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RESUMO 

 

A produção de queijos diferenciados é uma alternativa quando se pretende conquistar 
o consumidor, diante de tanta variedade do produto. Dentre estes tipos de queijos, 
pode-se citar o queijo maturado na cerveja, produto que pode atrair consumidores que 
apreciam queijos e cervejas. Considerando a necessidade de inovação no mercado 
de produção de queijos para atrair novos consumidores, justifica-se o estudo, que tem 
como objetivo avaliar a aceitação sensorial de queijo maturado na cerveja. Os queijos 
do tipo meia cura foram elaborados no laboratório da UERGS na unidade em São Luiz 
Gonzaga. Na sua formulação foi utilizado leite pasteurizado integral e coalho, além de 
bactérias específicas para este tipo de queijo. Foram utilizadas para a maturação dos 
queijos dois tipos de cervejas artesanais, sendo uma do tipo IPA (Indian Pale Ale) e 
outra do tipo WEISS.  Os queijos foram submersos nos dois tipos de cervejas por 
intervalos de tempos de 24 e 48 horas, sob refrigeração. Após esse período os queijos 
ficaram refrigerados, sendo virados diariamente, por 10 dias. A análise sensorial dos 
queijos foi realizada com 48 provadores não treinados, alunos e professores da 
Universidade, utilizando-se escala hedônica de nove pontos para atributos aparência, 
cor, sabor e textura. Foi utilizado queijo meia cura não maturado na cerveja como 
controle. A aparência e cor foram os atributos que mais se destacaram, obtendo 
ambos o conceito “gostei muito”, com valores médios 7.7 e 7.4 respectivamente, para 
o queijo maturado na cerveja IPA por um dia. A característica de aroma obteve maior 
média de 7.2 com o conceito “gostei moderadamente”, para o queijo Controle. As 
características de sabor e textura obtiveram ambas o conceito “gostei 
moderadamente” com notas variando de 6.6 e 7.3 respectivamente, para o queijo 
maturado na cerveja WEISS por dois dias. Desta forma, o queijo que obteve a melhor 
aceitabilidade quanto ao sabor foi o maturado na cerveja WEISS por dois dias. Com 
relação ao Teste de Ordenação – Preferência, em primeiro lugar o queijo maturado 
na cerveja WEISS dois dias com 27,8% dos votos. Sobre a impressão global e 
intenção de compra, as maiores porcentagens se concentraram nos conceitos 
“possivelmente compraria” e “compraria”. O queijo que obteve a maior porcentagem 
de compra foi a testemunha com 37,5%. Na impressão Global as maiores médias 
foram dos queijos maturado na cerveja WEISS um dia e na cerveja IPA dois dias, 
ambos com notas 6,9. Com os resultados obtidos pode-se inferir que algo original e 
inovador atiça ao paladar de todos, aumentando a atratividade e visibilidade do 
produto. 
 

Palavras-chave: Mercado. Paladar. Diferenciação.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The production of differentiated cheeses is an alternative when you want to conquer 
the consumer, given the variety of the product. Among these types of cheese, we can 
mention the cheese matured in beer, a product that can attract consumers who enjoy 
cheeses and beers.  Considering the need for innovation in the cheese production 
market to attract new consumers, the study is justified, whose purpose is to evaluate 
the sensorial acceptance of mature cheese in beer. Half-cure type cheeses were 
prepared in the UERGS laboratory at the unit in São Luiz Gonzaga. In its formulation 
was used whole pasteurized milk and rennet, besides bacteria specific for this type of 
cheese. Two types of artisan beers were used for the maturation of cheeses, one being 
IPA (Indian Pale Ale) and one WEISS type. The cheeses were submerged in both 
types of beers at 24- and 48-hour time intervals under refrigeration. After this period 
the cheeses were refrigerated, being turned daily, for 10 days. The sensorial analysis 
of cheeses was carried out with 48 untrained tasters, students and professors of the 
University, using a nine-point hedonic scale for appearance, color, taste and texture 
attributes. Half uncured curing cheese was used as control. The appearance and color 
were the attributes that most stood out, obtaining both the concept "I liked it a lot", with 
average values 7.7 and 7.4 respectively, for the cheese matured in the IPA beer for 
one day. The aroma characteristic obtained a higher average of 7.2 with the concept 
"I liked moderately", for the Control cheese. The taste and texture characteristics 
obtained both the "moderately enjoyed" concept with notes varying from 6.6 and 7.3 
respectively, for the cheese matured in WEISS beer for two days. In this way, the 
cheese that obtained the best acceptability as to the flavor was the one matured in the 
WEISS beer for two days. With regard to the Test of Ordination - Preference, first the 
cheese matured in WEISS beer two days with 27.8% of the votes. On overall 
impression and purchase intent, the highest percentages focused on the concepts 
"possibly buy" and "buy". The cheese that obtained the highest percentage of purchase 
was the witness with 37.5%. In the Global impression the highest averages were of 
cheeses matured in WEISS beer one day and in beer IPA two days, both with 6.9 
notes. With the results obtained it can be inferred that something original and 
innovative adds to the palate of all, increasing the attractiveness and visibility of the 
product. 

 

 

Keywords: Market. Palate. Differentiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Queijos, 

regulamentado pela Portaria nº 146 de 1996, define queijo como sendo 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, de enzimas específicas, de bactéria específica, 

de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, com ou sem agregação de substâncias 

alimentícias e, ou especiarias e, ou condimentos, aditivos especificamente indicados, 

substâncias aromatizantes e matérias corantes (BRASIL, 1996). 

Nos últimos tempos, a produção leiteira no Brasil vem crescendo cada vez 

mais, com isto vem revelando seu grande potencial para o desenvolvimento e a 

consolidação do queijo como produto de importância na economia nacional.  Com isto, 

tende a cada vez mais crescer o número de produtores de leite e queijo no Brasil.  

Os queijos variam muitos de sabor, aspecto e aroma, sendo que existem os 

queijos menos sofisticados e mais baratos, denominados commodities (Mussarela, 

prato e requeijão culinário), como também há os queijos mais finos e apreciados, 

dentre os quais se encontram o Reino ( que é caracterizado por sua textura interna 

relativamente dura, alaranjada, fechada ou com pequenas olhaduras, casca fina, lisa, 

de coloração vermelho ou róseo, e, por seu sabor picante e aroma acentuado) 

(TAVEIRA et al., 2015). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, ABIQ (2013), a 

produção de queijos de leite de vaca integral no Brasil é de aproximadamente 800 mil 

toneladas em 2011, pode ser considerada muito baixa comparando-se com outros 

países (CORRÊA, 2014). 

A matéria-prima para a produção de produtos lácteos não é um fatos limitante 

no Brasil. No ano de 2011, o Brasil ocupou a quarta posição no ranking mundial de 

produção de leite fluído (32,1 milhões de toneladas) sendo Estados Unidos (89 

milhões), Índia (52,5 milhões) e China (36,9 milhões) os maiores produtores no mesmo 

período (FAO, 2013). 

Segundo PERRY (2004), os queijos baseiam-se em características decorrentes 

do tipo de leite utilizado, padrão da coagulação, da consistência do teor de gordura e 

o tempo de cura. Além disso, o tipo de cura também é importante para a obtenção de 

características diferenciadas no produto. Dentre estes tipos de queijos, pode-se citar 
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o queijo maturado na cerveja, produto que pode atrair consumidores que apreciam os 

dois produtos.  

Segundo a legislação brasileira, Decreto nº 2314, de 04 de setembro de 1997, 

art.64 a art.71: “Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto 

cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com 

adição de lúpulo” (BRASIL, 1997). 

O setor cervejeiro brasileiro é um dos maiores do mundo (Brasil, 2005). O Brasil 

com produção de 8,5 bilhões de L/ano só perde, em volume, para a China com 27,0 

bilhões de L/ano, Estados Unidos com 23,6 bilhões de L/ano, Alemanha, com 10,5 

bilhões de L/ano e Rússia com 9,0 bilhões de L/ano (SINDICERV, 2007). 

