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Apresentação

Nestes longos anos, já escreví vários livros. Todos eles abordando 
o apaixonante tema dos queijos... E, hoje, me deparei inquieto e pen-
sativo com a interessante missão de apresentar este meu livro sobre 
Mussarela, um queijo que se tornou universal, mas, mesmo assim, 
não leva em si a aura poética que é tão visível no entorno de um Ro-
quefort, Camembert, Parmigiano-Reggiano e outros empedernidos quei-
jos de altas castas e longa estirpe europeia...

Entretanto, um descui-
dado olhar sobre a filagem, 
sobre essas mãos laborio-
sas, não nos revela muito 
sobre as maravilhas que se 
passam no âmago e profun-
dezas dessa massa contorci-
da e retorcida, afogada em 
águas fervilhantes e vapo-
rosas ... Nossos olhos rasos, 
tão humanos e cartesianos, 

não poderiam mesmo ver aquelas pálidas fibras de caseína se ali-
nhando preguiçosamente e se enfileirando lentamente, em paralelis-
mos de infinitas platitudes e amplitudes... 

Vocês podem imaginar bilhões de moléculas de cálcio? Umas, um 
tanto quanto perdidas buscando sua identidade química, sem saber 
se são iônicas e, se assim for... se são catiônicas ou aniônicas, em 
meio a ameaçadores tampões e desdenhosos lactatos...  E, pior ainda, 
outras se revelando moléculas desnorteadas em permanente estado 
coloidal, sem eira nem beira naquele mundo onde ter carga significa 
ter laços e enlaces de grandes e sisudas covalências...

Sim, com toques misteriosos de química, bioquímica e daquela 
embolorada alquimía, turbihões de coisas seguem acontecendo en-
quanto a Mussarela se entrega sem esperanças ao seu fatídico desti-
no de ser fervida, esticada, embolada, amassada e novamente estica-
da e retorcida em roscas sem fins e de tortuosas finalidades... Vocês 
conseguem cerrar os olhos e imaginar o corrosivo ácido lático em sua 
sanha de caçar gordos paracaseinatos e, impiedosamente, despojá-
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-los de seus parcos recursos minerais e, ainda, abandoná-los pelas 
vias metabólicas totalmente desmineralizados...?  E lá se vai ele, áci-
do e faceiro,  em pecaminosos abraços com o rubicundo pH, que vem 
baixando com azedume sobre todas as coisas, deslocando prótons 
aqui e bases conjugadas por alí, enquanto se move triunfante em 
constante dissociação pelas  curvas da fermentação...

Pois é... essas simples Mussarelas não são arrogantes como um 
vetusto Parmigiano da Régia Emília, ou como esses impassíveis Danbos 
,descendentes dos bravios vikings dos mares do Norte... A Mozzarella 
nasceu humilde na bota italiana, ali pertinho de Nápoles, ouvindo ru-
gidos e suspiros do temperamental e rabugento Vesúvio e, sem muita 
exuberância, foi se esgueirando sorrateira entre as  hordas em tran-
sumância peninsular e, numa espécie de canhestra diáspora caseolí-
tica, ganhou o mundo e veio a cair na benquerença de criativos piz-
zaiolos, seus  companheiros de desterro e degredo mundanos... Virou, 
sem sonhos e perdida em quimeras, um queijo universal, ainda que 
despojado de  pedigrees de alta ascendência  ou emblemáticos brasões 
de orgulhosa nobreza...

Esta é a velha, antiga, cantada e decantada Mussarela, que, hoje, 
data venia, venho lhes apresentar... Despida de títulos, pobre em en-
cantamentos, sem acordes de pomposas melodias... Mas, cheia de 
funções e funcionalidades... coadjuvante de nossas vidas, protagonis-
ta de nossas pizzas... Se a tradição queijeira lhe foi madrasta, tornou-
-se a enteada que todos os queijeiros  adotam e todos os pizzaiolos 
envolvem em perfumado orégano ... Se antes era necessária, agora, 
personagem global, encheu-se de importância mundial e se fez im-
prescindível, velha dama soberana de nosso cotidiano laticinista... 

Múcio Mansur Furtado
Carrancas, MG, Maio de 2016
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Prefácio

O mercado de queijos, no Brasil, vem crescendo muito nestes últi-
mos anos, impulsionado por um aumento de vendas nos varejos e su-
permercados, e também pelo enorme crescimento de lojas de fast food, 
fazendo com que a produção de queijos exerça um importante papel 
na economia de muitas regiões, além de promover uma série de trans-
formações e aperfeiçoamentos tecnológicos na busca pela elaboração 
de um produto cada vez melhor e mais adaptado à nossa realidade.

Dentre os vários tipos de queijos que fabricamos, sem dúvida a 
Mussarela é o mais produzido e consumido. Sendo assim, o produto 
precisa apresentar uma excelente qualidade e propriedades funcio-
nais irrefutáveis.

Neste sentido, lhes apresento, com um enorme prazer e satisfa-
ção, esta magnífica obra: “Mussarela – Fabricação e Funcionalidade”, 
escrita pelo meu grande e admirável amigo Múcio M. Furtado, que 
aborda de forma técnico-científica, mas ao mesmo tempo, com uma 
linguagem clara, acessível e “queijeira”, em 13 (treze) capítulos rica-
mente ilustrados, esta arte secular de se fabricar Mussarela.

O livro tem uma sequência lógica, aproximando-se de um proces-
so de fabricação. Logo no primeiro capitulo, o leitor já é convidado a 
conhecer e se aprofundar mais nos diferentes tipos e características 
de mussarelas existentes aqui e no mercado americano. Múcio tam-
bém aborda nos demais capítulos fatores importantes como trata-
mentos e padronização do leite, rendimento de fabricação, influência 
e importância do uso dos fermentos, processamento no tanque, fer-
mentação da massa, processos de filagem e processos de salga.

Outra parte relevante e de grande importância da obra são os ca-
pítulos destinados aos estudos sobre estabilização, características 
funcionais e defeitos; onde o autor, por meio de seus estudos, uma in-
cansável busca pelo conhecimento e seu dedicado trabalho prestado 
às indústrias de diversos lugares no mundo, descreve detalhadamen-
te os fatores que interferem e causam grandes partes dos problemas.

Esta obra é resultado de uma admirável e notória experiência ad-
quirida nestes mais de 40 anos dedicados ao “mundo dos queijos” 
pelo competente Múcio M. Furtado, uma pessoa predestinada ao es-
pecial, apaixonada pelo que faz e um dos grandes conhecedores des-
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PARTE 1

Definições e Padrões Legais

Conceito geral de queijos de "pasta filata" 

Pelo termo "pasta filata", entendem-se os queijos cuja massa fermen-
tada é submetida a um tratamento térmico que lhes confere uma plasti-
cidade singular. O queijo passa então a apresentar uma estrutura fibrosa 
característica, com fibras paralelas, orientadas na mesma direção como 
resultado do processo de filagem. Estas fibras podem ser alongadas con-
sideravelmente sem que se rompam. Tal elasticidade  está relacionada a 
fatores fundamentais: presença predominante de caseína intacta (isto é, 
pouco proteolizada) e concentração crítica de cálcio na massa. 

Origem da denominação Pizza Cheese

Literalmente, o termo se refere à Mussarela que é preparada 
especialmente para utilização como ingrediente na elaboração de 
pizzas. O termo tornou-se de uso corrente nos Estados Unidos a 
partir da década de 60, quando  houve uma expansão muito grande 
no consumo de Mussarela para pizzas naquele país. O termo implica 
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também numa diferenciação em relação à palavra Mussarela (ou 
Mozzarella) tradicionalmente empregada para definir o queijo original 
italiano (feito com leite de búfala em primórdios) que é bem mais 
macio devido ao seu alto teor de umidade. Nos Estados Unidos existem 
basicamente quatro tipos de Mussarela, mas somente duas categorias 
são utilizadas como Pizza Cheese: as chamadas Low-Moisture ou "baixa 
umidade" (umidade de 45% a 52%, GES - Gordura no Extrato Seco mínima 
de 45%) e a Low-Moisture Part-Skim ou "Baixa Umidade Parcialmente 
Desnatada" (umidade de 45% a 52%, GES entre 30% e 45%). Na prática, 
o teor médio de umidade destes Pizza Cheeses é de 47% a 48%. Em 2013, 
foram produzidas cerca de 5 milhões de toneladas de queijos naturais 
nos Estados Unidos, sendo que o Pizza Cheese representou por volta 
de 34% deste total (1,7 milhões de toneladas). Em 2002, o Pizza Cheese 
ultrapassou o Cheddar como o queijo mais fabricado e consumido nos 
EUA. O consumo per capita de queijos nos EUA é de cerca de 16 kg/
ano (aqui incluindo o queijo Processado), sendo que o Pizza Cheese 
corresponde a 5,20 kg/ano. Os Estados Unidos seguem bem classificados 

entre os 10 países que mais consomem queijos no mundo.

Tipos de Mussarela

A Mussarela feita no Brasil é muito diferente daquela elaborada na 
Itália (que é bem mais macia). A Mussarela brasileira é feita para fatiar 
e, portanto, tem teor de umidade mais baixo, assemelhando-se mais ao 
chamado Pizza Cheese norte-americano, que é firme e com baixo teor 
de gordura. Existem outras variedades de queijos filados semelhantes 
à Mussarela, como o Caccio-Cavalo (que é curado e tradicionalmente 
apresenta uma casca fina e amarelada quando maturado sem 
embalagem) e o Fior di Latte (bolinhas mantidas numa solução de sal e 

ácido cítrico, que serão apresentadas posteriormente).

Mussarela como ingrediente culinário

Dentro do contexto de Pizza Cheese, definitivamente a Mussarela é um 
queijo feito e estabilizado para ser usado como ingrediente em diferentes 
áreas da culinária, mais notadamente nas pizzas e sanduíches como, 
por exemplo, o misto quente. Esse conceito não vale para a Mozzarella 

italiana, e notadamente queijos como o Fior di Latte e Bocconcini, que 
são consumidos diretamente ou muito usados em saladas. O fato da 
Mussarela brasileira ser considerada um ingrediente aumentou muito a 
relevância de seus aspectos funcionais, enquanto os aspectos de sabor 
e aroma ficaram para um segundo plano. Pode-se dizer, com um certo 
exagero semântico, que na Mussarela não importa tanto o sabor, mas 
sim suas propriedades funcionais, como o derretimento, elasticidade, 
separação de gordura (oiling off), formação de bolhas (blistering) e 
escurecimento (browning), requerimentos importantes observados 
sobretudo pelas grandes cadeias de fast food existentes atualmente em 
quase todos os países.

Mussarela ou Muçarela?

De acordo com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa 
(VOLP), elaborado pela Academia Brasileira de Letras, e conforme consta 
em respeitados dicionários como o Aurélio e o Houaiss, o termo correto 
é Muçarela. Quando o sistema gráfico brasileiro foi criado na década de 
40 convencionou-se que palavras de origem italiana apresentando duas 
letras Z, como “carroza, piazza, razza”, passariam a ser grafadas no Bra-
sil usando-se o Ç, tornando-se carroça,  praça e raça, respectivamente. 
Para o queijo Mozzarella italiano, adotou-se a mesma regra, tornando-se 
formalmente Muçarela.

Mussarela brasileira deve fatiar bem, sempre.
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No entanto, o uso da grafia Mussarela, ainda que incorreta, popula-
rizou-se a tal ponto no Brasil que continua a ser amplamente usada 
na maioria absoluta das citações ao produto. Dificilmente se verá em 
livros técnicos em português ou em anúncios, propagandas e cartazes 
o uso da palavra grafada como Muçarela, o que certamente causaria 
bastante estranheza.     

“Na própria Portaria nº 364/1997 de 04/09/1997 do MA PA – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que regulamentou o 
RTI – Regulamento Técni co de Identidade e Qualidade, o queijo é referi-
do como “Mussarela” e não há sequer menção à forma gráfica “Muçare-
la”, tida como oficialmente correta.”

 

“Assim, devido à grafia Mussarela ser já de amplo e absoluto domí-
nio popular há muitas décadas, seu uso é considerado correto e plena-
mente aceito em todo país, nos meios técnicos, comerciais e culinários.”

Fatiabilidade da Mussarela: importância local

Na maioria dos países que usa a Mussarela na culinária, ela não 
é fatiada e sim ralada, moída ou “cubicada” (fracionada em cubos de 
pequeno tamanho). Assim, sob essas formas, pode ser encontrada em 
embalagens próprias em supermercados ou é enviada pelas fábricas, 
em grandes volumes, para supermercados e atacadistas. Em quaisquer 
dos casos, o uso de um agente antiaglutinante é recomendado para 
evitar aglomeração das unidades.

Mussarela para fatiar, ralada, moída “cubicada”: diferenças

Há diferenças consideráveis entre estas apresentações. O queijo para 
fatiar apresenta teor de umidade mais baixo (cerca de 45%) e é bem mais 
firme, o que permite boa fatiabilidade, mesmo em queijos com algumas 
semanas de “maturação” (estabilização). Os queijos Mussarela para ralar, 
moer ou serem cortado em cubos, podem ter teor de umidade bem mais 
alto (por volta de 50% a 52%) e são, portanto mais macios. Obviamente, 
são queijos que se proteolisam mais rapidamente e a evolução de suas 
propriedades funcionais é mais acelerada comparada a de uma Mussare-
la para fatiar. Entretanto, do ponto de vista econômico, é bem mais vanta-
joso elaborar o queijo para  ralar, moer ou  ser cortado em cubos, devido 
ao rendimento litros/kg ser bem melhor. No Brasil, ainda há um largo pre-
domínio da Mussarela para fatiar, provavelmente por questões culturais. 
Por exemplo, a Mussarela ainda é comercializada predominantemente 
em fatias em padarias e supermercados para uso em sanduíches e lan-
ches, já que em países, como os Estados Unidos, ela é vendida moída ou 
ralada e  embalada em pequenas porções, a vácuo ou com atmosfera mo-
dificada (gases inertes, para evitar crescimento de fungos), muitas vezes 
para o preparo rápido de uma pizza em casa, a qual é também comprada 
(congelada, para “montar”) no mesmo supermercado.

Fatias finas de Mussarela com boa fatiabilidade
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Características da Mussarela brasileira comparadas àquelas 
do Pizza Cheese norte-americano

No Brasil, o requerimento fundamental sempre foi de que o queijo 
apresentasse boas características de fatiamento enquanto nos Estados 
Unidos o queijo é comercializado sobretudo ralado, moído ou “cubica-
do”. Quase toda a produção de Mussarela brasileira se destina à venda 
em supermercados, lanchonetes e padarias, onde o queijo é comerciali-
zado em fatias finas. Essa é uma forte tradição no Brasil e tem resistido 
ao tempo e mudanças de hábitos de consumo. Caso um queijo apre-
sente teores de umidade e/ou gordura um pouco elevados, tende a ter 
problemas de fatiamento, sobretudo se tiver sido estocado ("maturado") 
por algumas poucas semanas. A proteólise altera a matriz de caseína e 
amolece gradativamente o queijo.

Características básicas da Mussarela em outros países

Em países como a Itália, berço original da Mozzarella, ou Estados Uni-
dos, de onde provém as maiores cadeias de pizzarias no estilo fast food, 
o conceito de Mussarela é diferente, sendo baseado nas exigências lo-
cais de consumo ou das grandes pizzarias. Assim, nos Estados Unidos, a 
Mussarela não é fatiada e sim moída, ralada ou “cubicada”, o que permi-
te que seja fabricada com teores elevados de umidade (média de 48% a 
52%), enquanto na Itália a Mussarela não só é muito mais macia como 
também apresenta sabor mais suave, de maneira a ser um ingrediente 

fundamental na pizza, porém sem influenciar excessivamente em seu 
sabor. Em qualquer situação, as propriedades funcionais são considera-
das fundamentais.

Composição da Mussarela brasileira comparada à do Pizza 
Cheese norte-americano

A Mussarela brasileira possui ainda composição físico-química mui-
to irregular, devido às grandes variações nos métodos de elaboração e à 
má qualidade do leite em geral. Pode-se dizer que apresenta entre 44% a 
46% de umidade e entre 22% e 24% de gordura (entre 39% a 44% de GES 
- Gordura no Extrato Seco). Comparada ao Pizza Cheese norte-americano 
parcialmente desnatado, que apresenta entre 45% e 52% de umidade e 
entre 30% e 45 % de GES, a Mussarela brasileira é geralmente mais firme e 
de coloração um pouco mais amarelada. Isso se deve também ao fato de 
ser comum, nos Estados Unidos, o uso de descolorantes, como o Dióxido 
de Titanio, na fabricação da Mussarela para pizza. A composição média 
da Mussarela brasileira é apresentada na Tabela 01.

Legislação brasileira para a Mussarela 

A definição antiga do queijo Mussarela constava no antigo manual 
do RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produ-
tos de Origem), do Ministério da Agricultura, autorizado pelo Decreto 
no 30.691, de 29/03/1952, que já está ultrapassado em muitos de seus 
aspectos. O Artigo 621 estipulava que a Mussarela deveria ser feita 
com leite pasteurizado e deveria ser entregue ao consumo em até cin-
co dias após sua fabricação, podendo pesar de 15 a 2.000 gramas. Ou 
seja, numa época em que praticamente não havia pizzarias no país, 
não havia considerações legais sobre a necessidade de estabilização da 
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Mussarela ralada

PARÂMETRO VALORES

Umidade 44 a 46%

Gordura 22 a 24%

Gordura no Extrato Seco (GES) 39 a 44%

pH 5,0 a 5,2

Sal (cloreto de sódio) 1,0 a 1,5%

TABELA 01-Composição média da Mussarela para pizza, no Brasil
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Mussarela. Não havia padrões físico-químicos, nem microbiológicos (a 
Portaria DINAL-MS no 01/87 não fazia menção específica ao queijo Mus-
sarela). Obviamente estes parâmetros não correspondem à realidade 
atual e foram  atualizados pela nova legislação do MERCOSUL.   

