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EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA NA MATURAÇÃO
DO QUEIJO PRATO

Autora: ÉRIKA MARIA ROEL GUTIERREZ

Orientadora: Dra. RACHEL ELISABETH DOMARCO

RESUMO

o Prato (queijo de pasta lavada), é um dos queijos mais populares do

Brasil e deve ser maturado por 45 a 60 dias para atingir as características de sabor,

aroma e textura.

o presente trabalho teve por objetivo estudar o efeito da radiação

gama no período de maturação do queijo prato. Dois períodos para a irradiação foram

testados, no 12 dia e no 152 dia de maturação. Os queijos Prato foram irradiados com as

doses de 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 kGy e testemunha em um dos períodos citados, em irradiador

de cobalto-60, com taxa de dose 0,9696 kGy/h e armazenados a 10-12°C e ± 85% UR,

por 60 dias. As análises fisico-químicas, microbiológicas e sensoriais foram feitas de 15

em 15 dias até completar 60 dias de maturação.

Através dos resultados observou-se que com o aumento da doses de

radiação, diminuiu a flora microbiana do queijo e que a irradiação retardou a maturação
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conforme se aumentou a dose, isto provavelmente, pela destruição das bactérias lácteas.

A maior diferença encontrada foi na cor que, conforme aumentou-se a dose, o queijo

ficou mais pálido, menos amarelo e vermelho.

Quanto as propriedades organolépticas verificou-se que com o

aumento da dose de irradiação, houve uma perda da coloração. O queijo ficou com uma

textura mais firme, menos cremosa e mais ressecada e apresentou um sabor menos

intenso, um pouco mais amargo e defumado comparado com a testemunha. Apesar

destas diferenças, não houve entre a equipe sensorial rejeição ao queijo Prato irradiado

até 2 kGy.
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EFFECT üF GAMMA RADIATION IN THE
RIPPENING PERIOD OF PRATO CHEESE

Author: ÉRIKA MARIA RüEL GUTIERREZ

Adviser: Dra. RACHEL ELISABETH DüMARCO

SUMMARY

The Prato (cheese washed dough) is one of the must popular cheese of

Brazil and must be ripening for 45 to 60 days for to reach characteristics of flavors and

texture.

The present work studied the effect of gamma radiation in the ripening

period of Prato cheese. Two periods of irradiation was studied, in 1st day and 15th day of

ripening. The cheese was irradiated with doses of °(non-irradiated), 1, 2, 3 and 4 kGy at a

rate of 0,9696 kGy/h from a cobalto-60 source in the period refered and stored at 10-12°C

and ± 85% RH for 60 days . The physical-chemical and microbiological characteristics

and organoleptic properties were analysed every each 15 days ofripening.

Through of the results observed that with the increase of the dose of

radiation, decreased the total rnicrobial count and that the irradiation retarded the

ripening according to increase ofthe dose, this probability ofthe destruction ofbacterial



XVI

lactics. The greatest difference found was in the colar according increasing the dose, the

cheese was more colorless , less yellow and red.

Which the organoleptic properties verified that with the increase of

the dose of radiation, there was a lost about the color. The cheese increase the frrrnness,

became dryer and less creamy and tasted flavors less intense, a little more bitter and

smoking compared with a control. Even though about these differences there was no

refuse ofPrato cheese, among the sensorial group for irradiated cheese until 2 kGy.



1 INTRODUÇÃO

o queijo é um alimento de alto valor nutritivo e sabor agradável, sendo

bastante consumido. O setor de queijos do Brasil movimentou em 1997 cerca de R$ 1,5

bilhões, 3% a mais do que o ano anterior (Costa, 1998). O consumo per capita de queijo

no Brasil teve um pequeno aumento durante a última década, de 1,97 kglhabitante/ano

em 1992 a 2,69 kglhabitante/ano em 1999 (FNP Consultoria e Comércio, 2000). Porém,

comparando com outros países, como Argentina (11,59 kglhab/ano), Itália (19,57

kglhab/ano) o nosso consumo é bem baixo e considerando as nossas dimensões

continentais, o mercado de queijo pode crescer muito.

O queijo Prato é um dos queijos mais populares do Brasil. Foi

introduzido na década de 20, na região sul de Minas Gerais, através de imigrantes

dinamarqueses. As origens do queijo Prato, segundo Furtado & Lourenço Neto (1994),

remontam aos queijos Danbo dinamarquês e Gouda holandês. Outros autores como Valle

et aI. (1992) e Albuquerque et aI. (1988), citam que o queijo Prato e variedades são

derivados dos queijos Edam e Gouda, os tipos clássicos de pasta lavada.

No Brasil, a tecnologia foi adaptada às condições locais, o que explica

as diferenças de sabor e textura observadas no Prato em relação aos queijos que lhe

deram origem (Furtado & Lourenço Neto, 1994).

O queijo Prato deve ser maturado por até 60 dias para atingir as

características de sabor, aroma, textura e consistência. Porém, no Brasil, com as

variações na produção e abastecimento de leite durante o ano, geralmente, na época das

águas, na qual a matéria-prima é abundante, os queijos são colocados no mercado com

mais de 40 dias de maturação, enquanto que na época das secas, quando a produção de

leite é menor, os queijos são colocados no mercado antes que se complete o período
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mínimo de maturação, no qual o produto adquire suas qualidades típicas. Essa

irregularidade no tempo de maturação do queijo Prato, acaba por acarretar problemas na

manutenção da padronização do produto, variando, pois as suas características, tanto em

textura como em sabor e aroma.

Devido a isso, estudos tem sido realizados com o intuito de acelerar a

maturação de queijos, utilizando técnicas modernas como a biotecnologia, bem como

conservar a temperaturas baixas, retardando a maturação, para permitir uma regularidade

de fluxo desse produto no mercado, com a manutenção de suas características.

O emprego da radiação satisfaz o objetivo de proporcionar aos

alimentos, estabilidade nutritiva, condições de sanidade e de prolongar o período de

armazenamento. Em vários países, o interesse pela radiação vem aumentado, sendo que

nos Estados Unidos, Japão e França já ocorre a aplicação comercial da radiação.

O presente trabalho tem por objetivo estudar o efeito da irradiação na

maturação do queijo prato, analisando-o através das características físico-químicas,

microbiológicas e organolépticas e contribuindo para uma possível padronização da

qualidade do produto e seu abastecimento.






























































































































































































