Este mercado vem também crescendo aceleradamente, com isto as indústrias 

procuram se firmar no mercado que é cada vez mais exigente e competitivo, no qual 

a busca por produtos de qualidade e com preço acessível é constante.  

Portanto, o presente trabalho vem unir dois produtos bastante consumidos, com 

apreciadores espalhados pelos quatro cantos do mundo, o queijo e a cerveja, com a 

finalidade de fazer a avaliação da aceitação sensorial de queijo maturado na cerveja. 

Além disso, pretende-se verificar a possibilidade de introduzir no mercado das 

Missões um novo produto, sendo que ainda não há relatos de produção do mesmo na 

região.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a aceitação sensorial de queijo maturado na cerveja. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Fazer ensaios para se chegar à formulação adequada de queijo maturado na 

cerveja, verificando aspectos como tempo de maturação, sabor, aroma, recipiente 

ideal e coloração do queijo. 

- Avaliar a aceitação do novo produto, através da análise sensorial. 

- Verificar a intenção de compra do novo produto, através de pesquisa com 

consumidores. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 LEITE 

 

De acordo com a Instrução Normativa 76 (IN76) do Ministério Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 26/10/2018 (BRASIL, 2018), o leite cru 

refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado é destinado aos 

estabelecimentos de leite e derivados sob serviço de inspeção oficial. 

 

De acordo com Ordóñez (2005, pag.13), o primeiro 

congresso Internacional para a Repressão de Fraudes 

realizado em Genebra, em 1908, definiu-se leite como o 

produto integral, não alterado nem adulterado e sem 

colostro, procedente da ordenha higiênica, regular, 

completa e ininterrupta das fêmeas domésticas saudáveis 

e bem alimentadas. 

 

Por sua rica composição química, o leite é considerado um alimento essencial, 

com um extremo valor na dieta humana, do mesmo modo ele constitui um excelente 

substrato para o crescimento de grandes variedades de microrganismos heterótrofos 

que, como o homem utilizam os princípios nutritivos que estão presentes neste 

alimento. Tendo não apenas o consumo em líquido, mas assim podendo se preparar 

variedades de produtos lácteos, sendo benéfico para o homem. Por outro lado, a 

atividade microbiana indesejada vai se tornar para o homem prejudicial, e com isto 

levar a alteração deste alimento, tornando-se inadequado para o consumo. Em outros 

casos, os microrganismos patogênicos que estão presentes no leite podem causar 

graves problemas à saúde humana (ORDÓÑEZ, 2005). 

Em relação ao grupo dos carboidratos, o açúcar do leite é representado pela 

lactose, uma das principais responsáveis pela acidez e sabor agradável que os 

produtos lácteos desenvolvem. Ela não fermenta rapidamente no organismo, portanto, 

não provoca alterações digestivas, como acontece com outros tipos de açúcares 

(REIS et al., 2007). 

Segundo Robert (2008) são encontrados geralmente em pequenas 

quantidades no leite, as substâncias minerais e as vitaminas. Podem ser citados os 

seguintes minerais que estão presentes no leite: cálcio, fósforo, cloro, sódio, potássio 
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e magnésio em teores consideráveis, e ferro, alumínio, bromo, zinco e manganês em 

baixos teores. 

O leite é considerado uma grande fonte de vitaminas que são necessárias para 

o organismo. Entre as que se destacam estão presentes as vitaminas A, D, E e K 

(associadas aos glóbulos de gordura), a vitamina C e aquelas pertencentes ao 

complexo B: tiamina (B1), riboflavina (B2) e niacina (B3) (ROBERT, 2008). 

 

3.2 COMPOSIÇÃO DO LEITE 

 

Os principais componentes encontrados no leite são: água, lipídeos, 

carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. Além destes, inúmeros outros 

componentes também são encontrados, porém em menores concentrações, são eles 

as vitaminas, enzimas, pigmentos, gases, entre outros (NERO et al., 2017). 

Na sua complexidade, o leite apresenta seus principais componentes 

distribuídos num meio aquoso, com isto formando uma solução verdadeira, 

representada pelos sais e lactose uma dispersão coloidal constituída pelas proteínas 

e uma emulsão envolvendo a gordura. As vitaminas e alguns radicais que são 

considerados os componentes menores são encontrados dissolvidos no meio aquoso 

ou em algum dos seus componentes principais (OLIVEIRA, 1986). 

A água se torna o componente mais abundante no leite, é encontrado em 

concentrações aproximadas de 87%, sendo que todos os demais constituintes do leite 

se relacionam com essa água de alguma forma (NERO et al., 2017). 

O leite em si, apresenta diversas propriedades físico-químicas e funcionais 

dependendo da presença de determinados constituintes e interligação entre eles. A 

sua modificação da concentração desses constituintes pode alterar essas 

propriedades, que são frequentemente utilizadas como fatores de determinação de 

qualidade nas análises laboratoriais (NERO et al., 2017). 

A composição do leite varia muito em relação a várias espécies de mamíferos, 

mas entre as raças e até mesmo entre indivíduos de uma mesma raça, ocorre uma 

variação em menor escala; podem variar ainda com o estado de saúde, com o período 

de lactação, com a ordenha, com a idade, com o tipo e qualidade da alimentação, etc. 

(OLIVEIRA, 1986). 

Na Tabela 1 estão apresentados os principais componentes do leite de vaca. 

 



18 
 

 

Tabela 1 - Média dos principais componentes encontrados no leite de vaca 
 Componentes  Quantidades 

Água 87,50% 

Gordura 3,60% 

Proteína 3,60% 

Lactose (açúcar) 4,60% 

Sais Minerais (cinzas) 0,70% 

TOTAL 100,0% 

Fonte: Santos et al. (2006). 

 

3.2.1 Proteínas do Leite 

 

Com uma queda no valor comercial da gordura, o componente do leite que está 

recebendo crescente cotação é a proteína. Por isto o leite tem um valor alto 

alimentício.  Deste modo as análises visando à determinação da proteína vêm 

aumentando nos últimos anos, tanto que certos países estão remunerando o produtor 

de acordo com a porcentagem de proteína encontrada no leite (OLIVEIRA, 1986).  

A composição proteica total do leite reúne várias proteínas específicas. Dentre 

elas, a mais importante é a caseína, que perfaz cerca de 85% das proteínas lácteas. 

Existem vários tipos identificados de caseínas: α, β, γ e k, todas similares em sua 

estrutura. As proteínas se agregam formando grânulos insolúveis chamados micelas. 

As demais proteínas do leite estão em forma solúvel. A caseína tem rica composição 

de aminoácidos. Esta proteína de alta qualidade é uma das razões pelas quais o leite 

é tão importante na alimentação humana (GONZÁLEZ, 2001). 

 

3.4 QUEIJOS 

 

3.4.1 Histórico 

 

Não se sabe bem ao certo quando que se começou a elaborar queijo, mas se 

tem ideia que tenha sido nos férteis vales dos rios Tigres e Eufrates há cerca de 8.000 

anos. Os primeiros registros onde o leite é mencionado e também o gado bovino 

apareceram nos escritos sânscritos dos sumérios (4000 A.C.), dos babilônicos (2000 

A.C.) e também nos hinos védicos. Possivelmente o queijo e os leites fermentados 
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tenham surgido de forma acidental ao se guardar o leite em recipientes feitos com 

estômagos de ruminantes. No leite assim contido depois de horas, teria ocorrido a 

coagulação, e se o soro fosse drenado, iria restar com isto uma massa compacta que 

podia ser consumida fresca ou armazenada para ser consumida dias ou meses depois 

(ORDÓÑEZ, 2005). 