Pela Portaria no 364/1997 de 04/09/1997, considerando a Resolução 
Mercosul GMC no 78/96 que aprovou seu RTIQ (Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade), a Mussarela é definida de forma muito ampla, 
podendo apresentar até 60% de umidade (queijo de teor de umidade des-
de médio até muito alto) e mínimo 35% de GES-Gordura no Extrato Seco 
(o que a classifica como um queijo extragordo, gordo ou semigordo).

Padrões microbiológicos atuais para a Mussarela

Os padrões microbiológicos são aqueles adotados, em 1996, pelo 
MERCOSUL, e constam da Portaria no 364/1997 de 04/09/1997, que consi-
dera a Resolução Mercosul GMC no 78/96 a qual aprovou seu RTIQ (Regu-
lamento Técnico de Identidade e Qualidade). A Mussarela feita no Brasil 
e outros países do Mercosul poderá, legalmente, apresentar uma ampla 
variação no teor de umidade, mas na prática, sendo destinada ao fatia-
mento,  seu teor de umidade estará quase sempre entre 43% e 46% e seu 
padrão microbiológico no Mercosul é aquele adotado (como consenso, já 
que a Mussarela, excepcionalmente, é um queijo no qual será tolerado 
um amplo limite de umidade, cujo teor poderá variar entre médio,alto 
ou muito alto) para a categoria de queijos contendo entre 36% e 46% 
de umidade como se demonstra na Tabela 02 onde n = 5 (5 peças serão 
analisadas) e c = 2 (número máximo de peças que poderão apresentar 
contagens entre os valores designados para  M e m):   

Exemplificando com os dados da tabela, em uma partida de Mussa-
rela serão retirados cinco queijos para análise, dos quais todos poderão 
apresentar por grama, por exemplo, até 1.000 coliformes (30ºC), sendo 
que apenas duas peças (c) poderão apresentar entre 1.000 (m) e 5.000 
(M) e nenhuma delas poderá apresentar mais de 5.000 coliformes/g, sob 
pena de todo o lote ser condenado. Este esquema de amostragem é o re-
comendado pela I.C.M.S.F. (International Comission on Microbiological 
Specifications for Foods).

A contagem de Salmonella sp. e de Listeria monocytogenes (em 25g) de-
verá ser sempre igual a zero.

Composição recomendada pela ABIQ - Associação Brasileira 
das Indústrias de Queijo para o rótulo da Mussarela

Observa-se que há referência na Tabela 03 à presença de glicídios, o 
que poderia deixar implícito que haveria lactose no queijo Mussarela.  
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Contagem de microrganismos na Mussarela: padrões legais

MICRORGANISMOS CRITÉRIO DE 
ACEITAÇÃO

CATEGORIA 
ICMSF

Coliformes/grama (30oC) n=5 c=2 m=5.000 
M=10.000 5

Coliformes/grama (45oC) n=5 c=2 m=1.000 
M=5.000 5

Estafilococos Coagulase + /grama n=5 c=2 m=100 M=1.000 5

Salmonella ssp./grama n=5 c=2 m=0 10

Listeria monocytogenes
/25 gramas n=5 c=2 m=0 10

TABELA 02- Padrões microbiológicos atuais para a Mussarela 
comercializada no Mercosul.

PARÂMETRO VALORES

GES-Gordura no Extrato Seco 40%

Lipídios 22 g / 100 g

Glicídios 1 g / 100 g

Proteínas 26 g / 100 g

Energia 308 kcal/100 g

TABELA 03- Composição recomendada pela ABIQ para o rótulo 
da Mussarela
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Na realidade, o tema pode ser visto por diferentes ângulos. Atualmente, 
há um grande debate sobre a eventual presença de lactose em queijos, 
já que boa parte da população no Brasil e em muitos outros países, apre-
senta intolerância ao consumo deste carboidrato. Caso haja ingestão de 
produtos lácteos contendo lactose por indivíduos intolerantes, o açú-
car não é metabolizado e passa ao intestino grosso podendo provocar 
diarreias, mal-estar e outros sintomas. Os queijos semiduros e duros 
curados não apresentam resíduos de lactose. Há muita controvérsia so-
bre queijos de maior umidade e sobretudo aqueles frescos ou de curta 
maturação. Os queijos frescos, como o Minas Frescal, definitivamente 
apresentam um pequeno resíduo de lactose, sobretudo quando são fa-
bricados sem fermentos lácticos, como é usual no Brasil. A Mussarela é 
um caso bem particular, pois não é exatamente um queijo fresco, por 
ser estabilizada, a princípio, durante duas a três semanas. É tampouco, 
um queijo curado, pois em geral não permanece armazenada em fábri-
cas por longo período e sob temperaturas consideradas normais para 
“curar” um queijo. Em um queijo estabilizado por duas a três semanas 
dificilmente serão encontrados resíduos de lactose, e mesmo de galacto-
se (que causa problemas de escurecimento do queijo na pizza). O queijo 
é feito com fermentos lácticos, que rapidamente degradam a pouca lac-
tose passada do leite para a coalhada, até eliminá-la por completo em 
poucos dias. É possivel, porém, encontrar um resíduo mínimo de lactose 
em uma Mussarela com até três dias de fabricação.

PARTE 2

Tratamento do Leite

CO2: injeção no leite para Mussarela

O processo tem se mostrado vantajoso uma vez que permite uma 
melhoria no rendimento da fabricação. Este método tem sido usado 
em vários países, dentre eles Alemanha e Estados Unidos. O CO2 é in-
jetado no leite e se transforma em ácido carbônico (H2CO3) que reage 
dessa maneira:

O ácido carbônico se dissocia em ânion carbonato, gerando dois pró-
tons H+, que tem o efeito de abaixar o pH do leite. Por exemplo, para 
abaixar o pH de 6,60 a 6,40 são necessários 400ppm de CO2 no leite. Com 
o pH mais baixo, a dose de coalho pode ser reduzida consideravelmente 
(por volta de 30%) e a coagulação ocorre mais rapidamente, podendo ha-
ver ligeira melhoria no índice de rendimento em função do processo de 
fabricação adotado. Há alegações na literatura técnica indicando que o 
tratamento do leite cru com CO2 reduziria sua contagem microbiológica.

O gás, na forma de ácido carbônico, se prende à caseína e assim, 
quando se corta a coalhada, não se verifica um abaixamento notável de 
pH no soro. 

Não se deve usar dose muito elevada de CO2 sob o risco de surgimen-
to de sabores estranhos, como o sabor metálico, comumente menciona-
do como uma desvantagem do processo, sob certas condições.

Nos Estados Unidos tem sido estudada também a adição de gelo seco 
ao leite, e com resultados muito bons. O pH é ajustado para 6,3 ou 6,4.  
A recomendação é de se adicionar cerca de 2 kg de gelo seco para cada 
1.000 litros de leite, para resultar em um abaixamento de pH da ordem 
de 0,08 ponto. Há uma linearidade da curva até pH 5,4 o que facilita fa-
zer os cálculos. O tempo de coagulação é reduzido bastante, assim como 
o são as perdas de gordura e finos no soro logo após o corte da coalhada.

CO2 + H2O    H2CO                 HCO3  +H             CO2   +2H3
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Acidificação química na fabricação da Mussarela

Esse processo tem sido largamente utilizado na Itália (para queijos 
como o Fior di Latte, Bocconcini, etc.) apesar de ter sido desenvolvido nos 
Estados Unidos, no início da década de 70. É utilizado para substituir a 
fermentação natural biológica (com cultivos) por uma acidificação quí-
mica. Consiste na adição de um ácido orgânico (ácido cítrico, lático ou 
acético) ao leite frio ou à temperatura de coagulação, em quantidade 
suficiente para abaixar instantaneamente o pH para cerca de 5,6 a 5,7, 
seguido de coagulação rápida por coalho, com ou sem adição de fermen-
tos. O ácido cítrico é o mais utilizado por seu alto poder sequestrante, o 
que possibilita a rápida desmineralização da caseína, fazendo com que 
a massa possa ser filada poucos minutos após o ponto e dessoragem fi-
nal, sem necessidade de ser pré-prensada e/ou fermentada na forma de 
blocos. O processo permite obter massa com excelentes características 
de filagem (boa plasticidade).

 Mussarela obtida por acidificação química: utilização 
em pizzas

Devido ao processo peculiar de fabricação, esta Mussarela pode 
apresentar teores mais altos de umidade e é, em geral, bem mais ma-
cia. Assim, na Itália, é geralmente destinada ao consumo direto, como 
é comum em queijos como o Fior di Latte, que são embalados em uma 
bolsa plástica contendo um líquido preservante, de composição variada 
(acidulantes, sal, antifúngicos, etc.). O mesmo ocorre nos Estados Uni-
dos, onde sua fabricação é limitada.  Devido à facilidade de fabricação, 
esse processo tem se tornado popular e com algumas adaptações na 
tecnologia de fabricação (como o uso de fermentos ou a salga direta na 
massa para firmá-la mais) permite fabricar Mussarela com proprieda-
des funcionais mais parecidas às de um queijo elaborado com cultivos, 
de forma tradicional.

As principais mudanças na Mussarela feita com acidificação direta, 
em comparação àquela elaborada de forma tradicional com cultivos es-
tão listadas na Tabela 04.

Deve-se ao fato de que esse tipo de Mussarela não contem cultivos, 
que por sua vez liberam peptidases que degradam para aminoácidos os 
peptídeos amargos, eventualmente formados pelo coagulante.

Há um potencial para uso dessa metodologia para produzir Mussa-
rela para pizza, mas alguns detalhes da funcionalidade como o derre-
timento e elasticidade ainda devem ser mais estudados, devido ao teor 
mais alto de umidade e baixo teor de cálcio desse queijo. Além disso, há 
de se considerar o maior risco de formação de sabor amargo, sobretudo 
se a Mussarela precisar ser armazenada por longos períodos. O teor de 
lactose também é mais alto e permanece quase inalterado durante o 
período de vida útil do queijo.

Uso de leite homogeneizado na fabricação da Mussarela

Pode ser usado, porém com alguns efeitos indesejáveis. A homoge-
neização do leite reduz o tamanho médio dos glóbulos de gordura, au-
mentando seu grau de emulsificação. Estudos têm demonstrado que a 
homogeneização permite aumentar o rendimento da fabricação, ao di-
minuir as perdas de gordura no soro, além de reduzir sensivelmente a 
separação de gordura quando a Mussarela é derretida  sobre a pizza.  Por 
outro lado, tem sido demonstrado que o derretimento e a elasticidade 
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COM FERMENTOS

Menor teor de cálcio 
(2g / 100g) Teor de cálcio mais alto (2,8 g/100 g)

Risco maior de amargor* Menor risco de amargor

Maior teor de umidade (> 50%) Menor teor de umidade ( <46%)

Temperatura de cozimento 
da massa <38oC

Temperatura de cozimento da massa 
39-43oC

Queijo é bem mais macio Queijo é mais firme

Alta retenção de água alta 
desde o início

Retençao de água aumenta 
com a “cura”

Menos blisters, massa com 
menos calcio Mais blisters, massa mais calcificada

Não usa fermentos: 
menos proteólise

Usa fermentos: maior 
ação proteolítica

Browning: menor chance de ocorrer Browning: pode ocorrer 
mais facilmente

Estabilização é rápida Estabilização demora cerca de 15 dias

TABELA 04- Principais mudanças na Mussarela feita com acidificação direta
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do queijo são prejudicados pela homogeneização, provavelmente devi-
do à maior presença e interligação das micelas de caseína na interface 
água-gordura. Nestes casos o queijo se apresenta um pouco mais duro, o 
que certamente altera suas propriedades funcionais. A homogeneização 
de leite (ou creme) para fabricar Mussarela não é um processo usual, e é 
mais usado para queijos com alto teor de gordura, como o Danablu, Blue 
Cheese, etc.

Fabricação da Mussarela com uso de leite reidratado 

A maioria dos trabalhos de pesquisa indica que ainda que se tra-
balhe com uso parcial de leite reidratado em substituição ao leite in 
natura, se obtêm uma Mussarela de qualidade apenas razoável, já que a 
maior retenção de soroproteínas na massa compromete o processo de 
filagem e aumenta a retenção de umidade no queijo. Assim as proprie-
dades funcionais da Mussarela são também alteradas. Quando usado 
em pequenas proporções misturado ao leite in natura o leite em pó low 
heat permite obter resultados apenas razoáveis. Mas, tampouco, é um 
processo usual e somente seria viável em países com escassez de leite in 
natura, onde os altos preços pagos ao produtor compensariam a impor-
tação de leite em pó.

Ultrafiltração (UF) do leite para a fabricação da Mussarela

Até alguns anos atrás, a utilização de UF do leite para elaborar Mus-
sarela não era um procedimento comum na indústria de queijos no 
Brasil. As primeiras tentativas com UF se deram nos anos 1980, com a 
premissa de que a concentração do soro, rico em soroproteínas como 
albumina e globulina, permitiria um aumento notável no rendimento 
do processo. Isso não ocorria, pois essas soroproteínas se perdiam nova-
mente no soro no momento do corte da coalhada. Posteriormente foi en-
contrada uma maneira de se evitar essa perda, através do aquecimento 
elevado do retentado e consequente desnaturação das soroproteínas, 
que assim se associavam à coalhada. Entretanto, a filagem era prejudi-
cada e a consistência da Mussarela se alterava muito, tornando-se mais 
mole e perdendo fatiabilidade. Hoje em dia a concentração do leite por 
membranas é usada, sobretudo para reduzir o volume de leite a ser tra-

balhado no tanque. É uma maneira de se aumentar a eficiência do pro-
cesso. Em geral usa-se um Fator de Concentração variando de 1,2 a 1,3, 
ou seja, 1,2 ou 1,3 litros de leite são concentrados nas membranas de UF 
até o volume de 1 litro.  É o equivalente a uma fábrica de 130.000 litros 
de leite ter esse volume reduzido para 100.000 litros, permitindo um uso 
mais eficiente dos equipamentos. Por exemplo, um leite que contenha 
12% de sólidos totais, passaria a apresentar cerca de 15% (há de se con-
siderar que a lactose não é concentrada como os outros componentes). 
Não há nenhum impacto notável no rendimento queijeiro. 
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Módulo de Ultrafiltração para leite para Mussarela
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Temperatura ideal de pasteurização do leite para fabricar a 
Mussarela

O leite deve ser pasteurizado entre 72ºC e 75ºC por 15 segundos. 
Temperaturas superiores devem ser evitadas, sob o risco de ocorrer 
uma forte desnaturação das soroproteínas (alfa-lactalbumina e beta-
-lactoglobulina), que poderiam ser incorporadas em maiores proporções 
à coalhada. Se isso vier a ocorrer, a coagulação é prejudicada (coalhada 
torna-se mais mole e o soro ao corte, mais leitoso) e a coalhada arrasta 
consigo mais coalho, elevando o risco de ocorrer sabor amargo na Mus-
sarela. O ideal, tecnicamente, seria que o leite fosse apenas termizado, o 
que eliminaria coliformes já a 70oC e boa parte deles em temperaturas 
inferiores, como se vê na Tabela 05.

Um leite apenas termizado coagula melhor e não apresenta prati-
camente desnaturação de soroproteínas ou insolubilização de sais de 
cálcio, dispensando o uso de cloreto de cálcio para ajudar na coagu-
lação. Entretanto, a termização não garante a destruição completa de 
eventuais microrganismos patogênicos e, por isso, deve ser evitada, a 
menos que a Mussarela seja estocada por no mínimo 60 dias antes de 
ser comercializada.

Uso de cloreto de cálcio na fabricação de Mussarela com leite 
pasteurizado

No leite existe cálcio sob várias formas, principalmente sob a forma 
ionizada (solúvel, cerca de 35%) e micelar (coloidal ou insolúvel, cerca 
de 65%). Essa parcela de cálcio coloidal pode ser dividida em aproxima-
damente 20%, que estão associados à caseína sob a forma de caseinato 
de cálcio, e 45%, que estão sob a forma de fosfato de cálcio. 

O cálcio dissolvido, ou solúvel, tem apenas 10% sob a forma ioniza-
da, que participam na coagulação do leite, sendo que os restantes 25% 
estão igualmente solubilizados, mas sob a forma de sais como o citrato 
de cálcio e fosfato de cálcio, complexados, portanto sem papel ativo na 
coagulação do leite. O cálcio ionizado (Ca2+) tem um papel importante 
na formação da rede de coalhada, por estabelecer pontes entre as mi-
celas, ao reduzir a repulsão eletrostática entre elas, promovendo sua 
agregação. O principal efeito do CaCl2 ocorre assim no segundo estágio 
da coagulação (formação do coágulo propriamente dito), embora tenha 
também um ligeiro efeito no primeiro estágio (cisão pela quimosina da 
ligação 105-106, fenilalanina-metionina, da K-caseína) através do au-
mento da concentração de íons Ca2+ e de fosfato de cálcio coloidal. Por 
outro lado, o cálcio micelar (sob a forma de fosfocaseinato de cálcio, ou 
seja, cálcio inorgânico “sequestrado”, mantido em estado coloidal inti-
mamente ligado à caseína) é de grande importância na definição da fir-
meza do coágulo. Quando o leite é aquecido, parte do cálcio ionizado é 
insolubilizado ou mesmo precipitado (dependendo do calor), diminuin-
do levemente a aptidão do leite para a coagulação. Quando se adiciona 
cloreto de cálcio ao leite, reduz-se o tempo de coagulação e aumenta-
-se a firmeza da coalhada, pois ocorre um incremento do teor de cálcio 
ionizado, (Ca2+) ao mesmo tempo que parte do cálcio adicionado reage 
com o fosfato (PO4H--) na caseína, formando fosfato tricálcico micelar 
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TEMPERATURA (oC) POR 15 SEGUNDOS % DE MORTE DE COLIFORMES

70 100

68 94

65 88

58 60

A massa da Mussarela

TABELA 05- Destruição térmica de coliformes no leite
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(fosfoparacaseinato de cálcio) e abaixando ligeiramente o pH (liberação 
do H+), o que ajuda na coagulação. Para ocorrer a filagem, boa parte 
deste fosfato de cálcio deverá ser solubilizada sob a forma de lactato de 
cálcio. Fica assim evidente, que a adição de cloreto de cálcio firma mais 
a coalhada e ajuda a manter um bom nível de rendimento. Por outro 
lado, aumenta um pouco o teor de cálcio ligado à proteína sob as for-
mas descritas anteriormente, o que requer uma fermentação adequada 
para sua solubilização. Considerando as vantagens do uso do cloreto de 
cálcio (menor perda de sólidos no corte da coalhada com consequente 
aumento do rendimento da fabricação), o seu uso é recomendado, pois 
ocorrendo posteriormente uma fermentação normal da massa, esta 
será desmineralizada da mesma forma e apresentará as condições ide-
ais de filagem. Pode-se dizer, assim, que o uso de CaCl2 não é prejudicial 
ao processo de fermentação e filagem da Mussarela.

