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Introdução
O requeijão cremoso, um produto obtido por meio de coagulação enzimática do leite,
apresenta estabilidade dependente das condições de estocagem, uma vez que alterações na
textura, aparência e composição são constantemente frequentes devido à oxidação lipídica
ocorrida no produto, ocasionando uma redução considerável do tempo de prateleira
(KRISTENSEN et al., 2001). A oxidação lipídica ocorre com a reação do oxigênio com os
lipídios insaturados presentes na composição do produto, na presença de radiações luminosas
(naturais ou artificiais), e depende de fatores intrínsecos como a fonte de luz, temperatura e o
tipo de embalagem utilizada (BORLE et al., 2001). Com base nisso, o presente trabalho
objetivou avaliar a estabilidade do requeijão cremoso em diferentes tipos de embalagens, na
presença de luz, através de análises do índice de acidez, sabor e odor, como forma de
padronizar o melhor tipo de embalagem e melhores condições de armazenamento que
garantam um maior tempo de prateleira ao produto.
Materiais e métodos
Inicialmente, o requeijão cremoso foi produzido no departamento de tecnologia de alimentos
da Universidade Federal de Viçosa seguindo todas as etapas de produção (formulação da
mistura, fracionamento e tratamento térmico) e, em seguida, foi acondicionado em diferentes
embalagens (vidro e polipropileno) e estocado em câmara BOD Brasccol sob luz fluorescente,
a 4 °C. Posteriormente, a estabilidade do produto foi monitorada durante 45 dias, com a
determinação do índice de acidez, sabor e odor após 0, 15, 30 e 45 dias de armazenamento. O
índice de acidez, por sua vez, foi estimado por meio de titulação com solução de hidróxido de
sódio 0,1 N e os resultados expressos em termo do ácido predominante no alimento, o ácido
palmítico, sendo expresso em porcentagem deste ácido presente em 100 g de gordura. Por
fim, os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA).
Resultados e discussão
Após a execução do experimento, observamos um aumento de aproximadamente 36 % na
concentração de ácido palmítico nas amostras armazenados sob luz em embalagens de vidro
após 45 dias enquanto que, nas amostras armazenadas sob as mesmas condições em
embalagens de polipropileno, o aumento foi de aproximadamente 30 % (Tabela 1). Após
análise estatística, observou-se que esta diferença observada no índice de acidez entre ambos
tipos de embalagem testados foi estatisticamente significativa (Tabela 2). Além disso, no
requeijão acondicionado em potes de vidro, no décimo quinto dia, foi perceptível uma
pequena alteração no odor e sabor do produto ao passo que, nas embalagens de polipropileno,
a alteração foi notada no trigésimo dia em diante. A maior proteção contra a luz nas
embalagens de plástico pode ser devido à incorporação de dióxido de titânio em sua
composição, responsável por reduzir a transmitância da luz em aproximadamente 80%
enquanto que, nas embalagens de vidro, não há a presença do composto e, consequentemente,
há uma menor capacidade de proteção contra os efeitos indesejáveis da luz (LARSEN &

TELLEFSEN & DAHL, 2009). Tais fatos comprovam que as radiações luminosas afetam
significamente o sabor e o tempo de deterioração do produto e indicam que estas alterações
são intensificadas com a composição e o tipo de embalagem utilizada, ocasionando um menor
tempo de prateleira principalmente quando há a utilização de embalagens de vidro. Desta
forma, pode-se afirmar que, nas prateleiras, deve-se evitar ao máximo a exposição do produto
à luz e, nas indústrias lácteas, recomenda-se o uso preferencial de embalagens plásticas,
garantindo assim um maior tempo de prateleira e uma maior qualidade ao produto.
Tabela 1- Índice de acidez observado ao longo do tempo no requeijão cremoso após
acondicionamento nas embalagens de vidro e polipropileno. O índice de acidez foi expresso
em porcentagem de ácido palmítico presente em 100 g de gordura.
Tempo de
armazenamento
(Dias)

Concentração de Ácido Palmítico
(%)
Vidro
Polipropileno

Variação Percentual* (%)
Vidro

Polipropileno

0 Dias

0, 05680

0,05680

0

0

15 Dias

0,07680

0,06720

26

15,2

30 Dias

0,08064

0,07258

29,6

21,7

45 Dias

0,08870

0,08064

35,9

29,6

*Calculado com base na variação da concentração de ácido palmítico obtida quando comparada à concentração presente no dia 0 do
experimento.

Tabela 2- Análise da variação dos dados experimentais utilizando análise de variância
(ANOVA).
Fonte de
Variação
Tratamento

Grau de
Liberdade
1

Soma de
Quadrado
0,11524

Quadrado
Médio
0,11524

Resíduo

7

0,00096

0,000137

Total

8

0,11620

-

Fcal

841,17

Ftab 5%

5,59

Significância

Relevante
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