Com isto a partir de uma matéria altamente perecível, o homem então observou 

que podia se obter um alimento muito nutritivo com características sensoriais muito 

apetecíveis. Com o passar do tempo, o homem analisou que o extrato procedente do 

estômago dos ruminantes jovens seria o responsável pelo fato de ter havido a 

coagulação do leite, o que com isto ocasionou a preparação para elaborar o queijo de 

forma dirigida (ORDÓÑEZ, 2005).  

 

De acordo com Ordóñez, (2005, p. 85), posteriormente as 

grandes imigrações de povos após a queda do Império 

Romano contribuíram para difundir o modo de fabricar 

queijo, na Idade Média, os deslocamentos realizados nas 

Cruzadas e as peregrinações a outros lugares sagrados. 

Contudo é muito provável que os monges tenham 

contribuído de forma muito significativa, nos monastérios, 

para o aperfeiçoamento da tecnologia e o desenvolvimento 

de novas variedades, podendo ter ocorrido o mesmo com o 

vinho. Parecem atestar isso os nomes que ostentam 

algumas das variedades atuais de queijos (p.ex., Saint 

Paulin, Fromae de Tamie ou Maroilles).  

 

Segundo Ordóñez (2005, p.85), “A fabricação de queijo era feita de forma 

artesanal atém bem pouco tempo, e em muitas regiões ainda é assim.”. Enquanto não 

era possível identificar os fenômenos microbiológicos e bioquímicos, não foi possível 

introduzir mudanças na tecnologia para controlar o processo e obter um produto 

normalizado. Mas ainda restam muitas dúvidas, lacunas, sendo necessário muitas 

pesquisas, sobretudo acerca de variedades que não são muito difundidas e cuja 

produção está centrada em regiões geográficas relativamente pequenas (ORDÓÑEZ, 

2005). 

Tendo um baixo teor de umidade, e a sua acidez sendo relativamente elevada 

e o sal normalmente adicionado, fizeram do queijo uma das formas mais tradicionais 

e mais expressivas de conservação do leite sob a forma de um alimento com um alto 
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valor nutritivo. Na mesa dos nobres da antiguidade o queijo se destacava como sendo 

um alimento importante. Na Bíblia se menciona que Davi, antes de se tornar o famoso 

rei dos judeus, levou dez queijos de presentes aos comandantes de seus irmãos que 

lutavam contra o famoso gigante Golias (cerca de 1000 anos A.C.) (OLIVEIRA, 1986). 

 

3.4.2 Definição 

 

Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se consegue 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, de 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). 

O queijo fresco é o que está pronto para o consumo logo em seguida da sua 

fabricação. Entende-se por queijo maturado o que sofreu as trocas bioquímicas e 

físicas necessárias e características da variedade do queijo (BRASIL, 1996). 

A denominação queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não 

contenha gordura e/ou proteínas de origem não láctea (BRASIL, 1996). 

De acordo com Ordóñez (2005) “O modo mais simples de definir o queijo, talvez 

seja como um produto fresco ou maturado obtido por separação do soro depois da 

coagulação do leite”. Contudo, esta definição não permite deduzir os diversos 

ingredientes e operações que podem ser utilizados para a obtenção da sua grande 

variedade de queijo que podem ser fabricados a partir de um produto relativamente 

homogêneo como é o leite. Por isto, optou-se por oferecer uma definição mais 

completa: 

 

Segundo Ordóñez (2005, p. 86) O queijo é a coalhada que 

se forma com a coagulação do leite de alguns mamíferos 

pela adição de coalho ou enzimas coagulantes ou pelo 

ácido láctico produzido pela atividade de determinados 

microrganismos presentes normalmente no leite ou 

adicionado a ele intencionalmente; dessora-se a coalhada 

por corte, aquecimento ou prensagem, dando-lhe forma em 

moldes e, em seguida, submetendo-a a maturação (da qual 
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as bactérias lácticas e, as vezes, também outros 

microrganismos) durante determinado tempo a 

temperaturas e umidades relativas definidas.  

 

 Sem dúvida alguma o componente mais importante do queijo é a proteína, 

sendo que a gordura pode variar dependendo do tipo do queijo que será o teor de 

umidade também pode variar e é correlacionado com o tempo de conservação do 

queijo resultante, sendo que os queijos mais desidratados são os mais duros e de 

maior conservação, mesmo em condições adversas (OLIVEIRA,1986).  

 

3.4.3 Composição e Valor Nutritivo 

 

O queijo está se tornando uma importante forma de preservar o leite, é 

necessário frisar que nem todos os componentes do leite são concentrados no queijo. 

Os componentes como os hidrossolúveis, tais como a lactose, alguns dos sais e 

algumas vitaminas ficam dissolvidos na fase aquosa ou soro, sendo que as albuminas 

e globulinas não coagulam juntamente com a caseína, ficando também no soro. Com 

isto, o componente do leite que irá determinar o rendimento e caracteriza basicamente 

o queijo é a caseína, embora a gordura represente, na maioria dos queijos, 

porcentagens iguais ou superiores as das proteínas (OLIVEIRA, 1986). 

O queijo possui um alto valor nutritivo, visto que sua principal matéria-prima, o 

leite, é rico em proteínas, cálcio, fósforo, vitaminas A, B, C e D, além de gorduras e 

hidratos de carbono (SANTOS et al., 2006). 

O queijo, quando feito com leite integral e de primeira qualidade, pode ser 

comparado à carne de vaca e ao ovo, em relação ao valor nutritivo, como pode ser 

observado na Tabela 2 (SANTOS et al., 2006). 

 

3.4.4 Classificação dos Queijos 

 

Todos os tipos de queijos que são fabricados no mundo ajustam-se à definição 

simples (definição do produto fresco ou maturado obtido por separação do soro depois 

da coagulação do leite). Os diferentes tipos de manipulações que são aplicadas a 

coalhada, os microrganismos que estão presentes na massa e as condições de 

maturação provocam mudanças tão profundas que, a partir de uma matéria-prima 
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relativamente homogênea se obtêm produtos muitos heterogêneos, que são 

diferentes um do outro, não apenas no seu formato, mas também em suas 

propriedades reológicas e sensoriais. Estima-se que sejam fabricadas mais de mil 

variedades de queijos, embora todas elas possam ser agrupadas em apenas algumas 

famílias (ORDÓÑEZ, 2005). 

Na Tabela 2 pode-se observar a composição bruta do queijo, comparada com 

a carne de vaca e o ovo (SANTOS et al., 2006). 

 

Tabela 2 - Composição Bruta do queijo, comparada com a carne de vaca e o ovo 

Componentes  Queijo Carne Ovo 

Água  34,2 61,9 33,7 

Gordura  33,7 18,5 10,5 

Proteínas  25,9 18,6 14,8 

Carboidratos 2,4 0,0 0,0 

Sais  3,8 1,0 1,0 

Calorias por libra  1,885 1,090 69,5 

Fonte: Santos et al. (2006). 

 

Na Tabela 3 pode-se observar a classificação do queijo quanto à consistência 

e teor de umidade (SANTOS et al., 2006). 

 

Tabela 3 - Classificação do queijo quanto à consistência e teor de umidade 

Consistência Mole Semi duro Duro 

Teor de umidade 80-85 

(muito alta) 

55-45             

(alta)   

45-34 

(média) 

 

34-13 

(baixa) 

Variedades Ricota 

Minas frescal 

Quark 

Queijo creme 

Requeijão 

Gorgonzola 

Camembert 

Saint-

Paulin 

Edam 

Prato 

Emental 

Provolone 

Minas 

padrão 

Romano 

Parmesão 

ralado 

Fonte: Santos et al. (2006). 
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Na Tabela 4 pode-se observar a classificação do queijo quanto ao teor de 

gordura (SANTOS et al., 2006). 