Dose ideal de cloreto de cálcio 

Considerando que apenas uma pequena parte do cálcio ionizado é 
insolubilizado, as quantidades de CaCl2 tradicionalmente usadas são de 
fato muito altas. Observando os dados apresentados na Tabela 06, con-
clui-se que quando o leite é pasteurizado a 74oC,  bastaria uma pequena 

quantidade de cloreto de cálcio (3,5g puro ou 8,75ml de uma solução a 
40% para 100 litros de leite) para reconstituir os sais de cálcio insolubi-
lizados pelo calor. Normalmente, usa-se para cada 100 litros de leite, 50 
ml da solução a 40% ou 20g de CaCl2 puro (o equivalente a 1,8mM/litro 
de leite), o que já é tradicional em laticínio. Certamente, essa dose pode 
ser experimentalmente reduzida, provavelmente sem alterações notá-
veis na coagulação do leite ou no rendimento da fabricação.

Uso de leite termizado para fabricação de Mussarela

A expressão “termizado” se refere ao tratamento térmico do leite, 
em pasteurizador de placas, a temperaturas inferiores à 72ºC, por 15 se-
gundos ou menos. Geralmente, utiliza-se de 68ºC a 70ºC, por cerca de 15 
segundos.  Alguns queijeiros ainda relutam em “passar” do leite cru para 
o pasteurizado, na crença de que este último não permitiria a obtenção 
de uma Mussarela de boa qualidade e assim adotam aquele tratamen-
to intermediário. Obviamente, não haveria nenhuma necessidade de se 
adotar a termização, já que comprovadamente a pasteurização do leite 
não diminui a qualidade da Mussarela (ao contrário, melhora e confere 
mais padrão). Além disso, dependendo do binômio tempo-temperatura, 
não se pode afirmar que houve destruição da fosfatase ou eliminação 
completa de microrganismos patogênicos eventualmente presentes.

Efeitos do tratamento térmico do leite 

Se possível, recomenda-se adotar o limite de 72ºC por 15 segundos. 
Na prática, verifica-se que algumas empresas trabalham com até a 75ºC, 
sem problemas. Esse limite não deve ser superado, pois haveria tendên-
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Cálcio atuando como “ponte” entre 2 micelas de caseína

TEMPERATURA (oC)   
DE PASTEURIZAÇÃO 
DO LEITE (por 15 seg)

GRAMAS DE 
CLORETO DE CÁLCIO 

(100 litros de leite)

VOLUME (ml) da Solução 
40% de CaCl2 /100 

litros de leite

74 3,5 8,75

80 5,0 12,5

82 10,0 25,0

85 20,0 50,0

TABELA 06- Recomendações de dosagens de Cloreto de Cálcio
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cia de amolecimento da massa, com maiores perdas de gordura na fila-
gem, e problemas posteriores de fatiamento da Mussarela. Isto aconte-
ce porque parte das proteínas do soro, sobretudo a β-lactoglobulina, se 
precipita sobre a caseína (fração Kappa), prejudicando a coagulação e 
aumentando a retenção de umidade na coalhada. Além disso, quanto 
mais alta for a temperatura de pasteurização, maior é a retenção de 
coalho na massa, acelerando a solubilização da caseína e aumentando 
o risco de formação de gosto amargo durante a estabilização e/ou arma-
zenamento da Mussarela.

O uso de ejetor de vapor na fabricação de Mussarela  

O ejetor de vapor pode ser usado para termizar ou mesmo pasteuri-
zar o leite para a Mussarela, mas os resultados ao final do processo de 
fabricação não são bons. Quando utilizado, a massa apresenta proble-
mas de filagem, se arrebentando facilmente. O problema parece estar 
relacionado com alterações na estrutura terciária da caseína provocadas 
pela turbulência gerada pelo ejetor, ao se misturar o leite com o vapor 
sob alta pressão. Esse é um fenômeno comprovado inúmeras vezes na 
prática, especialmente na região sul de Minas, onde ainda existem mui-
tas fábricas de queijos, de pequeno porte, equipadas com ejetor de vapor, 
uma herança histórica dos pioneiros dinamarqueses que por ali se esta-
beleceram há quase um século. O processo continua sendo usado com 
eficiência na fabricação de queijos semiduros da linha Prato e similares.

Leite de búfala na fabricação da  Mussarela

O leite de búfala é notoriamente rico em cálcio (até duas vezes mais 
do que no leite de vaca) e em caseína. Com isso, é um leite muito mais 
tamponado e com maior resistência a mudanças de pH. Há muito mais 
cálcio a ser retirado da caseína e esta fração proteica está presente em 
maior quantidade no leite de búfala. O uso de Lactobacillus helveticus 
pode ser interessante quando se fabrica Mussarela com leite de búfala, 
por sua capacidade de produzir grandes quantidades de ácido lático e 
não ser inibido por isso, mas deveria ser usado em misturas com Strep-
tococcus thermophilus para acelerar a acidificação no tanque. Mesmo que 
seja necessária maior produção de ácido lático para a filagem, isso aca-
ba não se refletindo no pH mostrado no potenciômetro, devido à maior 
capacidade tampão do leite de búfala. Em outras palavras, a acidificação 
é intensa, maior do que em uma Mussarela elaborada com leite bovino, 
mas nem sempre se reflete em valores mais baixos de pH (como 4,90, 
por exemplo) devido à reação do ácido lático com o cálcio na proteína. O 
leite de búfala permite fabricar uma Mussarela com excelente plastici-
dade, talvez em consequência de seu maior teor de proteínas. Além dis-
so, o queijo será sempre muito mais branco, já que o leite bubalino não 
contém β-caroteno, abundante no leite de vaca. O processo de fabrica-
ção exige alguns ajustes, como a adição de água ao leite (cerca de 20%) 
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Resfriador e calhas em 
tratamento do leite com 
Ejetor de Vapor.
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para que a coagulação se faça de forma mais lenta e a coalhada não se 
ponha demasiado dura. O teor de gordura do leite de búfala é muito alto 
(cerca de 7% em média) e deve ser padronizado para aproximadamente 
de 3,5% a 3,8% (considerar sempre o maior teor de caseína) de forma a 
evitar problemas de textura (massa com problemas de fatiabilidade) e 
de separação de gordura (oiling off) quando o queijo for usado em pizzas.

PARTE 3  

Uso de Leite Cru

Mussarela com leite cru: legislação brasileira

A fabricação da Mussarela com leite cru é proibida no Brasil. Já o era 
pelo manual do RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitá-
ria de Produtos de Origem Animal), de 1952, o que foi confirmado pelos 
acordos do Mercosul de 1996. Essa legislação manteve que só podem ser 
fabricados com leite cru aqueles queijos maturados por, no mínimo, 60 
dias. A Mussarela não se enquadra nessa categoria e, portanto não pode 
ser feita com leite cru, em que pese ainda ser prática comum em fabri-
cações rurais ou de pequeno porte em algumas regiões do país.
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Mussarela com leite cru 

Em geral a fermentação era mais lenta, mas ocorria de forma nor-
mal, sobretudo se fosse leite cru de boa qualidade (o que é incomum) e 
com o uso eventual de um sorofermento razoável. Mas de maneira geral, 
o uso de leite cru não permitia a obtenção de uma Mussarela padroni-
zada, porque ocorriam grandes variações na flora nativa do leite, que 
podia ser susceptível às contaminações diversas que iriam permanecer 
no queijo, já que não havia nenhum tratamento térmico. Isso explica 
porque a Mussarela feita com leite cru possuía um sabor e aroma muito 
peculiares, mais acentuados (o que não quer dizer que fossem neces-
sariamente mais agradáveis) do que aqueles geralmente observados no 
queijo resultante do uso de leite pasteurizado e fermentos selecionados. 
Mas atualmente, até mesmo por questões legais, já não é comum o uso 
de leite cru para fazer Mussarela.
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O uso de leite cru e variações na consistência da Mussarela 

Atualmente quase já não se usa leite cru na fabricação da Mussa-
rela, a não ser em fábricas muito pequenas e em lugares remotos, com 
pouca ou nenhuma fiscalização sanitária.  Quando se trabalha com leite 
cru utiliza-se leite integral, sem padronização do teor de gordura. Em 
certas regiões o teor médio de gordura do leite pode variar bastante (por 
exemplo, de 3,4% a 4,2%) o que, obviamente, pode provocar uma impor-
tante variação na consistência do queijo. Um queijo muito gordo certa-
mente apresentará problemas de fatiamento que tendem a agravar-se 
com o tempo eventual de armazenamento da Mussarela. Além disso, a 
flora lática do leite cru (e de algum soro-ácido ou sorofermento usado 
eventualmente) poderá variar bastante, em número, espécies e cepas 
distintas de microrganismos, o que sem dúvida alterará o sabor e a con-
sistência (nível de proteólise) dessa Mussarela.

Sabor da Mussarela feita com leite cru 

O sabor tende a ser irregular, já que há considerável variação na flora 
natural do leite cru. Durante o cozimento da massa observa-se um odor 
acentuado, típico (de “cozido”) sendo que o gosto do queijo tanto pode 
ser agradável como pode apresentar-se estranho (popularmente chama-
do gosto de “curral”). O leite cru pode conter NSLAB (Non Starter Acid Lac-
tic Bacteria) e, algumas delas, podem degradar aminoácidos sulfurados, 
liberando compostos sulfidrílicos que conferem sabor de queimado ou 
de enxofre ao queijo. É o que normalmente ocorre com qualquer queijo 
feito com leite cru de qualidade inferior no Brasil, mesmo em regiões 

Avaliação da acidez do leite cru

supostamente consagradas por seus queijos artesanais. Não há padrão 
e nem qualidade regular, quando se usa leite cru de má qualidade. Cada 
dia o queijo terá um sabor e odor diferentes.

 

Uso de leite cru ácido  

Nesse caso a situação é muito mais complicada, especialmente 
quando se trata de acidez elevada (por exemplo, 18ºD, ou mais). Desde 
o princípio da fabricação já ocorre perda de cálcio no soro, e a massa se 
acidifica rapidamente e tende a filar ao término (às vezes até durante) 
ou logo após a fabricação, perdendo mais gordura no processo e ten-
dendo a ficar mais mole, devido ao baixo teor de cálcio e alto teor de 

Leite cru em recepção 
na fábrica
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umidade. Quase sempre tal Mussarela apresentará problemas de sabor, 
textura e de fatiamento, além de durabilidade mais baixa. Sem nenhu-
ma dúvida o rendimento  dessa fabricação também será menor. No in-
terior do Brasil, onde ainda há dificuldades de escoamento do leite por 
estradas vicinais, aliadas às deficiências higiênicas na produção, não é 
incomum encontrar-se leites com mais de 30oD de acidez e ainda assim, 
sendo processados rusticamente nessas pequenas fábricas. A ausência 
de padrões é total e são queijos, em geral, de qualidade medíocre.

Redução da acidez do leite ácido  

A redução da acidez do leite ácido não é recomendável tecnica-
mente e não é permitida legalmente. Qualquer produto alcalino que for 
adicionado vai reagir com o ácido lático existente e, assim, tão somente 
diminuir a acidez titulável. Mas o cálcio já solubilizado permanecerá 
fora da caseína sob a forma de um sal solúvel, o lactato de cálcio, e 
se perderá no soro. Não há como recuperá-lo. Por outro lado o número 
de bactérias contaminantes não será reduzido ou afetado. Não se pode 
usar tal recurso (que é também ilegal) quando se deseja fabricar uma 
Mussarela de qualidade e padronizada. Mas sabe-se que ainda é de uso 
recorrente em algumas regiões do Brasil.

Leite cru e presença de coliformes: problemas possíveis

Quando a contaminação é grande (fato frequente em leite cru áci-
do), os coliformes são facilmente notados pelo grande número de olhos 
pequenos distribuídos na massa fermentada. Quando a massa é fila-
da, uma grande parte desta flora gasógena é eliminada (dependendo 
do tempo de filagem e temperatura da massa, pode haver eliminação 
total) e as olhaduras desaparecem na massa moldada quente. Mas isso 
não quer dizer que a presença maciça de coliformes foi reduzida sem 
deixar marcas, já que o sabor da Mussarela é alterado, pois a fermenta-
ção por coliformes produz componentes diversos, como o ácido acético, 
que ficam no queijo. Além disso, muitas vezes o gás carbônico fica preso 
no meio da massa, podendo causar outros problemas, como olhaduras 
pequenas, “rendas” além de bolhas na superfície da Mussarela.

Mussarela com leite de cabra: problemas

Há grande dificuldade em se filar a massa proveniente de leite de ca-
bra. Há diferenças importantes entre as composições dos leites caprino 
e bovino. No caso da Mussarela, o problema parece estar na composição 
das diferentes frações de caseínas. O leite de vaca é rico na fração α-s1 
que quase não existe no leite de cabra. Por outro lado o leite de cabra é 
mais rico em proteínas globulares, como as soroproteínas α-lactoalbu-
mina e β-lactoglobulina. Devido a essas diferenças a massa feita com 
leite de cabra não fila bem, pois não forma as mesmas fibras alongadas 
e fica muito “arrepiada”. 

Leite cru contaminado com Staphylococcus aureus

No processo de filagem e moldagem, a temperatura da massa se 
situa em torno de 55ºC a 60ºC, permanecendo nesta faixa de tempe-
ratura por vários minutos. Assim ocorre uma considerável redução da 
carga de Staphylococcus aureus, mas não o suficiente para sua eliminação 
completa. Quando a contagem de Staphylococcus aureus no leite supera 
a 1x106 UFC/ml, produz-se uma enterotoxina termorresistente que per-
manece no queijo, mesmo que sua contagem celular tenha sido dras-
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ticamente reduzida. A baixa incidência de problemas de intoxicação 
com essa enterotoxina, muitas vezes, parece acontecer em decorrência 
da contaminação com Staphylococcus aureus não é tão elevada e a conta-
gem não aumentaria significativamente no queijo devido a sua acidez e 
teor de sal. Pela nova legislação Mercosul existe uma tolerância de até 
100 Staphylococcus aureus/g de Mussarela. De qualquer maneira não só 
é mais recomendável elaborar-se a Mussarela com leite pasteurizado, 
como também é, atualmente, uma questão legal.

Uso de sorofermento na Mussarela

O sorofermento pode ser usado, mas atualmente é um processo 
cada vez menos adotado e quase só é visto em plantas pequenas e que 
operam com leite cru, ainda que possam não estar em conformidade 
com a legislação em vigor. A base técnica do uso de sorofermento é a 
seleção térmica das espécies presentes no leite e no soro, mas essa se-
leção só ocorre, a rigor, em temperaturas de cozimento mais altas, por 
exemplo, acima de 43oC e por um tempo razoável. Não é o caso da Mus-
sarela, onde normalmente as temperaturas de cozimento da massa ra-
ramente ultrapassam a 43oC. Assim, não há seleção térmica de espécies 
termofílicas desejadas e o que se observa na prática é a aplicação de 
um sorofermento sem padrão e que descaracteriza a Mussarela. Quan-
do se pratica a propagação de sorofermento na fabricação da Mussarela, 
boa parte da flora natural do leite cru sobrevive aos processos de elabo-
ração e filagem e participam dos fenômenos bioquímicos que ocorrem 
durante a estabilização da Mussarela, muitas vezes alterando seu sabor 
e contribuindo para irregularidades em suas características. Não é um 
processo que possa ser recomendado e confirma um velho ditado latici-
nista que determina que “todo sorofermento é um soro ácido, mas nem 
todo soro ácido é um sorofermento”.

Preparo do sorofermento

O sorofermento é preparado a partir do soro fresco da fabricação do 
dia, sendo repicado (ou “iscado”) com o sorofermento utilizado nessa 
mesma fabricação. Em certos casos mais rudimentares, o soro é sim-
plesmente deixado para fermentação ao ambiente até o dia seguinte, 
sem sofrer nenhum repique. Quando se trabalha com leite cru o co-

Retirada de soro para preparação do sorofermento

zimento da massa deveria ser mais elevado (por volta de 44ºC), pois a  
essas temperaturas o soro é retirado ao final da fabricação (princípio da 
seleção térmica natural), sendo então “iscado” e deixado à temperatura 
ambiente até o dia seguinte, quando sua acidez se apresentará na faixa 
de 100ºD a 130ºD, em média. A quantidade utilizada na fabricação é bas-
tante variada, pois dependerá da qualidade do leite, estação do ano (no 
inverno sempre se adiciona um pouco mais) e da “atividade” do próprio 
sorofermento. Pode-se usar desde 0,1% (5 litros em 5.000 litros de leite) 
até  cerca de 1%.

Flora predominante no sorofermento 

Naturalmente, trata-se de uma flora lática muito variada em função 
da região, da qualidade do leite e da maneira como o sorofermento é 
preparado e propagado. Há, obviamente, uma forte predominância de 
microrganismos termofílicos como Streptococcus thermophilus, Lactoba-
cillus delbrueckii ssp bulgaricus (doravante mencionado por sua denomi-
nação antiga, Lactobacillus bulgaricus), Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 
lactis, etc. Quanto mais elevada for a acidez do sorofermento, maior será 
a predominância de bacilos e dentre eles certamente a maior porcenta-
gem será de Lactobacillus helveticus, um bacilo capaz de produzir e resistir 
à elevados teores de ácido lático (por exemplo, 300ºD).    
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Sorofermento: maior variabilidade nas características e 
qualidade da Mussarela

Por mais bem feito que seja um sorofermento, a qualidade irregu-
lar do leite que o origina não permite que seja comparado ao uso de 
fermentos láticos selecionados. Ainda não se pode comparar a qualida-
de do leite de países tropicais como o Brasil com aquela observada em 
países como a Itália, onde tradicionalmente queijos de alta qualidade, 
como o Parmigiano Reggiano, são feitos com leite cru e com uso de soro-
fermento da mais alta qualidade.

