresentou melhores características tecnológicas, físico-

químicas e sensoriais em relação ao queijo cremoso de leite de cabra elaborado 

apenas com a cultura starter composta de Lactococcus lactis subsp. lactis e 

Lactococcus lactis subsp. cremoris. 

 A contagem de células viáveis e de quantificação de frutanos mostrou que o 

queijo cremoso de leite de cabra é um bom carreador de culturas probióticas e de 

inulina, sendo detectadas quantidades suficientes para promover benefícios à 

saúde do consumidor. 

 Em relação aos aspectos tecnológicos de textura, os queijos adicionados de 

inulina e das culturas probióticas apresentaram-se menos firmes e com melhor 

consistência.Destacam-se ainda, em relação aos aspectos físico-químicos, as 

mudanças no perfil de ácidos graxos, evidenciando-se aumento da quantidade de 

CLA nos queijos contendo inulina e culturas probióticas. 

 O ácido lático foi o principal ácido orgânico identificado nos queijos avaliados, 

com aumento nos seus teores ao longo do período de armazenamento avaliado, 

estando tal aumento está relacionado com o aumento de acidez e redução do pH 

ao longo do armazenamento. 

 Em relação ao perfil de aminoácidos, foi observado disponibilidade de uma 

variedade de aminoácidos essenciais nos diferentes tipos de queijos caprinos 

cremosos, sendo que a maior liberação de aminoácidos ocorreu em QLB. 

 A análise sensorial mostrou que os queijos foram bem aceitos pelos 

consumidores, quanto aos atributos de aparência, cor, sabor, textura e avaliação 

global. Assim, o queijo cremoso de leite de cabra foi um bom carreador de 

inulina, bem como das culturas probióticas de L. acidophilus e B. lactis, 

assegurando um possível efeito benéfico à saúde dos consumidores relacionados 

ao consumo de produtos com características simbióticas. 

 A partir deste estudo pode-se concluir que o melhor queijo foi aquele adicionado 

das bactérias probióticas L. acidophilus e B. lactis e inulina (QLB) tendo em 

vista que apresentou características físico-químicas, microbiológicas, sensoriais 

e tecnológicas satisifatórias e um maior aumento na quantidade de CLA com 7 

dias de armazenamento, quando comparado aos demais tratamentos. 
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 Outros estudos devem ser desenvolvidos para avaliar a viabilidade das bactérias 

in vitro e, posteriormente, in vivo com o objetivo de atestar se o queijo cremoso 

caprino simbiótico pode ser considerado como um alimento funcional.  

 Estudos aprofundados sobre o metabolismo da inulina pelas bactérias probióticas 

ao longo do tempo devem ser executados, comprovando o efeito sinérgico da 

adição dos preobióticos e prebióticos em queijos. 
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APÊNDICE A - Formulário do teste aceitação sensorial e intenção de compra de queijo 

cremoso simbiótico. 

TESTE DE ACEITAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA 

Nome:________________________________ e-mail:___________________________ 

Idade:_______________ Sexo:_________________Data:________________________ 

Você está recebendo 03 amostras de queijo cremoso simbiótico e uma controle. 

Prove-as da esquerda para direita, avalie sensorialmente as amostras de acordo com 

cada atributo nos quadros e escreva o valor de cada escala que você considera 

correspondente à amostra (código) no que diz respeito aos atributos avaliados. Antes da 

cada avaliação, você deverá fazer uso da água e da bolacha.  

9. gostei muitíssimo  

8. gostei muito 

7. gostei moderadamente 

6. gostei ligeiramente 

5. nem gostei/nem desgostei 

4. desgostei ligeiramente 

3. desgostei moderadamente 

2. desgostei muito 

1. desgostei muitíssimo 

 

Agora indique sua atitude ao encontrar este produto no mercado. 

5. compraria 

4. possivelmente compraria 

3. Talvez comprasse/talvez não comprasse 

2. possivelmente não compraria 

1. jamais compraria 

Comentários:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBRIGADO!! 

ATRIBUTO AMOSTRAS (Código) 

 

    

Aparência     

Cor     

Aroma     

Sabor     

Viscosidade     

Avaliação 

Global 

    

INTENÇÃO 

DE 

COMPRA 

AMOSTRAS (Código) 
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APÊNDICE B: Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

UFPB 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

“Elaboração e caracterização de queijo cremoso de leite de cabra com potencial 

simbiótico”, no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento. Sua 

participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador(a) ou com a instituição.  

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

pesquisador(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

 

NOME DA PESQUISA: “Elaboração e caracterização de queijo cremoso de leite de cabra com 

potencial simbiótico” 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Ilsa Cunha Barbosa  

ENDEREÇO: Tabelião José R. Leite TELEFONE: (83)99090043 

PESQUISADORES PARTICIPANTES: Rita de Cássia Ramos de Egypto Queiroga 

OBJETIVOS: Verificar a aceitação dos consumidores a respeito do queijo cremoso de leite de cabra 

simbiótico 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: 

Será realizado o teste de aceitabilidade utilizando uma escala hedônica de nove pontos sendo avaliados os atributos 

aparência, textura, preferência global, sabor e odor. Paralelamente também será avaliada a intenção de compra. Para 

tanto, será empregado a escala hedônica de cinco pontos. Na seleção dos provadores será considerada a habilidade em 

discriminar as amostras, repetibilidade das avaliações e consenso com os demais membros da equipe. As amostras 

dos produtos serão servidas, aos provadores, em cabines individuais iluminadas com luz branca, à temperatura de 24 

ºC, em recipientes brancos ,aleatoriamente codificadas. 

RISCOS: não há riscos à saúde dos provadores pois é um produto biodigestível, biodegradável e atóxico. Pode, no 

entanto, trazer aos provadores algum desconforto em relação ao sabor. 

BENEFÍCIOS:. O projeto é relevante para a sociedade por trazer informações ainda ausentes na literatura a respeito 

da aplicação de probióticos e prebióticos em alimentos. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados aos 

participantes, que ficarão cientes das vantagens e limitações dos alimentos funcionais. 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Os participantes de pesquisa não arcarão com nenhum gasto 

decorrente da sua participação. Além disso, os participantes da pesquisa não receberão qualquer espécie de 

gratificação devido à participação na pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Garantimos que somente serão divulgados dados diretamente 

relacionados aos objetivos da pesquisa; e a privacidade dos sujeitos, quanto aos dados pessoais, serão confidenciais.  

 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ___________________________________ 
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UFPB 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

 

Eu, _______________________________________ - NOME DO 

ENTREVISTADO(A), ___________________ - RG/CPF, declaro que li as informações 

contidas nesse documento, fui devidamente informado(a) pelo pesquisador(a) Ilsa Cunha 

Barbosa dos procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, benefícios, 

custo/reembolso dos participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em 

participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento. 

 

LOCAL E DATA: 

 

NOME E ASSINATURA  

__________________________________  _______________________________ 

 (Nome por extenso)       (Assinatura) 

 

 

 

Testemunhas: 

_____________________________________ 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (CCS) 
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ANEXO B: Formulários do pedido de patente de invenção 
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ANEXO C: Comprovante de envio do artigo original 

 