 

Tabela 4 - Classificação do queijo quanto ao teor de gordura 

Classificação Teor de Gordura (%) 

Gordo Acima 40 

Meio Gordo 25-40 

Magro 15-25 

Desnatado Abaixo de 15 

Fonte: Santos et al. (2006). 

 

Segundo Santos et al. (2006), os queijos podem, ainda, ser classificados 

quanto:  

a) à natureza do leite: de vaca, de cabra, de búfala, de ovelha, etc.; 

b) à qualidade: extra, de primeira qualidade e de segunda qualidade; 

c) aos países de origem: nacionais, italianos, holandeses, franceses etc.; 

d) ao meio pelo qual é obtida e tratada a coalhada. 

 

3.5 PRINCÍPIOS GERAIS DE FABRICAÇÃO DE QUEIJOS 

 

Praticamente todos os tipos de queijos tem uma sequência comum no seu 

processo de fabricação. Tendo um grande número de variedades resulta de 

modificações em algumas etapas da fabricação como: diferentes leites, diferentes 

culturas láticas responsáveis pela cura, diferentes tipos de cura. De um modo 

simplificado, o processo de fabricação de queijos envolve as seguintes etapas: 

escolha e tratamento do leite, coagulação, tratamento da massa, dessora, 

enformagem ou moldagem, prensagem, cura, armazenamento, embalagem e 

comercialização (OLIVEIRA, 1986).  

A Figura 01 apresenta o Fluxograma da Fabricação do Queijo de Coalho com 

Leite Pasteurizado. 
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Figura 1 - Fluxograma da fabricação do queijo de coalho com leite pasteurizado. 
 

 

Fonte: adaptado de SOBRAL et al. (2007). 

 

3.6 MATURAÇÃO 

 

Consiste em uma série de processos físicos, bioquímicos e microbiológicos que 

ocorre em todos os queijos, exceto aqueles que são consumidos frescos. Estes 

processos alteram a composição química dos queijos, principalmente no que tange a 

seu conteúdo em açúcares, proteínas e lipídeos. O tempo de maturação varia para 

cada tipo e é neste processo que se desenvolvem as características organolépticas e 

de textura, características de cada um deles (PERRY, 2004). 

O termo cura ou maturação é muito usado em tecnologia de alimentos e nem 

sempre com o mesmo significado fundamental. Tem ligação ao período de espera, 
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visando dar oportunidade à ocorrência de combinações e transformações nos 

componentes do produto, resultando em melhoria de sabor, palatabilidade, 

conservação, etc. De um modo integral, a maturação ou cura implica em atividade 

biológica no produto, envolvendo reações de caráter enzimático. As enzimas são 

capazes normalmente de estar presentes nos ingredientes, ser adicionadas, ou ser 

provenientes de crescimento microbiológico de culturas especialmente utilizadas para 

este fim (OLIVEIRA, 1986). 

Durante este processo de cura, que poderá variar de 15 dias até mais de 15 

meses, dependendo do tipo de queijo, as enzimas catalisam as reações de 

decomposição dos três principais componentes do leite que ficam retidos no queijo: 

lactose, proteína e gordura.  As principais enzimas responsáveis por essas 

importantes mudanças são produzidas pelos microrganismos constituintes da cultura 

ou fermento lático (OLIVEIRA, 1986). 

A temperatura normalmente escolhida para a cura situa-se na faixa de 10 a 

15C°. Nestas condições as atividades microbiológicas e enzimáticas ocorrem numa 

intensidade moderada e bem controlada, dando origem a uma cura normal na maioria 

das variedades de queijos que se conhece (OLIVEIRA, 1986). 

A maturação dos queijos é feita, na maioria dos casos, em câmaras com 

controle de temperatura e umidade. Tradicionalmente o índice de maturação é medido 

pela degradação de caseína, através da avaliação da proporção entre nitrogênio total 

e nitrogênio solúvel, assim denominado o nitrogênio oriundo de matéria orgânica. Este 

índice deve aumentar como avanço da maturação (PERRY, 2004). 

 

3.7 CERVEJA 

 

A definição de cerveja no Brasil se dá pelo Decreto nº. 2.314, de 4 de setembro 

de 1997, Art. 64 (BRASIL, 1997): “Cerveja é a bebida obtida pela fermentação 

alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da 

levedura, com adição de lúpulo”. Portanto, uma cerveja é qualquer uma das 

variedades de bebidas alcoólicas produzidas pela fermentação de matéria como 

amido, derivada de cereais ou de outras fontes vegetais (FERREIRA et al., 2011). De 

acordo com Ferreira (2011, p. 175): 

 



26 
 

 

Cerveja especial ou artesanal é uma categoria que abriga 

as cervejas de qualidade superior e de alto valor agregado. 

Em geral, são cervejas que utilizam receitas ou processos 

de fabricação diferentes das de fabricação em larga escala. 

Essas cervejas nem sempre são chamadas de Premium e, 

normalmente, não se autodenominam “Especial”. Tem-se 

como exemplos a DeuS, EisenbahnLust, Monasterium, 

Pilsener Urquel, Strong Suffolk. 

 

Segundo a legislação brasileira vigente parte do malte da cevada poderá ser 

substituído por adjuntos (arroz, trigo, centeio, milho, aveia e sorgo, todos integrais, em 

flocos ou a sua parte amilácea) e por carboidratos de origem vegetal, transformados 

ou não. 3 Os principais tipos de cervejas existentes são: Altbier, BarleyWine, Belgian 

Ale, Bitter, Brown, Ale, Pale Ale, Porter, Stout, Scottish, Abadia, Bock Doppelbock, 

Münchenere Pilsen (MEGA et al., 2011). 

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Brasil ocupa o 

quarto lugar no ranking mundial de produção da bebida, com mais de 10,34 bilhões 

de litros por ano, perdendo apenas, em volume, para a China (35 bilhões de litros/ano), 

Estados Unidos (23,6 bilhões de litros/ano) e Alemanha (10,7 bilhões de litros/ano) 

(MEGAet al., 2011). 

Nos Séculos XX e XXI, a cultura cervejeira mostrou um grande crescimento. O 

desenvolvimento tecnológico, o ressurgimento da produção caseira de cerveja 

(homebrewing) e a nova geração de microcervejarias pelo mundo trazem inovações 

aos consumidores, por meio da oferta de produtos diversificados e com qualidade. Já 

podem ser encontradas cervejas de boa qualidade, que era de acesso a um público 

restrito há poucos anos atrás (FERREIRA et al., 2011). 

 

3.7.1 Processo de Produção da Cerveja 

 

Para a elaboração da cerveja, a cevada maltada é moída e colocada em 

infusão; depois é coada, fervida com lúpulo e novamente coada. Acrescenta-se 

levedura e deixa-se fermentar. Essa mistura, o mosto, é deixada em repouso para 

maturação. A levedura é separada do mosto e estará pronta para ser consumida após 

alguns dias de “descanso”. Esse processo requer muito conhecimento e prática, pois 
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envolve várias e complexas reações químicas e bioquímicas que devem ocorrer sob 

rigoroso controle (MORADO, 2009).  

No século IX criou se uma inovação de muita importância, relacionada a 

cerveja: a introdução do lúpulo na composição do produto, levando a um melhor 

controle da produção e conservação da bebida. Com uma produção caseira para 

consumo da família, a bebida começa a ter status de negócio com características de 

uma “indústria rudimentar” na estrutura social da época, que se começa a se fundar 

com a aglomeração das pessoas em vilas e pequenas cidades (FERREIRA et al., 

2011). 

 

3.7.2 Cerveja artesanal do tipo IPA (India Pale Ale) 

  

 A cerveja IPA (India Pale Ale), foi desenvolvida na virada do século 18, quando 

cervejarias britânicas começaram a embarcar Ale’s com doses extras de lúpulos 

adicionados aos barris para preservá-las ao longe de vários meses de viagem para a 

Índia. No final da viagem a cerveja tinha adquirido profundos, aromas e sabor do lúpulo 

(PALMER, 2006). 