PARTE 4

Padronização do Leite e Rendimento

Teor de gordura ideal no leite para a fabricação da Mussarela

Deve-se buscar um teor de gordura tal que permita ao queijo apre-
sentar cerca de 21% a 22% de gordura (ou aproximadamente 40% a 42% 
de GES). Para tanto seria recomendável determinar o teor de caseína do 
leite e estabelecer a relação Caseína/Gordura (C/G) ideal para a fabrica-
ção. Normalmente utiliza-se leite com gordura variando de 2,8% a 3,1%. 
Considerando um teor médio de 2,20% de caseína no leite, a relação 
C/G ideal estaria em torno de 0,74. No Brasil o teor médio de caseína do 
leite (cerca de 2,20%) é notoriamente inferior àquele observado em pa-
íses como a Argentina (cerca de 2,60%) ou na União Europeia (cerca de 
2,60%). Esse tema deve ser tratado com bastante cuidado, já que o teor 
de gordura da Mussarela tem grande influência na sua fatiabilidade e 
em suas propriedades funcionais, como o oiling off.

Se o teor de umidade do queijo não for muito elevado, por exemplo, 
abaixo de 44%, a gordura do queijo poderá ser de até 24% sem maiores 
problemas. Quando os teores de umidade e gordura estão altos, em um 
mesmo queijo, haverá um impacto muito negativo no fatiamento.

Uso de agentes descolorantes para produzir uma Mussarela 
mais branca

É um procedimento adotado por algumas indústrias para dar à Mus-
sarela uma tonalidade bem branca, mais similar àquela observada no 
queijo feito com leite de búfala, que não tem β-caroteno. Pode se usar 
componentes à base de clorofila (de 5 a 10 ml por 100l de leite, depen-
dendo da origem do leite e seu teor de gordura, bem como da concentra-
ção de clorofila no produto descolorante). Por exemplo, o leite de vacas 
da raça Jersey é notoriamente mais amarelado, devido ao alto teor de 
β-caroteno. Nos Estados Unidos algumas empresas usam também o dió-
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xido de titânio (à base de 0,025% p/v ) para branquear a Mussarela. Esse 
produto foi aprovado para uso no Mercosul, pela Portaria 146, de 1996, 
do Ministério da Agricultura. Não tem sido um procedimento usual no 
Brasil já que aparentemente não é um fator importante em um queijo 
de uso absolutamente culinário como ingrediente. Além disso, seu uso 
incorreria em aumento de custos em um produto que é considerado de 
baixo valor agregado, como a Mussarela.

Granelização e coleta  de leite refrigerado na fabricação da 
Mussarela

Atualmente, com o advento da coleta a granel do leite, amplamente 
implantada no Brasil, e sua consequente manutenção a frio em tanques 
de expansão nas fazendas e sítios e posteriormente em silos nas fábricas 
(por períodos variáveis, geralmente de um a três dias) o uso de leite re-
frigerado é uma realidade em praticamente todas as grandes plantas de 
queijos. Os impactos no processo de fabricação existem, mas nem sem-
pre são percebidos pelos técnicos, já que não são assim tão visíveis. Por 
exemplo, uma pequena parte da β-caseína passa em solução, diminuin-
do o tamanho das micelas (o processo é reversível) o que pode provocar 
alterações mínimas na coagulação e na consistência da coalhada. Prova-
velmente o maior impacto pode ocorrer do ponto de vista microbiológico. 
Antigamente um grande problema era a presença de leite com acidez 
elevada na plataforma de recepção (leites com acidez acima de 18oD, por 
exemplo), que não podia ser pasteurizado e era recusado, causando um 
problema logístico na fábrica, além de político na relação com os pro-
dutores de leite. Hoje, o risco da acidificação do leite praticamente não 
existe, pois devido a sua refrigeração rápida logo após a ordenha, chega à 
planta com acidez geralmente entre 14oD e 16oD. Em resumo, a contagem 
global do leite tende a reduzir com a refrigeração, apesar de que ainda 
são registrados valores altos, se comparados àqueles observados em lei-
tes de países vizinhos como Argentina, Uruguai e Chile. Enquanto na-
queles países observam-se contagens médias de 30.000 a 100.00 UFC/ml 
de leite cru, no Brasil esse valor é extremamente variado, e pode chegar 
facilmente a 500.000 ou até 2.000.000 UFC/ml em algumas plantas que 
elaboram queijos. Com a implantação do sistema de coleta granelizada 
do leite mantido sob refrigeração, surgiu ainda um novo problema, que é 
a alta contagem de bactérias psicrotróficas no leite.

PA
R

TE
 4

Microrganismos psicrotróficos: impacto na fabricação 
da Mussarela

Atualmente grande parte das indústrias de queijos, sobretudo as 
de médio e grande porte, só trabalha com leite refrigerado, que esteve 
mantido sob frio por até quatro dias, considerando o tempo em tanques 
de expansão em fazendas e sítios somado àquele em silos da própria 
fábrica. Enquanto, por um lado, esse procedimento reduz o custo de 
transporte do leite e praticamente elimina a possibilidade de sua acidi-
ficação, pode, por outro lado, favorecer o crescimento do grupo de mi-
crorganismos conhecido como psicrotróficos. Esses crescem muito bem 
sob temperaturas de estocagem do leite, de 3ºC a 5ºC. Quando não há 
boas condições higiênicas de produção, contaminam o leite e passam a 
se multiplicar rapidamente. Microrganismos psicrotróficos têm se tor-
nado um problema crescente para a indústria de queijos nos últimos 
anos. Diversos grupos, de Gram- como Pseudomonas, Achromobacter, Ae-
romonas, Alcaligenes, Chromobacterium spp, etc. e Gram+ como Microbacte-
rium, Corynebacterium spp, etc. constituem essa classificação. Em geral 
são destruídas na pasteurização, mas algumas espécies produzem enzi-
mas (lipases e proteases) extremamente termorresistentes que podem 
provocar alterações importantes no leite e em queijos:

Queijo apresentando manchas típicas da presença de Pseudomonas sp.
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- Degradação parcial da K-caseína, provocando maiores perdas de 
finos no soro e redução do rendimento da fabricação;

- Lipólise de triglicerídeos, com liberação de ácidos graxos de ca-
deia curta, como o butírico, alterando o sabor do queijo (rancidez ou 
gosto “ardido”);

- Formação de manchas na superfície do queijo, devido à produção 
de componentes pigmentados. A cor azulada, por exemplo, tem sido 
atribuída ao crescimento de Pseudomonas fluorescens, enquanto a colora-
ção rosada ou avermelhada, à uma enterobactéria, Serratia marcescens ou 
a uma corinebactéria, Brevibacterium erythrogenes. Há ainda menção na 
literatura a um microrganismo, Micrococcus roseus, que produz pigmen-
tação rosada na superfície de queijos, mesmo se mantidos sob refrigera-
ção. Esses microrganismos que podem produzir pigmentos coloridos são 
conhecidos como cromogênicos. 

Considera-se que a contagem máxima de psicrotróficas em um leite, 
que não venha a causar alguns dos problemas aqui mencionados, seria 
de cerca de 200.000 UFC/ml. A grande maioria das plantas de queijos 
ainda não faz controle regular da presença desse grupo no leite que 
recebe em suas plantas, o que dificulta elucidar muitos problemas e 
exercer um melhor controle do rendimento da fabricação de queijos.

Contagem de células somáticas (CCS): efeitos na elaboração 
da Mussarela

Em princípio, a contagem de células somáticas pode afetar o proces-
so. É resultante da mamite, que altera a composição físico-química do 
leite. As principais alterações são:

- Diminuição dos teores de caseína, gordura e lactose;
- Aumento dos teores soroproteínas, imunoglobulinas, e cloretos (só-

dio, potássio);
- Elevação do pH (pode chegar a 6,9).
Quando o número de células somáticas ultrapassa 300.000/ml de 

leite, esses efeitos já começam a se fazer sentir.
Se a CCS é muito mais elevada, por exemplo, acima de 1.000.000/ml 

de leite, os leucócitos começam a produzir bacteriocinas que inibem os 
fermentos láticos.

Entretanto, do ponto de vista prático, hoje em dia os leites mami-
tosos só podem afetar seriamente fábricas de pequeno porte, onde os 
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volumes de leite são muito reduzidos e assim o leite recebido de um 
produtor eventualmente com animais infectados pode facilmente com-
prometer o volume total recebido naquele dia.

Uma das mais graves consequências da mamite resulta de seu trata-
mento nos animais infectados, pois o uso de antibióticos deve ser repor-
tado à fabrica ou o leite deve ser separado por pelo menos três dias após 
a aplicação do medicamento na vaca. Caso o leite contendo resíduos de 
antibióticos seja enviado para a fábrica, os cultivos podem ser inibidos, 
e o processo de fermentação será paralisado.

Rendimento e qualidade do leite

A qualidade do leite afeta o rendimento, ainda que os fatores que in-
fluenciam não sejam tão visíveis. Quando se trabalhava com leite ácido, 
a coalhada tendia a ser mais frágil, o que poderia aumentar as perdas de 
sólidos no soro. Mas atualmente quase não há leites ácidos em fábricas 
de Mussarela, com raras exceções. Os problemas são de outra ordem, 
como por exemplo, a mamite e a presença de microrganismos psicrotró-
ficos no leite. Por exemplo, em regiões com altos índices de mamite no 
rebanho o leite pode apresentar contagens de leucócitos muito elevadas 
(por exemplo, acima de um milhão/ml) o que indica uma considerável 
alteração da composição do leite e consequente queda no rendimento 
da fabricação. Mas o impacto vai depender muito do volume de leite 

A mamite (mastite) provoca aumento da CCS (contagem 
de células somáticas) no leite.
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trabalhado na planta, pois se for muito alto, um leite anormal se dilui 
facilmente e as consequências são praticamente nulas. O uso de leite 
estocado a frio por períodos prolongados (mais de 24 horas) tende tam-
bém a diminuir o rendimento, não só por alterações na estrutura mice-
lar da caseína, como também por um eventual crescimento de micror-
ganismos psicrotróficos (Pseudomonas spp) que proteolisam a caseína e 
aumentam as perdas de elementos no soro. Esse é um problema bem 
mais grave e que ocorre com muita frequência.

Rendimento normal de uma fabricação de Mussarela

Além de ser muito difícil de ser medido com precisão, é um parâme-
tro de difícil compreensão, pois depende de muitos fatores que afetam 
sua determinação. Vai depender muito da qualidade e composição do 
leite (gordura e caseína), tipo de coalho usado (coagulante fúngico ou 
“microbiano” de primeira geração tende a reduzir o rendimento) e do 
teor de umidade do queijo. Podem ocorrer variações consideráveis de 
uma região para outra, sobretudo devido à composição do leite (caseína). 
O processo de filagem também tem influência, já que a submissão da 
massa a um trabalho muito acentuado ou agressivo aumenta as perdas 
de gordura. Um rendimento na faixa de 9,5 a 10,5 l/kg deve ser conside-
rado normal, admitindo-se pequenas variações em função de diferenças 
regionais. Obviamente, 
há fabricações em que 
o queijeiro consegue 
fazer 1 kg de Mussarela 
até com menos de nove 
litros de leite; nesses 
casos, em geral, parte-
-se de leite com eleva-
do teor de extrato seco 
(porcentagens de gor-
dura e/ou proteínas al-
tas) e/ou produzindo-se 
queijo com teor mais 
alto de umidade.
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Dificuldades para medir o rendimento com precisão

O tema é complexo, pelas seguintes razões:
- As determinações dos teores de certos componentes do leite de-

vem ser feitas usando-se equipamentos confiáveis de laboratórios, ou 
através de métodos analíticos tradicionais recomendados formalmente;

- Não basta determinar o teor de proteínas. É fundamental que se 
conheça o teor de caseína, pois através dessa informação é possível ex-
plicar grande parte das eventuais variações nos valores de rendimento;

- Um dos pontos mais críticos é conhecer exatamente o volume de 
leite com que se trabalha. Não é uma medida fácil de ser executada em 
muitas plantas;

- Outro item fundamental é saber exatamente a quantidade pro-
duzida de queijos (kg). Essa quantidade deve ser determinada tanque 
por tanque, com a pesagem feita antes da salga, (onde os queijos podem 
perder até 2% de seu peso). É trabalhoso, mas é essencial;

- O teor de umidade dos queijos é crítico em determinações de rendi-
mento, e portanto tem que ser levado em conta, pois permite comparar 
lotes com diferentes composições físico-químicas;

- As cifras de transição de elementos como gordura, proteínas e só-
lidos totais devem ser determinadas com precisão, pois são fundamen-
tais para compreender variabilidades no rendimento, permitindo esta-
belecer a correção de eventuais erros no processo.

Fatores que mais afetam o rendimento

O principal fator é o teor de caseína. Não é facilmente perceptível, 
mas tem um impacto preponderante no rendimento. Quando se coagula 
o leite, a coalhada é formada pela rede de fosfoparacaseinato de cálcio, 
na qual as micelas de caseína coaguladas se unem através de pontes de 
cálcio. Quanto mais forte for esta essa rede, mais elementos como gor-
dura, lactose, sais minerais, etc. são retidos na coalhada. Estima-se, por 
estudos feitos na Itália, que 1 kg de caseína a mais no leite representa 
entre 2,5 e 2,8 kg de queijos a mais. Geralmente, no Brasil, o leite é ainda 
muito pobre em caseína. Nos meses de junho e julho, período de poucas 
chuvas, observam-se os maiores teores, que chegam a cerca de 2,3% , na 
média. Isso pode ser comparado à Argentina, onde esse valores chegam 
a 2,8% na média. Com isso, os argentinos têm um rendimento muito 
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melhor e podem produzir uma Mussarela de custo inferior, o que lhes 
permite exportar com grande competitividade. Deve ainda ser mencio-
nado que as matrizes leiteiras argentinas produzem, por lactação, de 
quatro a cinco vezes mais (cerca de 9.000 kg de leite) do que aquelas bra-
sileiras, o que reduz o custo da produção de leite e, consequentemente, 
de queijos.

Outro fator muito importante é o teor de umidade da Mussarela. 
Obviamente quanto mais alto for, melhor será o rendimento. Na prática, 
vai estar por volta de 43% a 45%. Se um queijo for feito com 47%, o ren-
dimento do processo será muito melhor, mas este queijo sofrerá muito 
mais proteólise em pouco tempo, e rapidamente perderá sua fatiabilida-
de. Portanto, é muito complicado usar esse parâmetro para aumentar o 
rendimento da fabricação. 

Um terceiro fator seria o teor de gordura, mas sabe-se que esse ele-
mento só contribui com o seu próprio peso para o rendimento. Não é 
como a caseína, que arrasta para a coalhada outros elementos, além dela 
mesma. Há que se considerar ainda que o teor de gordura da Mussarela 
para pizza não pode ser muito alto, devido a dois fatores restritivos: 

- O excesso de gordura, por exemplo, acima, de 24%, torna o queijo 
muito macio e compromete seu fatiamento;

- Igualmente, o excesso de gordura faz aumentar a separação de óleo 
(oiling off) quando a Mussarela for derretida sobre a pizza, sendo que 
esta funcionalidade é crítica para sua boa aparência e influencia muito 
no escurecimento e formação de bolhas (blisters). 

Uso de extensores na fabricação da Mussarela: viabilidade

Seguramente seria de difícil aplicação no Brasil. Extensores são pro-
dutos em pó, em cuja composição entram caseínas, soroproteinas, e às 
vezes caseinatos de sódio ou de cálcio. São usados muitas vezes para au-
mentar a capacidade de um processo, sem necessidade de investimen-
to em novos equipamentos. Por exemplo, a um tanque que transforma 
10.000 litros de leite (com 12% de sólidos totais) em queijos (gerando, 
por exemplo, 1.000 kg do produto) pode ser adicionado extensores em 
pó contendo alta concentração de proteínas do leite, mais gordura (ge-
ralmente através de butteroil) de maneira a aumentar a concentração de 
sólidos totais do leite para 15%, sem maior interferência no volume. Com 
isso pode gerar até uns 500 kg de queijos a mais (total da produção igual 

a 1.500 kg), sem ter necessidade de usar um tanque com 15.000 litros 
de leite. Quando há adição de gordura anidra ou butírica (como o butte-
roil) pode haver necessidade da adição de emulsificantes para facilitar a 
incorporação da gordura à matriz de caseína. Esse é o processo conhe-
cido por extensão e difere de outro, conhecido por recombinação, que 
consiste no uso de leite em pó, desnatado ou integral, para aumentar os 
sólidos totais do leite. Nesse caso, o produto não é considerado análogo, 
como pode ocorrer às vezes com uso de extensores, quando se agregam 
caseinatos, emulsificantes, mais agentes texturizantes ou hidrocolóides 
(espessantes, gelificantes ou estabilizantes, como por exemplo, amido, 
goma guar, carragenas, lecitinas, alginatos, etc.) e alguns sais específicos 
para auxiliar na formação da coalhada. Geralmente extensores são à 
base de WPC – (Whey Protein Concentrate) e MPC (Milk Protein Concentrate) 
que podem ou não ser conjugados com sódio ou cálcio. Quando se usa 
leite em pó desnatado na recombinação, há que se considerar cuidado-
samente o tipo de produto em uso, com relação a seu grau de desna-
turação, que interfere muito na capacidade de coagulação desse leite 
recombinado.  Há uma classificação internacional que situa os leites em 
pó em categorias desde Baixo Aquecimento (Low Heat), com um Índice 
de Nitrogênio de Soroproteína -WPNI maior do que 6,0 (mg de N por 
grama de pó) até High Heat, cujo valor de WPNI é inferior a 1,5.  Quando 
o WPNI é inferior a 4,49 torna-se muito difícil usar esse leite em pó na 
fabricação de queijos, mesmo se adicionado em pequenas quantidades 
ao leite in natura pasteurizado.

Normalmente, não se usa extensores em Mussarela, pois há alega-
ções de que reduz a qualidade da massa para a filagem. O mesmo argu-
mento é válido para uso da tecnologia de recombinação, que também 
afeta a coagulação do leite. Além disso, um grande problema pode ser de 
ordem econômica. O preço desses produtos está atrelado aos preços in-
ternacionais de leites concentrados e desidratados no mercado interna-
cional, que sofrem grandes variações em função de oferta e procura.  Em 
geral só costumam ser viáveis economicamente em países onde o preço 
do leite é extraordinariamente alto, em virtude da escassez do produto.
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PARTE 5

Fermentos

Importância do uso de fermentos láticos na fabricação da 
Mussarela

A importância do uso de fermentos selecionados é óbvia e está pre-
sente em pelo menos três das quatro fases distintas em que se pode 
dividir a fabricação da Mussarela:

- Elaboração e fermentação: fermentos atuando na produção de aci-
dez e desmineralização da coalhada;

- Formação do grão, controlando a umidade: fermentos produzem 
ácido lático, que reage com o cálcio na caseína, eliminando-o sob a for-
ma de um sal, o lactato de cálcio. Assim, o grão fica mais poroso, e ao se 
contrair, expulsa o soro (sinérese);

- Filagem e moldagem;
- Armazenamento e estabilização: fermentos atuando na proteólise 

parcial da caseína, contribuindo para a funcionalidade da Mussarela.
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Fermentos mais utilizados na fabricação da Mussarela Sem dúvida, são fermentos termofílicos. Na Itália a preferência é 
pelo uso de Streptococcus thermophilus (cuja denominação oficial é Strep-
tococcus salivarius subsp. Thermophilus, mas por razões práticas será usa-
do o termo Streptococcus thermophilus apenas) isoladamente, para quei-
jos como o Fior di Latte, Bocconcini, etc. No Pizza Cheese americano, a 
preferência tem sido majoritariamente pelo uso isolado de Streptococcus 
thermophilus ou em combinação  com Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
helveticus ou com mesofílicos como Lactococcus sp., por razões diversas.  
Quase toda Mussarela elaborada mundialmente é com o uso exclusivo 
de Streptococcus thermophilus, por sua agilidade no processo de fermen-
tação, que não encontra paralelo em nenhuma das outras espécies de 
bactérias láticas. As combinações mais frequentes são:

Com Lactobacillus helveticus: este microrganismo é galactose+ e assim 
degrada completamente os carboidratos do leite, diminuindo os riscos 
de browning (escurecimento excessivo da Mussarela na pizza, quando 
assada em forno). Além disso, Lactobacillus helveticus é muito proteolítico 
e pode ser usado também para acelerar o processo de degradação da 
proteína (proteólise), amaciando o queijo e mudando suas caracterís-
ticas funcionais e conferindo um sabor mais acentuado à Mussarela. 
Quando usado, a proporção pode variar de 10% a 50% do total, mas em 
geral usa-se apenas 10% ou 15%, pois em porcentagens mais elevadas, a 
fermentação fica muito mais lenta e a proteólise, bem mais acelerada. É 
muito resistente ao ácido lático e pode produzir até  300oD de acidez no 
leite, sem ser inibido por esta alta acidez;

Com Lactobacillus bulgaricus: pelas mesmas razões do uso Lactobacillus 
helveticus, mas com a diferença de que a grande maioria das cepas de 

Lactobacillus bulgaricus é galac-
tose- e assim esse microrga-
nismo não atua na prevenção 
do browning. Normalmente é 
bem menos usado do que o 
Lactobacillus helveticus. Tam-
bém é muito resistente ao áci-
do lático e pode produzir qua-
se 200oD de acidez no leite.
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Misturas de Streptococcus thermophilus com bacilos como 
Lactobacillus helveticus ou Lactobacillus bulgaricus: efeitos       

Na prática observa-se que fermentos com misturas de Streptococcus 
thermophilus com Lactobacillus bulgaricus, produzem acidez mais rapida-
mente durante o processo no tanque e na fermentação final da massa 
previamente à filagem. Isso se deve à conhecida relação simbiótica entre 
esses dois microrganismos. Como o Lactobacillus bulgaricus é mais pepti-
dolítico do que o Streptococcus thermophilus, libera rapidamente muitos 
aminoácidos da caseína, que beneficiam os cocos e aceleram seu me-
tabolismo. Por outro lado, Streptococcus thermophilus pode produzir ácido 
fórmico e CO2, que contribuem positivamente para o crescimento do 
Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus thermophilus possui uréases que po-
dem degradar a ureia com formação de NH4 e CO2. É comum encontrar 
em uso nas fábricas de queijos cultivos, láticos que combinem cocos e 
bacilos, especialmente pela vantagem do crescimento rápido. Além dis-
so, os bacilos sendo mais proteolíticos e peptidolíticos fazem com que a 
“maturação” da Mussarela avance mais rapidamente e ainda lhe confira 
um sabor um pouco mais acentuado.

Misturas de Streptococcus thermophilus com cultivos me-
sofílicos

As misturas com Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis 
subsp. cremoris só são utilizadas, em pequenas proporções, quando se 
deseja evitar um excesso de browning da Mussarela sobre a pizza e, so-
bretudo, quando há necessidade de se acelerar a proteólise do queijo 
desde o início do armazenamento. Lactococcus lactis subsp. lactis e 
Lactococcus lactis subsp. cremoris são microrganismos Gal (+) e conse-
guem degradar completamente a galactose, contribuindo para diminuir 
a intensidade do eventual escurecimento da Mussarela sobre a pizza. 
Contribuem muito também na aceleração da degradação da matriz de 
caseína, devido ao fato de que além de ser um cultivo mesófilo e bem 
proteolítico, podem atuar mesmo sob baixas temperaturas de manu-
tenção e estabilização da Mussarela, como 5oC. A dose recomendada é 
de no máximo 20% sob pena de haver grandes atrasos no processo de 
fermentação da massa. 

Características do Streptococcus thermophilus 

É o microrganismo mais utilizado na fabricação mundial da Mussa-
rela para pizza e apresenta as seguintes características:

- Bactéria lática termofílica;
- Cocos, Gram+, não esporulados;
- Homofermentativa (não produz gás a partir de carboidratos);
- Anaeróbico facultativo;
- Não fermenta galactose (galactose-), característica importante na 

formação do browning;
- Rápida fermentação da lactose e rápido abaixamento do pH;
- Cresce entre 20ºC e 49ºC;
- pH ideal de crescimento: entre 5,50 e 6,00;
- Temperatura ideal: 41ºC a 43ºC;
- Termodúrico,: há cepas que resistem a 80ºC;
- Produz até cerca de 1,0% de ácido lático (não tolera muito sua pró-

pria acidez);

FIGURA 01-Curvas mostrando o crescimento simbiótico entre cocos e bacilos
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- Pouco proteolítico (“matura” pouco a Mussarela, ou qualquer ou-
tro queijo);

- Permite que a Mussarela seja estocada por muitos meses (a 0oC), 
por sua baixa atividade proteolítica;

- Muito sensível a antibióticos;
- Extremamente sensível a bacteriófagos (cultivos para Mussarela 

são facilmente atacados por fagos).

Características do Lactobacillus helveticus 

É um microrganismo utilizado extensivamente na fabricação mun-
dial de queijos duros como o Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Emmen-
tal, Pecorino, Provolone, etc. e apresenta as seguintes características:

- Bactéria lática termofílica;
- Bacilos, Gram+, não esporulados;
- Homofermentativo (não produz gás a partir de carboidratos);
- Microaerofílico;
- Fermenta lactose, glucose e galactose (galactose+, uma caracterís-

tica importante); 
- Fermentação rápida da lactose e rápido abaixamento do pH (porém 

mais lento do que Streptococcus thermophilus);
- Cresce entre 20ºC e 48ºC;
- pH ideal de crescimento: entre 5,00 e 5,50;
-Temperatura ideal: 40ºC a 45ºC;
- Há cepas que são muito resistentes ao calor;
- Produz até cerca de 3,0% de ácido lático ou 300ºD (extremamente 

tolerante à acidez);
- Muito proteolítico, sobretudo acima de 15ºC (pode degradar mais 

rapidamente a Mussarela);
- Sofre autólise (lise celular) facilmente nos queijos, liberando enzi-

mas que os curam;
- É mais lipolítico do que a maioria das bactérias láticas (degrada a 

gordura e forma mais aroma nos queijos);
- Confere sabor mais acentuado aos queijos;
- Tem boa resistência a antibióticos;
- Apresenta grande resistência a bacteriófagos.

Atuação do Streptococcus thermophilus na estabilização 
(“maturação”): proteólise limitada

Em que pese ser um coccus, Streptococcus thermophilus é um micror-
ganismo com baixa capacidade proteolítica e peptidolítica. Assim, a 
proteólise primária que ocorre na Mussarela logo nas duas primeiras 
semanas de estabilização se deve em boa parte a outros sistemas en-
zimáticos, como aqueles do coagulante (quimosina ou protease ácida 
similar), ou à plasmina (enzima natural do leite) e também às enzimas 
de microrganismos do grupo NSLAB eventualmente presentes. Ao con-
trário de outros fermentos, como os mesófilos contendo Lactococcus lactis 
subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris e termófilos contendo Lac-
tobacillus helveticus ou Lactobacillus bulgaricus, fermentos à base puramen-
te de Streptococcus thermophilus não degradam muito a matriz caseínica, 
que permaneceria bastante intacta não fosse, principalmente, a atua-
ção do coalho. Resulta daí, a importância de se trabalhar com um bom 
coagulante e controlar bem os parâmetros de temperatura na filagem 
para que fiquem na massa resíduos suficientes de suas enzimas, que 
atuarão na necessária degradação da massa e melhoria das proprieda-
des funcionais da Mussarela.

Comparação do  fermento repicado com  o concentrado de 
uso direto

Durante séculos fermentos repicados foram usados em laticínios do 
mundo inteiro. Naturalmente, ainda há muitas fábricas que optam por 
esse sistema, mas pouco a pouco o cenário vem sendo dominado pela 
aplicação de fermentos diretos superconcentrados, liofilizados ou con-
gelados. São cultivos muito peculiares, tanto em conteúdo como em for-
ma, como se apresenta na Tabela 07:

Um fermento repicado costuma apresentar acidez titulável por volta 
de 80ºD a 100ºD, o que corresponde a 0,8% a 1,0% de ácido lático. Como 
costuma ser adicionado em doses de 0,5 a 1,5% sobre o volume de leite 
no tanque, um quantidade considerável, causa um pequeno (1,0ºD em 
média) aumento instantâneo da acidez titulável do leite e um ligeiro 
(cerca de 0,02 ponto) abaixamento do pH.
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Diferenças de concentração celular entre um fermento con-
centrado liofilizado e um congelado

Os fermentos concentrados são apresentados sob duas formas: con-
gelados e liofilizados. Os dois tipos de fermentos são preparados pelos 
mesmos sistemas e equipamentos, mas só até certo ponto. O que se 
busca é uma altíssima concentração de células viáveis, que pode che-

gar a 3,0 x 1011 UFC/g (300 bilhões UFC/g). De acordo com estudos feitos 
na Holanda, para fazer um bom queijo é necessário ter no leite, antes 
da coagulação, entre cinco e seis milhões/ml de células viáveis prove-
nientes da cultura lática. Quando se pasteuriza o leite, cerca de 99% da 
flora natural é destruída e o 1% que resta representa muito pouco no 
leite, além de certamente se constituir basicamente de cepas termor-
resistentes e quase todas de pouco interesse no queijo. Assim, torna-se 
necessária a recomposição da flora lática desejável no leite e, por isso, 
fermentos são adicionados.  Os fermentos são então preparados de for-
ma a apresentar uma alta concentração de células viáveis. Um fermento 
repicado, preparado na véspera de seu uso, terá cerca de 500 a 600 mi-
lhões de células viáveis por grama. Se for feita uma comparação com o 
fermento superconcentrado, esse é, em média, 60 vezes mais populoso 
em bactérias láticas do que o cultivo repicado. Em outras palavras, o 
numero de microrganismos presentes em 60 ml de um cultivo repica-

PARÂMETRO CONCENTRADO REPICADO

Células viáveis /g
Cerca de 300 

bilhões/g
Cerca de 600 

milhões/g

Fase de latência Mais longa Mais curta

Confere acidez instantânea 
ao leite ao se agregar

Não Sim

Tempo de coagulação Normal Um pouco mais rápido

“Arrancada 
fermentação”

Mais lenta Mais rápida

Curva final de pH
Dentro do que 

se espera
Dentro do que 

se espera

Praticidade de uso Maior Bem menor

Volumes manejados
Mínimos 

(gramas/100 l)
Altos (litros/100 l)

Perda de atividade
Inexistente, se 
bem estocado

Rápida, mesmo se man-
tido sob refrigeração

Vida útil Até 1 ano ( -55oC) Máximo 2 dias (5oC)

Segurança contra 
contaminações

Muito maior Bem menor

Padrão de 
comportamento

Muito estável
Instável, 

variabilidade

Padrão dos 
queijos obtidos

Elevado, 
regularidade

Médio, pode 
variar mais

Custo em uso Compensatório
Baixo 

aparentemente

TABELA 07- Comparação entre o uso de fermento repicado e o 
fermento concentrado de uso direto

Adição de fermento concentrado ao leite
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do é, aproximadamente, o mesmo que aquele encontrado em apenas 1 
ml de fermento superconcentrado. Sabe-se que no preparo do fermento 
liofilizado, há considerável perda de células viáveis, devido ao fenômeno 
conhecido por “injúria celular”, quando células são danificadas parcial-
mente e perdem muito de sua atividade. Tal fenômeno ocorre quando o 
fermento congelado (em forma de “pellets”) entra no processo de subli-
mação (desidratação do elemento congelado, à baixa temperatura, e sob 
baixíssima pressão) e passa à forma liofilizada. Com isso, é necessária 
uma quantidade maior de fermento liofilizado para que se tenha a mes-
ma contagem celular e mesma atividade que no fermento congelado 
que o originou. Também é essa a razão pela qual os cultivos congelados 
tem menor custo do que os liofilizados (sob certas situações de emba-
lagem com gelo seco e logística de transporte, essa diferença de custos 
costuma estreitar-se). A Tabela 08 apresenta uma comparação entre os 
fermentos concentrados liofilizados e os congelados:

Durabilidade real de um fermento concentrado, liofilizado 
ou congelado

O fermento congelado tem de ser mantido estritamente entre -45oC 
e -55oC sob pena de rápida perda de atividade. Sob essas temperaturas 
dura de nove meses a um ano, sem problemas. Uma vez descongelado 
(liquefeito) ou “empedrado” já não pode ser usado. Com o fermento lio-
filizado é outro cenário. Recomenda-se sua manutenção em ambiente 
por volta de -18oC, e assim mantido pode durar até um ano. Devido ao 
baixíssimo teor de umidade, na prática observa-se que os cultivos lio-
filizados duram bem além dos prazos de validade estabelecidos pelas 
empresas provedoras de fermentos láticos, ainda que as mesmas não o 
admitam formalmente. Por exemplo, se tiver sido estocado em ambien-
te por volta de -18oC por um ano, pode durar por seis a 12 meses além do 
prazo de validade, sem perda notável de atividade. Mesmo se deixado ao 
ambiente (exemplo, de 20ºC a 25oC) mantém sua atividade normal por 
cerca de sete a 10 dias. Em termos práticos, se um fermento liofilizado 
atingiu sua data máxima de validade, ainda pode ser usado por várias 
semanas ou meses, sem maiores problemas, desde que tenha sido man-
tido anteriormente sob as condições ideais de armazenamento.

Divisão da dose dos fermentos concentrados, liofilizado ou 
congelado

É bastante comum em fábricas a necessidade de se dividir um paco-
te de fermento, devido à incompatibilidade entre a dosagem recomen-
dada e o volume de leite no tanque. Não é a situação ideal, mas, por 
outro lado, pode ser contornada com relativa facilidade e praticamente 
nenhum risco. Tratando-se do fermento mais comum em fábricas de 
Mussarela, contendo unicamente Streptococcus thermophilus, esta divisão 
pode ser feita de várias formas, como se explica a seguir:

Liofilizado:
1 - Pesar o conteúdo do envelope e com base na dose (total de gra-

mas) recomendada para aquele volume de leite, calcular e pesar a quan-
tidade necessária no processo em questão. O restante não utilizado deve 
ser mantido no envelope e se este for hermeticamente fechado, não terá 
problemas de durabilidade posterior, no congelador;

PARÂMETRO CONGELADO LIOFILIZADO

Número de celulas/g 3x1011 /grama 3x1011 /grama

Fase de latência 
no leite

Mais curta Mais longa

“Arrancada” no 
processo

Mais rápida Mais lenta

Abaixamento de pH Mais rápido Mais lento

Uso em processos 
contínuos

É o  mais indicado
É viável, mas 

menos indicado

Manuseio e 
praticidade

Mais complicado Muito simples

Durabilidade, 
se estocado de 

forma adequada

Cerca de 1 ano 
a -55oC

Cerca de 1 ano 
a -18oC

Perda de atividade 
à temperatura 

ambiente

Muito rápida, em 
poucas horas

Muito lenta, pode 
resistir por 
10 a 15 dias

Logística de 
distribuição

Complexa Simples

Custo em uso Mais baixo Um pouco mais alto

TABELA 08- Comparação entre os fermentos concentrados 
liofilizados e os congelados
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2 - Outra opção é diluir bem todo o conteúdo do envelope em um ou 
dois litros de leite pasteurizado e resfriado para cerca de 25oC e, em se-
guida, dividir esse volume de leite em pequenas frações corresponden-
tes a um menor volume de leite a ser processado no tanque. Congelar 
imediatamente, antes que ocorra fermentação. Uma vez congelado, o 
fermento poder ser assim mantido por até cinco semanas sem perda de 
atividade. No momento da utilização basta apenas descongelar e adicio-
nar ao leite no tanque.