Segundo Kharbanda (2011) a India Pale Ale é um estilo de cerveja 

caracterizado por altos níveis de álcool e lúpulo. Seu nome veio pela grande 

popularidade na Índia britânica no século 19. Seu teor alcoólico varia de 5,5% a 7,5%, 

EBC entre 40 e 60, e IBU varia 40 e 60.  

 

3.7.3 Cerveja artesanal do tipo Weiss 

 

 A cerveja de trigo é classificada como uma cerveja de fermentação alta com 

leveduras trabalhando em temperaturas próximas a 20Cº durante um curto período (3 

a 5 dias). A Weissbier é uma cerveja com boa aceitação no Brasil pois se trata de um 

estilo de cerveja com coloração atraente entre amarelo claro ao dourado. A aceitação 

deste tipo de cerveja também esta relacionada combinação da sensação de maciez 

bem perceptível da bebida, com alta carbonatação e cremosidade causada por sua 

espuma espessa de longa duração. É classificada como uma cerveja de corpo leve 

ou médio, dificilmente sendo encontrada como uma cerveja bastante encorpada. Sua 

formulação é caracterizada por baixas adições de lúpulos para valorizar as 

características do sabor do trigo. São cervejas refrescantes e de rápida maturação, 
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exibindo um caráter único de banana e cravo proporcionados pela levedura (BJCP, 

2015). 

 

3.8 ANÁLISE SENSORIAL 

  

Análise sensorial é uma ciência, relativamente moderna, que se desenvolveu 

pela exigência do fabricante de alimentos para atender ao gosto do consumidor. O 

seu progresso ocorreu com a evolução tecnológica da indústria de alimentos 

(PALERMO, 2015). 

 Mas foi a partir de 1970, a análise sensorial teve um papel crescente na 

indústria alimentícia. Foi assim nesta fase que a qualidade sensorial é definida como 

resultado da interação entre o alimento e o homem. Desta maneira a qualidade 

sensorial passa de uma avaliação individual do alimento para uma característica 

resultante de estímulos procedentes dos alimentos no homem (PALERMO, 2015). 

Na área de alimentos, a análise sensorial é de grande valor por avaliar a 

aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, sendo parte inerente ao plano 

de controle de qualidade de uma indústria. É por via dos órgãos dos sentidos que se 

procedem tais avaliações, e, como são executadas por pessoas, é importante um 

criterioso preparo das amostras testadas e adequada aplicação do teste para se evitar 

uma influência de fatores psicológicos, como, por exemplo, cores que podem remeter 

a conceitos pré-formados (TEIXEIRA, 2009). 

A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 1993) como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são percebidas 

pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição (TEIXEIRA, 2009). 

  Segundo Teixeira (2009), “A qualidade sensorial do alimento e a manutenção 

da mesma favorecem a fidelidade do consumidor a um produto específico em que um 

mercado cada vez mais exigente”. 

 

3.8.1 Tipos de Testes 

 

3.8.1.2 Testes discriminativos 
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Os testes discriminativos ou de diferença são considerados métodos objetivos 

utilizados em análise sensorial de alimentos, bebidas e água, com efeitos das opiniões 

dos indivíduos minimizados. Medem atributos específicos pela discriminação simples 

indicando por comparações, se existem ou não diferenças estatísticas entre as 

amostras. Devem ter cuidados na padronização do preparo e apresentação das 

amostras e na formação da equipe sensorial. Os testes discriminativos ou de diferença 

mais empregados em análise sensorial são triangular, duo-trio, ordenação, 

comparação pareada e comparação múltipla ou diferença do controle (ZENEBON et 

al., 2008). 

 

3.8.1.3 Testes com escalas 

 

Os testes usando escalas indicam o tipo ou a intensidade de uma resposta 

sensorial. As escalas são classificadas em quatro classes: nominal, ordinal, intervalo 

e de proporção. A escala nominal especifica somente classes ou categorias, as quais 

não possuem nenhuma relação quantitativa entre si como, por exemplo, a escala de 

classificação da bebida de café (ZENEBON et al., 2008). 

A escala ordinal especifica as categorias como uma série ordenada, porém sem 

expressar o tamanho da diferença entre elas, sendo utilizada nos testes de ordenação. 

A escala de intervalo assume igualdade de distância (intervalos) entre pontos 

(categorias) da escala e origem arbitrária (ZENEBON et al., 2008). 

A escala de proporção envolve a livre atribuição de números pelos julgadores 

para indicar as proporções das intensidades sensoriais em relação a uma amostra de 

referência, fornecendo a relação de proporção entre o estímulo e a resposta. É 

utilizada no teste de estimativa da magnitude (ZENEBON et al., 2008). 

 

3.8.1.4 Testes descritivos – Perfil de textura 

 

O método Perfil de Textura pode fornecer uma descrição completa da textura, 

segundo parâmetros mecânicos, geométricos, de gordura e umidade, com definição 

do grau em que estão presentes e da ordem com que são percebidos desde a primeira 

mordida até a mastigação e fases finais de deglutição (ZENEBON et al., 2008). 

 



30 
 

 

3.8.1.5 Testes descritivos – Análise descritiva quantitativa 

 

O método da Análise descritiva quantitativa (ADQ) é muito utilizado para traçar, 

de forma a mais completa possível, o perfil sensorial quanto aos atributos de 

aparência, odor, textura e sabor. O método identifica os atributos e os quantifica na 

ordem de ocorrência (ZENEBON et al., 2008). 

 

3.8.1.6 Testes afetivos 

 

Método utilizado em análise sensorial de alimentos, bebidas e água. O julgador 

expressa seu estado emocional ou reação afetiva ao escolher um produto pelo outro.  

É a forma usual de se medir a opinião de um grande número de consumidores 

com respeito as suas preferências, gostos e opiniões. As escalas mais empregadas 

são: de intensidade, a hedônica, do ideal e de atitude ou de intenção (ZENEBON et 

al., 2008). 

Os julgadores não precisam ser treinados bastando ser consumidores 

frequentes do produto em avaliação. Os testes afetivos em função do local de 

aplicação podem ser de laboratório, localização central e uso doméstico. Basicamente 

os testes afetivos podem ser classificados em duas categorias: de preferência 

(escolha) e de aceitação (categoria) (ZENEBON et al., 2008). 

 

3.9 INOVAÇÃO NO MERCADO 

 

Inovação é um conceito tratado mundialmente e se relaciona com a 

competitividade e a perenidade dos empreendimentos, podendo ser conceituada 

como “uma atividade complexa, diversificada, em que vários componentes interagem 

e que as fontes de dados têm de refletir este fato” (OECD, 2005). 

A produção de alimentos é à base de qualquer economia, seja por sua 

abrangência e importância, seja pela rede de setores direta ou indiretamente 

associados, como agrícola, o de serviço de insumos, aditivos, fertilizantes, 

agrotóxicos, bens de capital e embalagens. (GOUVEIA, 2006). 

As inovações na Indústria Alimentícia são majoritariamente incrementais. 