Congelado:
1 - Conhecendo a dose recomendada, diluir todo o conteúdo em um 

ou dois litros de leite pasteurizado e resfriado a cerca de 25oC e, em se-
guida, dividir esse volume de acordo com a necessidade do momento. 
Por exemplo, se um envelope para 20.000 litros de leite foi dividido em 
2 litros de leite, adicionar imediatamente 1 litro em 10.000 litros de leite 

no tanque para a fabricação, e manter o restante 1 litro em câmara fria 
(entre 5ºC e 10ºC) por até 12 horas, até o momento do uso. Não há perdas 
de atividade;

2 - O mesmo processo descrito anteriormente poderá ser feito sem 
alterações usando-se água em substituição ao leite. Por estranho que 
possa parecer essa alternativa funciona muito bem, pois o fermento 
congelado contém vários elementos nutrientes e anticongelantes e no 
momento em que é adicionado à água, esta se torna leitosa;

3 - O fermento congelado poderá também ser pesado, exatamente 
como foi descrito para o fermento liofilizado. É muito importante que o 
restante do fermento não utilizado naquele momento, seja igualmente 
mantido entre -45ºC e -55ºC.

Impacto da dose do fermento na rapidez de fermentação

aturalmente há um impacto, pois há relação direta com o número 
de células que iniciam a fermentação. Uma vez adicionado o fermento 
ao leite e estando o mesmo em temperatura adequada de crescimen-
to, as células começam a multiplicar-se. Todo provedor de cultivos tem 
uma dose mínima recomendada para que o processo ocorra em tempo 
razoável. Com frequência plantas de queijos “esticam” a dose de fer-
mentos para reduzir custos. Tal procedimento é viável, mas dentro de 
alguns limites. O mais comum é usar a metade da dose recomendada e, 
em geral, tem funcionado. Muito além disso, aumentam-se os riscos de 
demoras prolongadas no tempo de fermentação. Há também maiores 
riscos caso haja um ataque de bacteriófagos.  Assim, é necessário que os 
técnicos na fabricação encontrem um ponto intermediário ideal entre a 
necessidade de reduzir o custo em uso e aquela de manter o processo 
operando em tempo aceitável e com  risco mínimo frente a um ataque 
eventual de bacteriófagos.

Momento da adição dos cultivos : impactos na  fermentação

Trata-se de outro fator crítico, sobretudo quando se trabalha com 
temperaturas de coagulação por volta de 37oC, as quais estimulam de-
cisivamente o desempenho de culturas termofílicas, como aquelas con-
tendo puramente Streptococcus thermophilus. Antigamente o leite era co-

Fermentos concentrados congelados
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agulado quase sempre por volta de 32oC, uma temperatura boa para 
crescimento de cultivos mesófilos, muito usados na época. Atualmen-
te, prioriza-se a velocidade de fermentação e, por isso, utiliza-se uma 
temperatura que favoreça Streptococcus thermophilus, como 36ºC a 37oC 
e ainda permita uma coagulação rápida, porém controlada, para que 
a coalhada não se endureça demais. O momento de adição do fermen-
to está intimamente relacionado ao tempo de enchimento dos tanques 
com leite pasteurizado. Em fábricas de médio e grande porte, os tan-
ques têm capacidade variando de 5 a 16 mil litros de leite e o tempo 
de enchimento é dependente deste volume e da capacidade da bomba 
do pasteurizador, a qual pode variar de 5 a 50 mil litros por hora. Ou 
seja, o tempo de enchimento é bastante variável, situando-se entre 25 
e 60 minutos, em média. Uma vez que o fermento é adicionado ao leite 
(a 37oC) começa a multiplicar-se rapidamente, formando ácido lático e 
desmineralizando o paracaseinato de cálcio. Assim, podem ocorrer três 
situações em relação ao tempo de adição do fermento:

- No início do enchimento: vai provocar uma desmineralização mais 
intensa, pois a acidificação será mais rápida, desde o início do processo. 
Deve ser aplicado quando se busca filar com pH mais baixo, por necessi-
dade de maior desmineralização, por exemplo entre 5,0 e 5,10. O pH de 
transferência da massa (final do processo em tanque) será mais baixo 
(aproximadamente de 6,0 a 6,15). A massa quase sempre se apresentará 
muito fluída, lisa e brilhante na filagem;

- No meio do enchimento: ocorrerá uma desmineralização mais mode-
rada no princípio, mas que tende a se acelerar gradativamente durante 
o trabalho em tanque. É aplicado quando não se deseja uma forte acidi-
ficação desde o princípio e quando se busca um pH de transferência um 
pouco mais alto (por volta de 6,15 a 6,25) e de filagem na faixa de 5,10 a 
5,15, considerando-se os tempos normais de processo naquela fábrica. A 
massa se apresentará um pouco mais firme, mas ainda  lisa e brilhante 
na filagem;

- No final do enchimento: somente é feito quando se deseja de fato re-
tardar a fermentação ou filar em faixas mais altas de pH. Nesses casos, 
ocorre bem menos desmineralização dentro do grão e o pH de trans-
ferência da massa para a drenoprensa estará por volta de 6,25 a 6,35, 
enquanto que o pH de filagem poderá ser mais alto (dentro dos tempos 
considerados normais para a unidade), por volta de 5,20 a 5,30. Quando 
se fila uma massa com esse grau de mineralização (mais alto) ela se 
apresentará menos elástica, mais firme e, em muitos casos, “arrepiada” 
ou completamente “enrugada”, uma massa que os queijeiros tipicamen-
te consideram “feia” na filagem. Entretanto, há fabricas que optam por 
usar esses parâmetros.

Ataque de bacteriófagos na fabricação da Mussarela

Ataques de bacteriófagos ocorrem com alguma frequência na fabri-
cação da Mussarela. Bacteriófagos são vírus presentes em todas as fá-
bricas de queijos. No entanto, só causam problemas notáveis quando es-
tão acima de determinados níveis. Geralmente considera-se aceitável e 
normal a presença de até 10.000 partículas de fagos por mililitro de soro, 
o que é imperceptível nas operações diárias da fábrica, não ocorrendo 
nenhum impacto nas curvas de fermentação. Fagos são termorresisten-
tes e, portanto, passam pela pasteurização e são comuns em fábricas. 
Em outras palavras, pode se dizer que todas as fábricas contêm fagos, só 
que boa parte delas os mantém em níveis muito baixos, graças à adoção 
das BPF (Boas Práticas de Fabricação) e bons esquemas de limpeza e 
sanitização. Crescem como parasitas de bactérias dos fermentos láticos, 
especialmente no soro residual da fabricação de queijos. Seu desenvol-
vimento é muito rápido, pois apenas um fago pode dar origem a cerca 
de 100 milhões de outros fagos, em apenas duas horas e meia. Se uma 
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planta maneja com cuidado o soro e mantém padrões adequados de hi-
giene e sanitização, não terá problemas com bacteriófagos. Infelizmente, 
o microrganismo mais comum nos fermentos para Mussarela, Strepto-
coccus thermophilus, é extremamente sensível a ataque de bacteriófagos. 
Quando o título de fagos torna-se elevado, o primeiro sinal visível é a 
lentidão na fermentação, quando o pH não abaixa, sobretudo na fase 
final da curva de fermentação. Quando há um foco de contaminação, 
durante o dia na fábrica os níveis de fagos sobem gradativamente e por 
isso, os últimos tanques elaborados são os que mostram sinais mais 
claros da lentidão da fermentação, chamando a atenção dos queijeiros 
e técnicos. Obviamente quando isso ocorre deve-se aplicar com mais 
intensidade as medidas de higienização da fábrica e de todos os equi-
pamentos, sobretudo usando-se soluções de hipoclorito de sódio (cloro) 
e ácido peracético. Entretanto, essas medidas não bastam, pois se torna 
premente substituir os fermentos com cepas alternativas, no processo 
conhecido como rotação.

Rotação de fermentos na prevenção de ataque de fagos

Quanto mais rotações existirem, mais seguro será o processo de fa-
bricação e fermentação. No entanto, especialistas recomendam adotar 
esquemas simples de rotação, sem usar grandes números de cepas dife-
rentes. Quanto maior a complexidade do sistema de rotação, mais difícil 
torna-se manejá-lo, aumentando a possibilidade de erros. Considera-se 
que tendo pelo menos três rotações, já se pode garantir segurança re-
lativa em caso de um ataque de fagos na fábrica. Há vários esquemas 
possíveis de serem adotados para a rotação dos cultivos e, para isso, 
deve ser levado em conta o volume de leite manejado na fábrica diaria-
mente, o número de tanques de fabricação repetidos na jornada, assim 
como o número de turnos e as interrupções para a limpeza CIP (Clean 
in Place). Há fábricas que usam uma rotação por dia e, se tiverem três 
cepas diferentes, uma delas usada, por exemplo,  em uma segunda-feira 
só volta ao processo na quinta-feira seguinte. Há fábricas que alternam 
tanques de processo com duas cepas diferentes. Um esquema que tem 
se provado muito interessante, é a produção por exemplo de 10 tanques 
seguidos com uma cepa, mudando para outra logo em seguida. Há mui-
tos casos de fábricas que não fazem rotações regulares e não registram 
ataques fágicos por meses a fio. Tem muito a ver com a qualidade do lei-
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te e o nível de higienização dentro da fábrica. Uma regra básica é acom-
panhar atentamente as curvas de fermentação e só trocar de cepas se 
houver de fato um risco iminente. Sempre é recomendável consultar o 
provedor de fermentos sobre o melhor esquema de rotações a ser ado-
tado, já que fábricas de Mussarela são constantemente focos de pro-
blemas de fermentação lenta, causados por fagos ou por antibióticos. 
Isso se deve também às características do Streptococcus thermophilus, um 
microrganismo conhecido por sua alta sensibilidade aos bacteriófagos 
e antibióticos.

Nunca se deve misturar em esquemas de rotação, fermentos prove-
nientes de diferentes provedores. Há o risco de que contenham cepas 
idênticas, apresentando a mesma sensibilidade a bacteriófagos.

Outro fator que aumenta a vulnerabilidade de um fermento a um 
ataque eventual de fagos, é o uso de doses de fermentos muito reduzi-
das. Obviamente, isso diminui consideravelmente a população de bac-
térias láticas e aumenta o risco frente ao vírus. Bacteriófagos se multi-
plicam 100 vezes no mesmo tempo em que uma bactéria apenas dobra 
sua população.

Recomenda-se que seja feito em comum acordo com o provedor de 
cultivos um esquema de coletas periódicas de amostras de soro das fa-
bricações, para verificação da presença eventual de bacteriófagos. Nor-
malmente o soro é filtrado no momento da coleta e depois são feitos 
ensaios de atividade das culturas em rotação naquela fábrica em parti-
cular, na presença do soro avaliado. Se há uma determinada cepa com 
alta sensibilidade aos fagos eventuais daquele soro, esta cepa deve ser 
retirada do esquema de rotação de fermentos por alguns dias ou mesmo 
por semanas, se necessário.

Inativação de bacteriófagos através de esquemas de saniti-
zação

Encontram-se disponíveis para a indústria de queijos diversos tipos 
de agentes sanitizantes, sendo que alguns podem ser mais eficazes do 
que outros. Os mais recomendados são o ácido peracético e o hipoclorito 
de sódio (cloro):

- O ácido peracético (0,15%), amplamente usado na indústria de lati-
cínios, é considerado o agente químico mais eficiente contra fagos. Para 
uso sem enxágue, recomenda-se solução de no máximo 200ppm;

- O cloro, outro sanitizante tradicional e muito popular, é efetivo tam-
bém contra bacteriófagos, em soluções com concentração de 200ppm a 
400ppm.

Ambos componentes são irritantes para a pele, e são afetados pela 
presença de matéria orgânica.

Sistema tamponante do leite e a curva de fermentação

Existe no leite um sistema tampão, composto por ácidos orgânicos 
fracos, como o ácido lático (lactato, como base conjugada), ácido cítrico 
(citrato) e ácido fosfórico (fosfato) e que interagem com a caseína (que 
é uma substancia anfotérica, por ter grupos COOH e NH2, reagindo ora 
como ácido, ora como base) para conferir uma estabilidade provisória ao 
pH do meio. Quando ocorre a fermentação da lactose dentro do grão de 
coalhada pelos fermentos, ácido lático (um ácido orgânico fraco) é for-
mado e esse se dissocia em prótons H+ e no íon lactato CH3CHOHCOO-. O 
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proton H+  deveria provocar um abaixamento do pH, mas isso não ocorre 
num primeiro momento pois ele se associa aos amino-grupos (NH2) nas 
cadeias laterais dos aminoácidos da caseína, formando íons NH3

+. Por 
outro lado a base conjugada CH3CHOHCOO- (lactato) reage com o para-
caseinato de cálcio, formando um sal, o lactato de cálcio (2CH3CHOH-
COO-)Ca2+, que se solubiliza na parte aquosa (soro), desmineralizando a 
caseína. O pH se desloca em um sentido ou outro em intensidade bem 
menor, pois o ácido lático é formado na presença de uma substância 
tamponante. Mesmo assim o fenômeno de retirada de cálcio da massa 
(que se passa intensamente durante a agitação e cozimento da massa 
no tanque) ocorre, mesmo que não haja mudanças bruscas de pH (tam-
ponado). O poder tampão do leite é relativamente fraco e tão logo a mas-
sa é dessorada, grande parte dos íons NH3

+ já foram formados e a maior 
parte do cálcio já foi deslocado da paracaseina. Assim, ao observar uma 
queda brusca de pH na massa fermentando no tanque (por exemplo de 
6,20 para 5,50 em apenas 45 minutos) muitos técnicos consideram que 
a fermentação mais ativa está ocorrendo naquele momento, o que não 
é verdadeiro, pois o pH só cai tão rápido porque o sistema tamponante 
já quase não existe. Cerca de 80% da retirada de cálcio da massa ocorre 
durante o processo em tanque, mesmo que haja pouca mudança de pH. 
Por isso, enfatiza-se a importância de se manter naquela fase uma tem-
peratura adequada ao crescimento ideal dos microrganismos termofíli-
cos do fermento (Streptococcus thermophilus, a 43oC). 

Fermentos autolimitantes: definição

O termo refere-se à paralização gradual da fermentação, sem inter-
ferência de meios externos. Tipicamente, quando o pH da massa chega 
a 5,00 ou 5,10 a curva tende a estabilizar-se, sem mudanças notáveis na 
acidez real. Há várias razões para isso:

- Um esgotamento natural do substrato para o metabolismo bacte-
riano, a lactose;

- Quando a massa é fermentada ao ambiente, tende a esfriar-se e 
manter-se em equilíbrio com a temperatura do local (por exemplo, 25ºC 
a 30ºC) o que não é condizente a com a temperatura de crescimento 
ideal de fermentos termofílicos contendo Streptococcus thermophilus, que 
cresce bem entre 39ºC e 43ºC;

- O próprio efeito do abaixamento do pH; microrganismos como 
Streptococcus thermophilus são bastante sensíveis ao ácido lático e assim 
são inibidos pela própria acidez que produzem. Quando o pH atinge 
5,00, seu crescimento é muito mais lento e praticamente não crescem 
em pH inferior a 4,90.

No caso do Lactobacillus helveticus, a autolimitação não ocorreria por 
efeito de pH, mas sobretudo por abaixamento da temperatura no local 
de fermentação. Sabe-se que Lactobacillus helveticus é extremamente re-
sistente a altos teores de acidez (baixos pHs). 

Considerando que a temperatura de fermentação tem um efeito im-
portante no fenômeno da autolimitação, entende-se que os fermentos 
mesofílicos (ainda que raramente usados isoladamente na fabricação 
da Mussarela para pizza) contendo espécies do gênero Lactococcus, não 
são automilitantes.

Buscando pH inferior a 5,00: misturas adequadas de 
fermentos

Normalmente quando se necessita baixar o pH a valores inferiores a 
5,00, recorre-se a misturas de cultivos contendo Streptococcus thermophilus 
com outros contendo microrganismos mesofílicos, como Lactococcus lactis 
subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. cremoris ou termofílicos, como Lactoba-
cillus helveticus. Esta última opção é a mais utilizada. O Lactobacillus helveticus 
é um microrganismo extremamente resistente à acidez e pode crescer em 
meios com até 300oD de acidez ou pH por volta de 3,5. Por exemplo, pode ser 
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feita uma mistura contendo 
80% a 90% de Streptococcus 
thermophilus e 10% a 20% de 
Lactobacillus helveticus. Uma 
mistura como esta é garan-
tia que o pH seguirá baixan-
do além de 5,00 ou enquan-
to houver lactose disponível 
para ser metabolizada pelo 
Lactobacillus helveticus. Quan-
to maior a presença desse 
bacilo na mistura, maior é 
a facilidade de abaixamento 
do pH. Entretanto, deve-se 
atentar para o fato de que 
Lactobacillus helveticus  é um 
microrganismo que cresce 
bem mais lentamente do 
que o Streptococcus thermo-
philus  e, assim quanto maior a dose de bacilos, mais lenta será a fermenta-
ção. Resta ainda lembrar que o Lactobacillus helveticus é bem mais proteolíti-
co e, com isso, a Mussarela poderá amolecer um pouco mais rapidamente 
durante um eventual período de longa estocagem do produto.

Em regiões onde o leite apresenta maiores teores de cálcio, a Mussa-
rela costuma filar bem só em pHs por volta de 4,90 a 5,00. Tem relação 
com a alimentação do gado e com o tipo de solo (calcário,) se as vacas 
se alimentam em pastos. Pode também ocorrer com leite de búfala, que 
tem um alto teor de cálcio.

Principais características dos cultivos termofílicos

Os cultivos termófilos sempre produzem acidez mais rapidamente 
do que os mesófilos e, quando contêm bacilos são também mais pro-
teolíticos, um indicativo de que solubilizam mais a caseína, tornando a 
massa mais macia e, eventualmente, conferindo-lhe mais sabor. Quan-
do se trata apenas de Streptococcus thermophilus, a produção de ácido é 
muito mais rápida durante a fabricação, mas menos intensa (menor 
quantidade), aliada à outras características importantes: durante a es-

tabilização da Mussarela a proteólise é menor e não ocorre degradação 
da galactose, que fica na massa e pode vir a causar o defeito conhecido 
por browning não enzimático, que é o escurecimento da Mussarela quan-
do derretida sobre a pizza (este problema pode, obviamente, ser corrigi-
do com o uso de tecnologia de fabricação adequada). 

Misturas termofílicas de cocos com bacilos: razões

Há várias justificativas e uma delas é o fato de que os cocos são 
acidificantes mais rápidos e aceleram o processo de desmineralização 
no tanque e na fermentação, permitindo a filagem. Os bacilos aumen-
tam sua velocidade de fermentação quando o meio se torna mais ácido 
(abaixamento do pH), pela ação inicial dos cocos. Os bacilos têm maior 
importância durante a estabilização porque são muito mais proteolíti-
cos do que os cocos termofílicos e, assim, ao solubilizarem parcialmen-
te a caseína melhoram as propriedades funcionais da Mussarela e lhes 
conferem um pouco mais de sabor.

Uso de Lactobacillus helveticus: recomendações 

Durante muito tempo, o uso de Lactobacillus helveticus era visto com res-
trição, devido a sua maior capacidade proteolítica. Atualmente, é mais fre-
quente a utilização de fermentos que misturam Streptococcus thermophilus 
com Lactobacillus helveticus. Uma das vantagens é a reconhecida atividade 
desse bacilo como microrganismo galactose +, contribuindo para reduzir o 
problema de escurecimento excessivo da Mussarela na pizza. Além disso, 
estudos recentes têm demonstrado que devido ao seu rápido crescimento, 
o número de Streptococcus thermophilus supera, em muito, o de bacilos (Lac-
tobacillus helveticus ou Lactobacillus bulgaricus) durante o processo de elabo-
ração no tanque, mesmo que a concentração inicial de bacilos seja muito 
superior a de cocos (por exemplo, uma relação bacilos:cocos de 9:1). Poste-
riormente, durante a filagem, a temperatura elimina mais bacilos do que 
cocos. Em resumo, durante a estabilização os bacilos contribuem para a 
proteólise sem provocar problemas, já que sua contagem não seria exces-
siva, mesmo que se tenha utilizado uma alta proporção na dose inicial de 
fermento. Vale a pena enfatizar que a proteólise sempre será maior quando 
se usa uma mistura de bacilos e cocos, comparada ao uso isolado de cocos.   
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Quando usado para controlar a intensidade do browning na Mussare-
la, a dose de Lactobacillus helveticus é de cerca de 10% sobre a dose total de 
fermento, que quase sempre é composto de  Streptococcus thermophilus,  
que é incapaz de degradar a galactose. Obviamente, doses maiores de 
Lactobacillus helveticus podem ser usadas, mas há que se considerar o 
impacto sobre o sabor da Mussarela (fica mais acentuado, sem que  isso 
represente necessariamente um problema) e sobre sua textura (a matriz 
caseinica é mais degradada e com isso propriedades funcionais como o 
derretimento e a separação de óleo, são alteradas).

Crescimento simbiótico de cocos e bacilos durante a coagu-
lação e fabricação

Esse crescimento ocorre e é considerado um processo clássico na 
microbiologia. Como Streptococcus thermophilus é notoriamente pouco 
proteolítico, produz poucos aminoácidos e peptídeos para seu próprio 
metabolismo, assim, esses componentes são produzidos por Lactoba-
cillus bulgaricus ou Lactobacillus helveticus a partir da degradação da ca-
seína. Em contrapartida, os cocos estimulam o crescimento dos bacilos 
consumindo oxigênio, produzindo gás carbônico e ácido fórmico, redu-
zindo assim o potencial de oxiredução do leite e da coalhada. Durante 
as fases iniciais do processo, a produção de ácido lático é dominada 
pelos cocos que crescem rapidamente e superam em número os baci-
los. Devido ao seu rápido crescimento inicial, os cocos tendem a predo-
minar sobre os bacilos durante a fabricação da Mussarela, mesmo que 

tenham sido inoculados ao leite em proporção inferior. Porém, com o 
aumento da acidez e abaixamento do pH, os bacilos passam a ter me-
lhores condições de crescimento na massa, enquanto os cocos tendem 
a diminuir sua multiplicação, mesmo assim, se mantêm predominan-
tes ao final do processo.

Superativação do fermento

A superativação não é a mesma coisa que a pré-maturação do fer-
mento feita no enchimento do tanque com leite. É um processo que se 
adota também quando se trabalha com fermentos liofilizados concen-
trados. Permite acelerar bem mais o processo de fermentação, quando 
se deseja filar a massa no mesmo dia de sua fabricação. É diferente da 
pré-maturação (ou pré-ativação) porque é feito em volume muito menor 
de leite e na temperatura ideal de crescimento da flora termofílica. Por 
exemplo, na fabricação de 15.000 litros de leite em Mussarela, a dose de 
cultivo concentrado a ser usado é 

adicionada a 20 litros de leite pasteurizado, retirado do tanque no 
início do aquecimento e aquecido  à 43ºC-45ºC, mantendo-se em fer-
mentação por um período de 40 a 60 minutos.  Nesse tempo e sob essa 
temperatura ideal de crescimento, a acidez deverá subir rapidamente 
para cerca de 35-50ºD, indicando uma rápida multiplicação dos micror-
ganismos. Esses 20 litros de leite, convertidos em um fermento supera-
tivado são, então, adicionados ao tanque com 15.000 litros, seguidos da 
imediata adição de coalho. Obviamente, a superativação não pode ser 
feita diretamente no leite no tanque de fabricação, pois este não pode 
ser aquecido a 43-45ºC para coagulação.
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Coagulação do leite e processamento no tanque

Temperatura de coagulação

Tradicionalmente, o leite para a Mussarela, e para muitos outros quei-
jos, era coagulado a 32oC. Durante muitos anos quase toda Mussarela era 
fabricada em duas etapas bem distintas: elaboração em um dia e filagem 
da massa no dia seguinte. Boa parte dos cultivos láticos eram mesófilos 
e bem mais lentos. Havia também alguns fermentos com grande abun-
dância de Lactobacillus helveticus que é um bacilo com enorme capaci-
dade de produzir ácido lático, apesar de produzi-lo lentamente. Com o 
advento dos processos mecanizados (ou automatizados) de produção da 
Mussarela, surgiu a necessidade de uso de fermentos à base de micror-
ganismos termófilos muito rápidos, e a escolha tem sido sempre Strepto-
coccus thermophilus que apesar de não produzir uma enorme quantidade 
de ácido lático, o produz muito rapidamente. Sua temperatura ideal de 
crescimento se situa por volta de 43oC. Buscando uma temperatura que 
favorecesse esse cultivo e ao mesmo tempo permitisse uma coagulação 
bem controlada (que não fosse rápida demais) tem-se usado coagular o 
leite para a Mussarela entre 36oC e 38oC.  Assim o fermento é estimulado 
desde sua adição ao leite, durante o enchimento do tanque, e durante o 
período de 25 a 35 minutos de coagulação, fazendo com que o tempo de 
fermentação anterior à filagem seja consideravelmente reduzido.

Coalhos ou coagulantes mais recomendados para a fabrica-
ção da Mussarela

Em princípio, recomenda-se o uso de coalho de origem animal ou 
quimosina pura derivada de fermentação (o chamado, erroneamente, 
coalho "genético") por questões de proteólise moderada e melhor rendi-
mento. O uso de coagulantes fúngicos foi mais restringido durante mui-
tos anos, por apresentarem maior estabilidade térmica, o que fazia com 
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que tivessem maior presença residual na Mussarela. Sua maior atividade 
proteolítica poderia acelerar a proteólise durante a estabilização ou ar-
mazenamento da Mussarela, o que nem sempre é desejável, além de au-
mentar os riscos de formação de sabor amargo quando o queijo tivesse 
que ser estocado por vários meses. No entanto, há atualmente coalhos 
fúngicos/microbianos ditos de “terceira geração”, que são bem mais ter-
molábeis e com menor capacidade proteolítica, cuja utilização na fabri-
cação de Mussarela têm aumentado gradualmente. Esses coagulantes 
mais modernos são, portanto, também apropriados para a fabricação.

Resíduos de enzimas coagulantes na Mussarela: influência 
da filagem

Durante o processo de filagem, há dois parâmetros importantes que 
afetam a atividade residual das enzimas coagulante na Mussarela: o 
tempo de residência da massa na filadora e a temperatura de filagem. 
Quanto mais longo o tempo e mais alta a temperatura, menos resíduos 
de coagulantes ficam na massa e, por consequência, a proteólise pri-
mária (degradação inicial da matriz caseínica por proteases) é diminuí-
da consideravelmente. A temperatura normal de filagem é por volta de 
58oC, enquanto o tempo de residência da massa é mais variável (de 5 a 
10 minutos), pois depende do tipo de equipamento e de sua capacidade 
de trabalho. A velocidade é ajustável em muitas filadoras. Portanto, a es-
colha do coagulante é um fator crítico na elaboração da Mussarela, pois 
impacta não só no rendimento, como é crença comum, mas também 
nas propriedades funcionais do queijo, na sua durabilidade e qualidade.

Corte da coalhada: efeitos na composição da Mussarela

Obviamente, o modo de cortar o coágulo influencia o processo, con-
forme já é bem conhecido para quaisquer tipos de queijos. O corte em 
grãos maiores tende a aumentar a umidade dos queijos e pode facilitar 
o processo de acidificação, dependendo de como se trabalha a massa. 
Normalmente são cortados grãos de tamanho médio, cubos de 1,5 a 2,0 
cm de aresta. Quando se busca um queijo filado de alta umidade como 
o Fior di Latte, a coalhada é cortada em grãos bem maiores e há pouca 

ou nenhuma agitação. Opcionalmente na Mussarela para pizza, os grãos 
podem ser cortados em tamanho um pouco menor e, para compensar, o 
ponto é dado um pouco mais cedo, para manter o mesmo teor de umi-
dade que seria obtido com um grão maior.

Temperatura de cozimento da massa: efeitos

O cozimento da massa tem enorme importância e é um dos fatores 
mais críticos no processo. Obviamente, a temperatura de cozimento tem 
muita influência na velocidade de fermentação e na sinérese (expulsão 
do soro e encolhimento do grão) da coalhada. Se há necessidade de ace-
lerar a fermentação, o cozimento é feito por volta de 43oC, sendo que 
esta temperatura pode subir até 45oC em casos extremos (e com risco 
de ressecar muito o grão). Tudo está relacionado ao uso de um cultivo 
termófilo.  Na maioria das situações o cozimento da massa ocorre en-
tre 40oC e 43oC e é bastante satisfatório. Quando a coagulação é feita a 
37oC, por exemplo, a coalhada é cortada e agitada por uns 10 minutos e 
inicia-se o aquecimento indireto (vapor na camisa do tanque) até 43oC, 
à base de 1oC a cada minuto  e meio aproximadamente. Durante todo 
esse tempo (adição do fermento, coagulação, corte e agitação) o culti-
vo cresce rapidamente dentro do grão, produzindo ácido lático e assim, 
retirando cálcio da caseína e preparando a massa para a filagem em 
poucas horas mais. 
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Temperatura ideal de cozimento da massa

Como se trabalha sempre com cultivos termofílicos, as tempe-
raturas de cozimento variam de 40oC a 43oC, de maneira geral. A ex-
periência prática tem demonstrado que utilizando-se temperaturas 
intermediárias, como de 41oC a 42oC, mantém-se um nível adequado 
de umidade na massa e ainda assim dentro de uma faixa com ótimas 
condições de crescimento para a flora termofílica como Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus helveticus ou Lactobacillus bulgaricus. A ma-
nutenção dessa faixa de temperatura no cozimento da massa é um 
ponto crítico, pois é nesse curto período de tempo que ocorre o maior 
grau de desmineralização da massa. Temperaturas de 45oC ainda es-
timulam o crescimento do Streptococcus thermophilus mas levam a um 
maior ressecamento do grão, interferindo negativamente no rendi-
mento da fabricação.

Remoção de cálcio da caseína

Cerca de 80% a 90% do cálcio é removido das micelas do fosfopa-
racaseinato de cálcio durante a elaboração no tanque, sob condições 
normais de acidificação. Assim, esta etapa do processo é fundamental 
e de fato requer um ativo trabalho de acidificação dentro do grão de 
coalhada. Trabalhos feitos na Utah State University, EUA, demonstram 
que uma coalhada dessorada com pH 5,9 apresenta cerca de 17% menos 
cálcio do que uma coalhada  dessorada com  pH 6,4. Portanto, é necessá-
rio que se considere como um ponto crítico do processo a temperatura 
de coagulação do leite e de cozimento da massa. No caso da coagulação, 
recomenda-se atualmente que se 
faça entre 37oC e 38oC enquan-
to que o cozimento deve ser fei-
to por volta de 41oC a 43oC. Essas 
temperaturas favorecem muito o 
crescimento do Streptococcus ther-
mophilus, amplamente utilizado 
na fabricação de Mussarela para 
pizza no mundo todo. 

Lavagem da massa na fabricação da Mussarela 

A delactosagem é pouco usada na Mussarela. Mas não pode ser des-
cartada. Trata-se de um queijo em que uma fermentação rápida é ne-
cessária e, portanto, a presença de lactose é fundamental. Entretanto, 
em muitas situações, resíduos de lactose ou de galactose podem ser fon-
te de um problema funcional, que é o escurecimento excessivo da Mus-
sarela sobre a pizza (browning não-enzimático). Dentre outros recursos 
usados para evitar esse problema, está a lavagem da massa no tanque. 
Logo após os 10 minutos de corte e agitação inicial, são retirados até 40% 
de soro (sem prejuízo para a fermentação) que podem ser substituídos 
por igual quantidade de água quente a 75oC (pode-se usar também água 
morna, a 40oC e complementar o aquecimento a 42oC ou 43oC com vapor 
na camisa do tanque). Geralmente o queijo resultante tende a ficar um 
pouco mais macio, mais claro e com menor tendência a queimar sobre 
a pizza no forno.

Mesmo que a massa seja bastante lavada, manterá um teor de lac-
tose residual que ainda permite uma boa fermentação posteriormente.

Um dos motivos para a rara utilização desse recurso é problema ge-
rado pela adição de água ao soro, que atualmente tem bom valor agre-
gado ao ser comercializado para secagem e outras finalidades.

Delactosagem: como ocorre

Dentro do grão há um número muito mais elevado de microrganis-
mos do que no soro em sua volta. À medida que ocorre a fermentação 
no grão, sai lactato de cálcio e entra mais lactose vinda do soro, num 
processo de troca osmótica. Quando se adiciona água ao soro, entra me-
nos lactose no grão, já que o soro foi bastante diluído em que pese a ma-
nutenção da pressão osmótica. Ao mesmo tempo, com o aquecimento o 
grão se contrai e expulsa ainda mais soro (sinérese), carregado com lac-
tose, ácido lático e lactato de cálcio (desmineralização intensa durante a 
elaboração no tanque). Assim mantém-se um nível residual bem  menor  
de lactose dentro do grão de coalhada.

Havendo menos lactose no grão, por consequência haverá menos 
galactose na massa, caso se trabalhe apenas com um fermento galacto-
se - como aqueles contendo somente Streptococcus thermophilus. Estudos Lavagem e delactosagem da massa

PA
R

TE
 6



94 95

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

feitos na Universidade de Vermont, nos EUA, indicam que para ocorrer 
um mínimo de browning na Mussarela quando a pizza é assada, é neces-
sária a presença de 0,1% de galactose sendo que torna-se um problema 
quando o carboidrato atinge cerca de 0,3%.

pH de transferência da massa: importância

É um parâmetro que terá influência direta no teor de cálcio da mas-
sa e na curva de pH. Quando uma massa é transferida com pH um pou-
co mais alto, entende-se que ainda esteja bem mineralizada e com um 
poder tampão maior. Com isso, o abaixamento do pH se mostra mais 
lento e demorado e, dentro do tempo considerado normal, a massa vai 
filar, porém por ter pH mais alto (por exemplo, 5,20) terá aparência mais 
enrugada ou “arrepiada”. Nem sempre é uma massa considerada “bo-
nita” pelos queijeiros. Por outro lado, massas como essa, que filam em 
pH mais alto, sempre apresentam maior teor residual de cálcio e por 

isso tem estrutura mais firme. Com o decorrer do tempo de estocagem 
da Mussarela, a proteólise avança e qualquer massa muda e tende a 
amolecer gradativamente, podendo até perder sua característica de cor-
te, começando a “mascar” na fatiadora. Neste sentido, uma massa mais 
mineralizada resiste muito mais tempo a perder a fatiabilidade.

Outra importância atribuída ao pH de filagem  está relacionada à 
utilização subsequente do soro. O soro tem um alto valor agregado atu-
almente e poderá sofrer variados tratamentos, como concentração por 
evaporação ou por membranas, secagem ou simplesmente ser usado 
como ingrediente na preparação de bebidas lácteas fermentadas ou não, 
doce de leite, etc. Para isso é importante que se mantenha dentro de 
certos níveis de acidez e pH. Se a transferência da massa para a etapa 
de fermentação se faz com pH mais baixo, o soro resultante do processo 
se acidifica rapidamente e se torna imprestável para a maioria das apli-
cações usuais.

Tempo médio de agitação da massa

Considerando-se o tempo gasto entre o início do corte e o momento 
em que a agitação é interrompida para dessorar e transferir a massa, 
estaria entre 35 e 50 minutos, de forma geral.  Tudo vai depender de:

- Tamanho do grão;
- Intensidade de agitação;
- Temperatura de coagulação (mais alta, menor tempo);
- Velocidade de acidificação;
- Temperatura de cozimento (mais alta, menor tempo).