Segundo Airton Vialta, vice-diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), as 

grandes inovações ocorrem principalmente na área de formulação de ingredientes e 
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aditivos, alimentos funcionais, transgênicos e embalagens.  Segundo o especialista, a 

tendência atual é alimentação saudável, com substituição de gorduras nocivas pelas 

benéficas. Também tem aumentado a procura por alimentos orgânicos (GOUVEIA, 

2006). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ELABORAÇÃO DE QUEIJO MEIA CURA 

 

O desenvolvimento do queijo foi realizado a partir de 32 litros de leite 

pasteurizado integral. O leite foi posto em uma panela e aquecido sendo utilizado um 

termômetro para conferir a temperatura desejada: 36 a 38ºC (temperatura de 

coagulação) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Preparação do Queijo Minas. Momento do aquecimento do leite 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 Após foi desligada a chama e adicionado o cloreto de cálcio e por último o 

coalho, mexendo por um minuto a cada adição. Em 30 a 50 minutos o leite coagulou, 

apresentando-se uma coagulação na forma de gel, compacto e com brilho. Foi 

utilizada uma faca para fazer os cortes na coalhada. Cortes paralelos num único 

sentido e no sentindo oposto, cruzando-se (Figura 3). Espaço, entre um corte e outro: 

2cm. A coalhada foi deixada em repouso por 30 minutos (Figura 4). 
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Figura 3 - Leite após a adição do coalho, já cortado 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 4 - Massa descansando 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 A seguir, foi retirado o excesso de soro e iniciado o cozimento, sempre 

mexendo. A mexedura foi lenta para que o grão (massa em cubos) não ficasse 

pequeno (o que favorece o menor rendimento). Foi necessário cozinhar a 40ºC por 10 

a 20 minutos, mexendo. Após um tempo de espera a massa foi coada.  
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 A próxima etapa foi a salga da massa, misturando o sal uniformemente. Depois 

foi enformada a massa ainda morna, e as formas foram prensadas manualmente.  

 O queijo ficou em repouso por uma hora e meia e, depois, foi desenformado, 

retiradas as rebarbas de massa. Na sequência foi virado e prensado novamente. Os 

queijos foram levados a geladeira com a forma por oito horas. 

Após retirados das formas, os queijos foram submetidos a maturação e, 

posteriormente, colocados em uma superfície de madeira, em geladeira, por um 

período de 10 dias, sendo virados diariamente. 

 

4.2 MATURAÇÃO DO QUEIJO 

 

 Para iniciar o processo de Maturação dos queijos, eles foram separados em 

recipientes, cada um com seu respectivo código de tempo em horas e o tipo de cerveja 

utilizada na maturação (Figura 5). 

 

Figura 5 - Queijos em seus recipientes com códigos 

  

Fonte: Autor (2019). 

 

 Uma peça de queijo não foi colocada em contato com a cerveja, sendo usada 

como controle, visando comparar com os outros quatro tipos de queijo (Figura 6). 
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Figura 6 - Queijo Controle 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Foram utilizadas para a maturação do queijo dois tipos de cerveja artesanais 

da marca “33”, sendo uma cerveja do tipo IPA (forte amargor, aroma frutado) e outra 

do tipo WEISS (mais leve, refrescante) (Figura 7). 

 

Figura 7 - Cervejas Utilizadas na Maturação do Queijo 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Para a realização do processo de maturação do queijo foram testados os 

seguintes procedimentos: 

Maturação submersa em IPA: após finalizado o processo básico de 

elaboração dos queijos meia cura, os mesmos foram submersos em cerveja artesanal 

tipo IPA por um dia e dois dias (Figura 8), sob refrigeração. 

 

Figura 8 - Queijo submerso na cerveja IPA 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Maturação submersa em Weiss: após finalizado o processo básico de 

elaboração dos queijos meia cura, os mesmos foram submersos em cerveja artesanal 

tipo WEISS por um dia e dois dias (Figura 9), sob refrigeração. 

 

Figura 9 - Queijo já submerso na cerveja WEISS 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 10 - Queijos submersos em suas respectivas cervejas 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Figura 11 - Queijos guardados na geladeira para resfriamento 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 Depois de um dia e dois dias, os queijos foram retirados dos recipientes e 

colocados sobre superfícies de madeira, separados por códigos cada queijo. As peças 

foram viradas diariamente por dez dias e encaminhadas para análise sensorial. 

 

4.3 ANÁLISE SENSORIAL 

 

A análise sensorial dos queijos foi realizada conforme a metodologia adaptada 

de Argenta et al. (2016), com 48 provadores não treinados, alunos e professores da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade em São Luiz Gonzaga, 

utilizando-se escala hedônica de nove pontos ( 1 para “desgostei muitíssimo” e 9 para 

“gostei muitíssimo”) para atributos aparência, cor, sabor e textura (APÊNDICE 01). 
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Para avaliar a intenção compra foi adotada uma escala hedônica estruturada de cinco 

pontos e, além disso, foi feito o teste de Ordenação – preferência.  Os queijos 

maturados na cerveja foram submetidos à análise sensorial juntamente com uma 

amostra de queijo tipo Meia Cura não maturado na cerveja (controle).  

Foi disponibilizado para os provadores, biscoito e água, para que entre uma 

amostra e outra o provador pudesse tomar água ou comer o biscoito. Assim o gosto 

da amostra anterior não iria interferir na seguinte.  

As cinco amostras de queijos foram picadas em cubinhos e colocadas em 

copos pequenos de plástico, cada um com um código correspondente ao queijo, sem 

que os provadores pudessem identificar os diferentes produtos. As amostras foram 

provadas da esquerda para a direita, sendo avaliadas para cada atributo.  

A partir das notas dadas pelos julgadores, foi calculado o Índice de 

Aceitabilidade (IA) do produto, conforme a equação abaixo: 

 

IA (%) = A x 100 / B 

 

onde A= nota média obtida para o produto e B= nota máxima atribuída ao produto 

 

Para análise de resultados, os dados foram organizados em planilhas 

eletrônicas do Microsoft Office Excel. Os dados foram organizados na forma de 

gráficos, considerando os vários atributos: sabor, aroma, aparência, textura, aceitação 

global, intenção de compra e teste de preferência. 

A análise estatística dos dados foi efetuada por análise de variância (ANOVA) 

e Teste de Tukey (5% de significância) para avaliar se houve ou não diferença 

significativa entre as amostras. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TESTE DE ACEITAÇÃO 

 

Os testes de aceitação em alimentos são realizados com o intuito de se 

comparar suas características, melhorar o produto, situar o público alvo como 

potencial consumidor e comparar com o que já existe (CORRÊA,2014). Na Tabela 5 

são apresentados os Índices de Aceitação calculados para cada atributo. 

 

Tabela 5 - Índices de Aceitação, submetidos ao teste de Tukey para cada tratamento 
 

QUEIJOS 

ATRIBUTOS 

Aroma Sabor  Textura Cor  Aparência  Avaliação 

Global 

*Intenção de 

Compra 

QA 7.188 a1 6.583 a1 6.292 a1 6.896 a1 7.083 a1 a2 6.872 a1 3.875 a1 

QW1 6.396 a1 6.583 a1 6.729 a1 a2 6.979 a1 6.875 a1 6.821 a1 3.813 a1 

QW2 6.792 a1 6.958 a1 7.292 a2 7.333 a1 7.271 a1 a2 6.949 a1 3.688 a1 

QI1 6.833 a1 6.271 a1 7.208 a1 a2 7.625 a1 7.729 a2 6.744 a1 3.500 a1 

QI2 6.938 a1 6.229 a1 6.646 a1 a2 7.208 a1 7.417 a1 a2 6.769 a1 3.563 a1 

Média Geral  6.829 6.525 6.833 7.208 7.275 6.831 3.688 

DMS 0.929 1.128 0.926 0.821 0.769 1.075 0.680 

C.V. % 24.24 30.80 24.15 20.30 18.84 25.23 32.84 

Fonte: Autor (2019). 

Teste de Tukey ao nível de 5% de significância: números iguais como sufixo das letras indicam médias 

semelhantes. 

*Escala de 1 a 5, as outras características possuem escala de 1 a 9. 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

Os testes realizados indicam diferença significativas em relação aos atributos 

textura e aparência. Em relação aos atributos aroma, sabor, cor, avaliação global e 

intenção de compra os queijos entre si não tiveram diferença significativas. Desta 

forma tanto o queijo testemunha como os queijos maturados na cerveja não diferem 

um do outro nestes atributos.  
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Em relação a textura os queijos QW1, QI1, QI2, não houve diferença 

significativa entre si, mas o queijo QA e o queijo QW2, obtiveram uma diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade. Assim o queijo testemunha diferiu 

apenas do queijo que foi maturado na cerveja WEISS por um dia.  

Em relação a aparência os queijos QA, QW2 e QI2, não houve diferença 

significativa entre si, mas o queijo QW1 e o queijo QI1, obtiveram uma diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade. Desta forma o queijo maturado na 

cerveja WEISS por um dia, diferiu apenas do queijo maturado na cerveja IPA por um 

dia.  

As médias do atributo aparência estão demostradas no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Média geral de Aparência 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

De acordo com os resultados expostos no Gráfico 1, com relação à média geral 

de aparência, os queijos QI1 e QI2 obtiveram as maiores médias (7,7 e 7,4 

respectivamente) com o conceito “gostei muito” e “gostei moderadamente”. Sendo que 

a melhor média de aparência foi obtida pelo queijo QI1, que corresponde ao queijo 

maturado na cerveja IPA por um dia. Em relação a análise estatística, o queijo QW1 

QA QW1 QW2 QI1 QI2

7,1
6,9

7,3

7,7

7,4

Média Aparência
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e o queijo QI1, obtiveram uma diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. 

Os outros queijos não diferiram entre si.  

A cerveja IPA, por ser uma cerveja mais forte, deixou a casca do queijo mais 

escura, influenciando em relação ao atributo aparência e cor, elementos que 

incrementam, chamando a atenção do consumidor, por este ela obteve a maior média 

em relação a aparência.  

Corrêa (2014) na realização de seu estudo, utilizou tiras de árvores cultivadas 

no Brasil para a maturação do seu queijo, obteve em seu atributo aparência as 

maiores médias para madeiras de ciprestes (7,2) e eucalipto (7,3). A madeira foi 

positivamente importante para os voluntários participantes da pesquisa e trouxe apelo 

comercial ao produto. Da mesma forma a maturação na cerveja obteve médias 

parecidas neste atributo. 

As médias do atributo cor estão demostrados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Média geral de Cor 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

Com relação à média geral de cor os queijos QI1 e QW2, obtiveram as maiores 

médias (7,6 e 7,3 respectivamente) com o conceito “gostei muito” e “gostei 

moderadamente”. Sendo assim a melhor média de cor é o queijo QI1 que corresponde 

QA QW1 QW2 QI1 QI2

6,9
7

7,3

7,6

7,2

Média Cor
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ao queijo maturado na cerveja IPA um dia. Pelo fato da cerveja IPA ser mais forte em 

relação a cor, ela mudou o aspecto externo (cor) do queijo, sendo assim melhor 

avaliada pelos provadores.  Em relação ao atributo Cor, não houve diferença 

significativa entre os cinco queijos.  

Ferreira (2018), em seu trabalho submeteu o queijo de coalho ao processo de 

defumação a frio, utilizando a fumaça da borra de café, realizando 3 tipos de 

defumação: T1: 10 minutos de defumação e 15g de borra de café; T4: 20 minutos de 

defumação e 30g de borra de café; T5: 15 minutos de defumação e 22,5g de borra de 

café. As notas médias para o atributo cor, foram elevadas 7 (“gostei moderadamente”) 

e 8 (“gostei muito”) e estão na zona de aceitação da escala hedônica (6 e 9). Das 

notas atribuídas para o parâmetro cor, os tratamentos obtiveram mais de 90,0 % das 

notas dentro da faixa de aceitação. Os tratamentos T1 e T4, obtiveram 94,0 % das 

notas na zona de aceitação. A amostra T4 apresentou 3,6% das notas na zona de 

rejeição (1 a 4). Da mesma forma a maturação na cerveja, o atributo cor recebeu as 

maiores notas para todos tratamentos avaliados em todas as amostras. 

As médias do atributo aroma estão demostradas no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Média Geral de Aroma 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

QA QW1 QW2 QI1 QI2

7,2

6,4

6,8 6,8
6,9

Média Aroma
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Com relação à média geral do Aroma os queijos QA e QI2 obtiveram as maiores 

médias (7,2 e 6,9 respectivamente) ambos com o conceito “gostei moderadamente”. 

Sendo assim, no quesito aroma houve empate no conceito, mas com a maior média 

o queijo controle. A testemunha naturalmente exalou o odor puro e natural do queijo, 

sem a interferência da cerveja. Em relação ao atributo Aroma, não houve diferença 

significativa entre os cinco queijos.  

Em relação ao odor, os queijos maturados não obtiveram as maiores médias, 

devido ao cheiro da cerveja que ficou bem presente nos queijos, em certos 

comentários feitos nas avaliações os provadores destacam o cheiro forte da cerveja 

principalmente no queijo QI1 e QI2 que para alguns não os agradou.  

Segundo Zambrano et al. (2014) na sua pesquisa de consumo e aceitabilidade 

de queijo de leite de ovelha adicionada de alecrim, ele obteve uma média de 7,7 em 

relação ao atributo aroma. Como apresentado anteriormente, os queijos maturados 

na cerveja obtiveram médias inferiores neste atributo.  

As médias do atributo sabor estão demonstrados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Médias Geral de Sabor 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

Com relação à média geral do Sabor os queijos QW2 e QA obtiveram as 

maiores médias (7 e 6,6 respectivamente) com o conceito “gostei moderadamente”. 

QA QW1 QW2 QI1 QI2

6,6 6,6

7

6,3
6,2
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Tendo o melhor sabor o queijo QW2, que corresponde ao Queijo maturado na cerveja 

WEISS dois dias, o que indica que a cerveja trouxe vantagem ao sabor. Em relação 

ao atributo Sabor, não houve diferença significativa entre os cinco queijos.  

Os queijos que obtiveram menores índice de aceitabilidade foram o QI1 e QI2, 

provavelmente devido ao gosto mais amargo da cerveja que ficou presente no queijo.  

Na elaboração do queijo de coalho de cabra temperado com cachaça, as 

características sabor e aroma variaram entre 6,88 e 6,89 sendo suas maiores médias 

(SILVA et al., 2017). Já para Corrêa (2014) na realização de seu estudo, utilizou tiras 

de árvores cultivadas no Brasil para a maturação do seu queijo, as médias de sabor 

aromam oscilam em 5,2 e 7,5. Da mesma forma a maturação na cerveja obteve 

médias parecidas nestes atributos.  

As médias do atributo textura estão demostrados no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Média Geral de Textura 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

Com relação à média geral da Textura, os queijos QW2 e QI1 obtiveram as 

maiores médias (7,3 e 7,2 respectivamente) ambos com o conceito “gostei 

moderadamente”. Sendo assim, no quesito aroma houve empate no conceito, mas 

com a maior média o queijo QW2 que corresponde ao Queijo maturado na cerveja 

QA QW1 QW2 QI1 QI2

6,3

6,7

7,3 7,2
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WEISS dois dias. Ou seja, os provadores preferiram os queijos QW1 e QI1, pois sua 

textura a superfície do queijo ficou com um aspecto diferente, sua cor mudou devido 

a submersão na cerveja. Em relação a análise estatística o queijo QA e o queijo QW1, 

obtiveram uma diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. Os outros 

queijos não diferiram entre si.  

As porcentagens de intenção de compra estão demonstradas no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Porcentagem de Intenção de Compra 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 
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As médias de impressão global estão demonstradas no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Média Geral de Impressão Global 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

Sobre a impressão global e intenção de compra, são formas de análises que 

dão uma ideia de aceitação geral do provador com relação aos tratamentos aplicados 

aos produtos. De forma geral as maiores porcentagens se concentraram nos 

conceitos “possivelmente compraria” e “compraria”. O queijo que obteve a maior 

porcentagem de compra foi a testemunha com 37,5%, seguido do queijo QW1 (queijo 

maturado na cerveja WEISS um dia) com 35,41%. 

A intenção de compra dos demais queijos foi parecida com a intenção de 

compra do queijo controle e não houve diferença significativa, desta forma se conclui 

que o consumidor compraria os queijos diferenciados (queijo maturado na cerveja), 

assim como compraria o queijo normal.  

Na impressão global dos 48 provadores apenas 39 deles responderam o 

questionário. O queijo testemunha e o queijo maturado na cerveja WEISS dois dias 

obtiveram as maiores médias na impressão global (6.9) ambos com o conceito “gostei 

QA QW1 QW2 QI1 QI2
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moderadamente”, empatando neste quesito, denotando boa aceitação dos atributos. 

O queijo maturado na cerveja WEISS um dia e o queijo maturado na cerveja IPA dois 

dias também empataram em suas médias (6,8) ambos com o conceito “gostei 

moderadamente”, sendo que o queijo maturado na cerveja IPA um dia foi o menos 

aceito com sua média de 6,7 com o conceito “gostei ligeiramente”. Em relação a 

“Impressão Global”, não houve diferença significativa entre os cincos queijos.  

Na elaboração do queijo coalho de cabra temperado na cachaça, em relação a 

aceitabilidade global, obteve resultado mais expressivo na escala hedônica entre o 

“gostei moderadamente” e “gostei muito”, que foi influenciado pelo aroma do produto 

(SILVA et al., 2017). No presente estudo, os queijos maturados na cerveja obtiveram 

médias inferiores, com os conceitos “Gostei Moderadamente”.  

Corrêa (2014) sobre a impressão global e intenção de compra, os queijos 

envolvidos com casca de ciprestes e eucalipto, obtiveram maiores notas na impressão 

global (7,41 e 6,80 respectivamente) denotando boa aceitação dos atributos, sendo 

que a testemunha e o pinheiro (5,89 e 6,01 respectivamente) foram menos aceitos. 

Os queijos maturados na cerveja, ambos obtiveram médias inferiores, com os 

conceitos “Gostei Moderadamente”. 

As porcentagens de Teste de Ordenação – Preferência estão demonstradas no 

Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Porcentagem de Teste de Ordenação – Preferência 

 

Fonte: Autor (2019). 
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(QA): Queijo Testemunha 

(QW1): Queijo maturado na cerveja WEISS por um dia. 

(QW2): Queijo maturado na cerveja WEISS por dois dias. 

(QI1): Queijo maturado na cerveja IPA por um dia. 

(QI2): Queijo maturado na cerveja IPA por dois dias. 

 

Com relação ao Teste de Ordenação – Preferência, o queijo que obteve maior 

porcentagem de votos em primeiro lugar foi o QW2 (queijo maturado na  cerveja Weiss 

dois dias) com 27,08%, em segundo lugar com 25% dos votos o QW1 ( queijo 

maturado na cerveja Weiss um dia), em terceiro lugar houve um empate entre os 

queijos QW1 e QW2 com 22,91% respectivamente, em quarto lugar com 33,33% o 

QI1 (queijo maturado na cerveja IPA um dia), e que ficou em quinto lugar com um 

índice de rejeição maior o QI2 ( queijo maturado na cerveja IPA dois dias). Em relação 

a “Teste de Ordenação”, não houve diferença significativa entre os cincos queijos.  

 Desta forma notou-se que o QA (queijo testemunha), não ficou na preferência 

em nenhuma das opções. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os queijos maturados em ambas as cervejas e diferentes tempos tiveram uma 

boa aceitabilidade nos atributos, exceto no atributo aroma, o queijo controle 

naturalmente exalou o odor puro e natural do queijo, sem a interferência da cerveja, 

que desta forma se tornou mais agradável ao paladar dos provadores.  

Os testes realizados indicam diferenças significativas em relação aos atributos 

textura e aparência. Em relação aos atributos aroma, sabor, cor, avaliação global e 

intenção de compra os queijos entre si não tiveram diferença significativas. Desta 

forma tanto o queijo testemunha como os queijos maturados na cerveja não diferem 

um do outro nestes atributos.  

Em relação a textura os queijos maturados na cerveja Weiss um dia e na 

cerveja IPA um dia e dois dias, não houve diferença significativa entre si, mas o queijo 

controle e o queijo maturado na cerveja Weiss um dia obtiveram uma diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade. O queijo que teve a maior preferência 

neste atributo, foi o Queijo maturado na cerveja IPA um dia, com relação apenas ao 

queijo controle. 

 Em relação a aparência o queijo controle e os queijos maturados na cerveja 

Weiss dois dias e na cerveja IPA dois dias, não houve diferença significativa entre si, 

mas o queijo maturado na cerveja Weiss um dia e o queijo maturado na cerveja IPA 

um dia, obtiveram uma diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. O 

queijo que teve a maior preferência neste atributo, foi o Queijo maturado na cerveja 

Weiss um dia, com relação apenas ao queijo maturado na cerveja IPA um dia.  

Muitos elogiaram e outros criticaram, deram ideias, algo que faz com que se 

busque a melhora e o aperfeiçoamento dos produtos. Contudo, há a viabilidade da 

comercialização do produto, pois para todos os queijos maturados na cerveja e até 

mesmo o controle, houve índice de compra.  

Com os resultados obtidos, pode-se inferir que o desenvolvimento de um novo 

derivado lácteo, com a adição de condimentação aumenta a atratividade do produto, 

incentivando ainda mais o mercado. Sendo desta forma uma alternativa de renda para 

os produtores que queiram inovar em seus produtos e uma nova opção de compra 

para os consumidores, pois a cada dia a novidade ganha um lugar a mesa das famílias 

quando se diz respeito a alimentos.  
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APÊNDICE 01 

ANÁLISE SENSORIAL DE QUEIJO MINAS PADRÃO MATURADO NA CERVEJA 

 

Sexo: (    ) Feminino      (     ) Masculino                                  Idade: ________________ 

 

Teste de Aceitação e Intenção de Compra 

 

Você está recebendo 05 amostras codificadas de Queijo Minas Padrão Maturado na 

Cerveja. Por favor, prove-as da esquerda para a direita, avalie sensorialmente as amostras de 

acordo com cada atributo nos quadros e escreva o valor da escala que você considera  

correspondente à amostra (código) no que diz respeito aos atributos avaliados. Antes de 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 (indiferente) 

4 – Desgostei ligeiramente 

3 – Desgostei 

moderadamente 

2 – Desgostei muito 

1 – Desgostei muitíssimo 

 

 

 

 

 

 
ATRIBUTOS 

                       AMOSTRAS (Códigos) 

 
 

    

APARÊNCIA  
 

    

COR  
 

    

AROMA  
 

    

SABOR  
 

    

TEXTURA  
 

    

AVALIAÇÃO 
GLOBAL 
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Agora indique sua atitude ao encontrar estes queijos no mercado: 

5 – Compraria 

4 – Possivelmente compraria 

3 – Talvez compraria/Talvez não 

compraria (indiferente) 

2 – Possivelmente não compraria 

1 – Jamais compraria 

 

Comentários: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Teste de Ordenação-Preferência 

 

Agora ordene as amostras em ordem descrescente de PREFERÊNCIA GERAL. Se for 

necessário, prove as amostras novamente, da esquerda para a direita. Por favor, espere 30 

segundos antes de consumir a próxima amostra e utilize água entre cada avaliação.  

 

 Mais 
Preferida 

 
 

Menos 
Preferida 

Posto 1º Lugar 
 

2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 

Código  
 

    

 

Comentários: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                      AMOSTRAS (Códigos) 

 
 

    

Intenção de 
Compra 
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Agora, por favor, responda as seguintes questões: 

 

Qual característica sensorial você mais apreciou na amostra mais preferida? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Qual característica sensorial você não apreciou na amostra menos preferida? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Comentários: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

OBRIGADA!!!!!! 

 