Tempo total médio de processo

O tempo médio de processo, entre o momento da adição do fer-
mento e o início da filagem é de cerca de 3 horas e meia até 4 horas. 
Obviamente, há variações em função do tipo e dose de fermento, das 
temperaturas de coagulação e de cozimento da massa, bem como da 
velocidade de enchimento dos tanques (capacidade da bomba do pas-
teurizador). Quando se trabalha com fermentos concentrados conge-
lados, o tempo total costuma ser mais curto, por volta de 200 minu-

Transferência da massa para fermentador, em processo contínuo

PA
R

TE
 6



96 97

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

tos. Isto se deve a uma fase de latência mais curta naqueles tipos de 
fermentos, indicando uma “arrancada” mais rápida do fermento tão 
logo seja adicionado ao leite. Certamente os fatores mais críticos são a 
temperatura de coagulação (por volta de 36oC a 37oC)  e de cozimento 
da massa (por volta de 42oC a 43oC), pois tem forte influência na multi-
plicação da flora termofílica.

pH do soro e do grão no ponto: diferenças 

Há uma diferença considerável.  Quando se faz o corte da coalhada, 
mais de 90% dos microrganismos do fermento ficam retidos no grão, 
o qual sofre fermentação muito mais intensa e mais rápida. Mesmo 
considerando-se o maior poder tamponante do grão de coalhada em 
relação ao soro, este último não abaixa tão rápido o pH. Na prática de-
ve-se manter sempre a mesma rotina de avaliação da acidez no ponto: 
quando se fizer na massa, que se mantenha sempre assim, para evitar 
desvios decorrentes de amostragem casual de outro meio, como o soro. 
A acidez do ponto é de grande importância, pois permite avaliar a ati-
vidade do fermento e o processo de acidificação desde o corte e poderá 
ser uma referência para ajustes eventuais visando acelerar ou tornar 
mais lenta a fermentação.

Ponto da massa

Ponto de massa é sempre subjetivo, impossível de ser descrito verbal-
mente, com precisão. Sob condições normais de fermentação (por exem-
plo, com cultivos ativos e sem presença de inibidores como antibióticos, 
etc.), a massa se apresenta no ponto cerca de 35 a 50 minutos após o 
corte da coalhada. Quando se utiliza cultivos concentrados liofilizados, a 
fermentação no tanque é um pouco mais lenta comparada ao uso de cul-
tivos concentrados congelados. De qualquer maneira, durante a fermen-
tação ocorre uma considerável expulsão de soro e a massa se apresentará 
com a consistência normal no momento da filagem.

Pré-prensagem da massa 
 
A maioria das fábricas ainda adota a pré-prensagem (cerca de 10 a 

15 minutos, com pressão de 60 a 80 lbs/pol2 ou, se manual, o dobro do 
peso avaliado da massa) para formar blocos que facilitem o transporte 
para o local de fermentação. A pré-prensagem também complemen-
ta a dessoragem da massa, já que acelera a expulsão do soro entre 
os grãos. Entretanto nos processos mais modernos, contínuos, já não 
existe pré-prensagem, sendo a massa transportada e ao mesmo tempo 
fermentada em esteiras ou roscas sem fim por um período prolonga-

Transferência de massa do tanque para dreno-prensa

Massa pré-prensada, sendo cortada para enformagem
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do, calculado de forma que se atinja o necessário abaixamento do pH. 
Normalmente esse período varia entre 90 e 120 minutos, em função, 
sobretudo, da umidade da coalhada e da temperatura de fermentação. 
Portanto é crítico que no ambiente de fermentação (câmaras, contai-
ners, roscas sem fim, etc.) seja mantida a temperatura mais próxima 
possível daquela considerada ideal para a fermentação (por volta de 
43oC). Há fábricas que não fazem nenhum tipo de pré-prensagem e 
simplesmente transferem a massa para um tanque à parte, como se 
fosse uma drenoprensa, e a deixam dessorar de forma espontânea, li-
berando o soro e fermentando ao mesmo tempo. Como nem todo o 
soro entre os grãos é liberado, massas assim tratadas tendem a apre-
sentar teor mais alto de umidade.

PARTE 7

Fermentação da massa

Fermentação da massa para a Mussarela: finalidades

O objetivo principal é, através da fermentação da lactose e forma-
ção de ácido lático, remover (desmineralização) cálcio coloidal do fos-
foparacaseinato de cálcio (coalhada) e transformá-lo em um sal solú-
vel (lactato de cálcio) na fase contínua (soro) da massa, permitindo a 
sua filagem adequada.

Modalidades de fermentação

Há várias maneiras de se promover a fermentação que precede a 
filagem da massa:

- Em mesas, após o corte em blocos: nesse caso, todo o soro escorre 
e a temperatura tende a baixar mais rapidamente;

- Em carrinhos, após o corte em blocos: nesse processo, o soro expul-
so da massa fica retido no carrinho e ajuda a manter a temperatura de 
fermentação, acelerando o processo;

PA
R

TE
 7

Blocos de Mussarela em fermentação



100 101

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

- No próprio tanque para onde a massa foi transferida após o ponto: 
só é usado em processos com menores volumes de leite, quando não se 
usa a drenoprensa para outras finalidades;

- Em processos contínuos, a massa é fermentada enquanto se mo-
vimenta lentamente por esteiras em ambientes fechados ou por roscas 
sem fim: os processos contínuos vêm sendo cada vez mais usados no 
Brasil e exigem leite de boa qualidade, pois os parâmetros de fabrica-
ção são controlados por programas de computador. Se há variação da 
qualidade da matéria-prima (como acidez e pH do leite ou contagem 
de microrganismos psicrotróficos) os computadores obviamente não as 
detectam e seguem direcionando o processo conforme programado, pro-
vocando assim alterações consideráveis na Mussarela.

Em quaisquer desses processos, o ponto mais crucial é a manuten-
ção da temperatura de fermentação em uma faixa que ofereça boas 
condições de crescimento aos fermentos termofílicos (de 41oC a 43oC, 
em geral).

Filagem no mesmo dia de fabricação ou no dia seguinte 

Esta opção vai depender do esquema de trabalho adotado pela fábri-
ca, já que os dois processos são viáveis quando se trabalha com fermen-
tos termofílicos (mais rápidos). Quando se utilizavam cultivos mesofíli-
cos, a massa era sempre filada no dia seguinte, já que a fermentação era 
muito mais lenta. Atualmente é um processo raramente utilizado. Se a 
massa é filada no mesmo dia de fabricação tende a apresentar um teor 
de umidade ligeiramente mais alto, o que não representa necessaria-
mente um problema e pode até impactar positivamente no rendimento. 
Para isto, devem ser utilizados cultivos termofílicos muito rápidos, com 
predominância de Streptococcus thermophilus. O tempo médio de fermen-
tação variará de 90 a 120 minutos, dependendo do tipo, dose de cultivos 
e do processo de fabricação adotado, notadamente da temperatura de 
fermentação. Para a filagem no dia seguinte, recomenda-se o uso de fer-
mentos termofílicos autolimitantes, eliminando-se o risco de acidifica-
ção e desmineralização excessivas.

Fermentação rápida ou lenta: processo mais usado

Sem dúvida, é extensivamente mais usado atualmente o processo 
de fermentação rápida, com filagem quase que imediatamente após a 
dessoragem final da massa no tanque. Há uma tendência mundial, que 
também se reflete no Brasil, de que as unidades pequenas ou médias de 
fabricação, se modernizem ou sejam adquiridas por grandes conglome-
rados de produção de queijos, que em nome da eficiência, trabalham 
com linhas contínuas ou automatizadas de Mussarela. Com isso, não se 
pode aplicar fermentos lentos ou adotar processo de fermentação que 
leve mais de duas horas. Na prática, observa-se que há uma tendência 
irreversível de se acabar com a fermentação lenta e o uso de fermen-
tos apropriados a este processo. É uma questão de logística das plantas 
maiores. Praticamente todos os fermentos usados atualmente em fábri-
cas de Mussarela constituem-se exclusivamente, com raras exceções, 
de Streptococcus thermophilus, um microrganismo extremamente rápido 
para fermentar e pouco proteolítico.

A presença de um grande técnico assegura qualidade 
na filagem da Mussarela
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Fermentação lenta e filagem no dia seguinte: características

Sendo a fermentação lenta, um procedimento bem distinto se com-
parado à fermentação rápida com filagem imediata, há diferenças con-
sideráveis entre os processos. Naquele que leva à fermentação lenta é 
comum o uso de uma alta dosagem de Lactobacillus helveticus em mistura 
com Streptococcus thermophilus, o que muda consideravelmente as carac-
terísticas da fermentação:

- Lactobacillus helveticus é um microrganismo que metaboliza a lac-
tose mais lentamente do que Streptococcus thermophilus, enquanto, por 
outro lado, é capaz de tolerar doses bem mais altas de ácido lático;

- Considerando-se este fato, há uma tendência de se acidificar um 
pouco mais essas  massas na fermentação lenta, ainda que isso não seja 
visível no pH, por efeito de tamponamento;

- Assim, a massa perde mais soro e se desidrata mais, levando a uma 
Mussarela mais firme e com ótima durabilidade e fatiabilidade, ainda 
que com índices de rendimento ligeiramente menores;

- Lactobacillus helveticus é reconhecido por ser um microrganismo 
mais proteolítico e certamente durante a noite, enquanto a massa fer-
menta, degrada a matriz caseínica e solubiliza parcialmente o paraca-
seinato de cálcio; 

- Isso, obviamente muda as características de filagem de forma po-
sitiva e, sobretudo, vai afetar muito as propriedades funcionais da Mus-
sarela durante seu armazenamento e posterior uso em pizzas. O sabor 
da Mussarela ficará mais acentuado e seu derretimento, por exemplo, 
atinge o ponto ideal mais cedo;

- A durabilidade dessa Mussarela será afetada pelo seu teor de umi-
dade mais baixo e ao mesmo tempo, pela maior agressividade proteolí-
tica e peptidolítica do Lactobacillus helveticus, sendo que esses dois fatos 
se contrapõem e se compensam para manter um equilíbrio ideal com 
respeito em relação à vida útil do queijo.  

Vias de degradação da lactose durante a fermentação

Na fabricação da Mussarela, menos de 5% da lactose fica no grão após 
o corte da coalhada e esse resíduo é rapidamente eliminado por sinérese 
ou por lavagem da massa, sobretudo, pelo metabolismo bacteriano ain-
da no tanque e posteriormente, na fermentação antes da filagem. A via 
principal de degradação da lactose com a formação final de ácido lático 
(lactato) é a via Glicolítica (ou Embden-Meyerhof) que se inicia com a 
fosforilação da glucose por bactérias termofílicas e/ou cocos mesofíli-
cos do grupo N. Toda a glucose é rapidamente metabolizada. Entretanto, 
sendo um dissacarídeo, a lactose é degradada inicialmente em glucose 
e galactose, e esta última, nos processos de fabricação da Mussarela, 
tem de ser transformada em glucose para ter acesso à via Glicolítica de 
degradação. Nem todos os microrganismos conseguem metabolizar a 
galactose como tal. No caso de bactérias mesofílicas do grupo N como o 
Lactococcus lactis subsp. lactis a galactose segue a chamada via Tagatose 
até ser transformada em dihidroxiacetona-P e daí para gliceraldeído-P 
(glicólise). No entanto, atualmente fermentos mesofílicos são raramen-
te usados como cultivo principal na Mussarela e, na prática, são mais 
adotados como coadjuvantes quando se deseja, justamente, eliminar 
resíduos indesejáveis de galactose. Por outro lado, com bactérias ter-
mofílicas como Streptococcus thermophilus e a maioria das cepas de Lac-
tobacillus bulgaricus, a galactose para ser absorvida e metabolizada terá 
inicialmente que ser fosforilada pela via de Leloir, onde inicialmente é 
convertida em galactose-1-P pela enzima galactokinase, com adição de 
uridil (UDP) por ação de uma transferase. Em seguida ocorre a conversão 

Metabolismo da lactose e galactose por diferentes vias, 
com microrganismos Gal- e Gal+
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para glucose-1-P através de uma epimerase, e finalmente entra na via 
da Glicólise como glucose-6-P através de uma mutase. 

Do ponto de vista bioquímico, estas vias mencionadas permitiriam 
a total degradação da lactose e na sequência, da galactose, em ácido 
lático e/ou em outros compostos intermediários.

Em que pese o complexo cenário bioquímico apresentado, tudo isso 
tem muita importância prática, pois está diretamente relacionado à 

presença residual de galactose na Mussarela que, por ser um monossa-
carídeo redutor, pode reagir com aminas e formar componentes escuros, 
que alteram a coloração da pizza. É o fenômeno conhecido por browning 
ou escurecimento não-enzimático. O uso isolado de Streptococcus ther-
mophilus enquanto que aplicado positivamente no mundo inteiro, tende 
a favorecer o aparecimento de browning já que aquele microrganismo 
é galactose- e permite manter mais resíduos do carboidrato no queijo. 
Resulta desse fato o uso de cultivos coadjuvantes galactose+, como Lac-
tococcus lactis subsp. lactis ou Lactobacillus helveticus para se livrar comple-
tamente dos resíduos de galactose.

Desmineralização da coalhada: como ocorre

A lactose é fermentada até a formação de ácido lático, que reage 
gradualmente com o fosfoparacaseinato de cálcio (massa ou coalha-
da) removendo cálcio (fosfato de cálcio) através da formação de lactato 
de cálcio e tornando a massa cada vez mais desmineralizada. Este é o 
processo que ocorre tipicamente durante a fabricação, no tanque, e en-
quanto a massa da Mussarela está sendo fermentada antes da filagem. 
Simultaneamente, ocorre um abaixamento progressivo do pH até que a 
quantidade de cálcio, ligando as micelas de paracaseína (que se disso-
ciam progressivamente), atinja um teor tal que permita a massa ser à 
temperatura de 55oC a 58oC e então venha a  se esticar extensivamente, 
formando fibras alongadas e paralelas, no processo conhecido por fi-
lagem. Em condições normais, a filagem se dará numa ampla faixa de 
pH, entre 4,8 e 5,5 pois será dependente dos teores iniciais de cálcio e de 
caseína do leite. Obviamente nos extremos inferiores e superiores dessa 
faixa de pH, nem sempre a filagem ocorrerá da melhor maneira, por 
carência ou excesso de cálcio, respectivamente. Mas as variações de pH 
podem ser explicadas. Por exemplo, em regiões onde o leite apresenta 
um alto teor de cálcio, a massa tenderá a filar em pH ligeiramente mais 
baixo (mais ácido). Tem relação com o tipo de solo e com a alimentação 
natural do rebanho bovino nestas regiões. Explica-se assim porque é 
tão difícil estabelecer um pH ideal de filagem da Mussarela, já que as 
condições mencionadas variam de região para região. No Brasil o teor 
médio de cálcio no leite varia de 85 a 100mg/ 100ml.Esquema demonstrativo de formação de ácido lático e 

remoção do cálcio da caseina
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Curva de fermentação típica na fabricação da Mussarela

A curva é basicamente igual em qualquer processo de fermentação 
da Mussarela, com pequenas variações. Na Figura 15, apresenta-se uma 
curva típica com todos os seus pontos de mudança de pH:

- Adição de fermento: leite fresco, com pH entre 6,60 e 6,65;
- Adição de coalho: ocorre sempre após a pré-maturação do leite com 

o fermento, que leva em média de 30 a 40 minutos. Quando se usa um 
cultivo concentrado, sobretudo se for liofilizado, praticamente não há 
mudanças notáveis no pH, eventualmente baixando cerca de  0,05 pon-
to. Assim mesmo essa pré-maturação é necessária e crítica no processo;

 Corte da coalhada: dura até 10 minutos, durante os quais a coalha-
da é reduzida a cubos de pequeno tamanho, para facilitar a expulsão do 
soro e controlar a umidade da Mussarela. O pH do soro pode baixar a 
6,50 aproximadamente;

Aquecimento: inicia-se cerca de 15 minutos após o corte e nesse 
período o pH segue baixando-se, ainda lentamente; 

Ponto: entre o início do aquecimento e o ponto, cerca de 25 minu-
tos, há uma aceleração da fermentação, devido à temperatura ideal 
para crescimento do Streptococcus thermophilus, por volta de 41oC a 43oC. 
Ocorre intensa atividade metabólica dentro do grão, com formação de 

ácido lático e forte desmineralização da coalhada, que perde cálcio. O 
pH pode baixar cerca de 0,20 ponto, mas isso não reflete a real  acidifi-
cação ocorrendo, pois o forte poder tampão do paracaseinato de cálcio, 
impede mudanças bruscas no pH. É o ponto mais crítico do processo 
no tanque;

Transferência: refere-se ao período requerido para a massa baixar 
para a drenoprensa ou ser transferida por meio de bombas para o local 
de fermentação. É variável, mas permite abaixamento de pH por ocorrer 
sob temperatura ideal de fermentação;

Fermentação 1: em cerca de 45 minutos o pH abaixa-se até por volta 
de 5,50, aparentando uma rápida acidificação. Na realidade, a mudança 
brusca de pH tem estreita relação com o menor poder tampão da massa 
nesta fase, já que a maior parte do cálcio foi solubilizada anteriormente, 
no período no tanque.  Naturalmente, o tempo é dependente da manu-
tenção da temperatura de fermentação, que deveria estar ainda, ideal-
mente, por volta de 41oC a 43oC;

Fermentação 2:  segue os mesmos padrões do primeiro período da 
fermentação e é nesta fase que a massa deve apresentar a desmine-
ralização mínima necessária para poder filar sem problemas, com pH 
por volta de 5,20 ou menos. Aqui a curva tende a mostrar os primeiros 
indícios de estabilização;

Filagem: por volta de pH 5,10 a maioria das Mussarelas fila bem, mas 
não pode ser considerado regra, pois há massas que filam muito bem 
entre 4,95 e 5,20, tudo isso em função do teor inicial de cálcio do leite e 
residual na coalhada.  A partir desse momento, a curva de pH tende a se 
estabilizar, com mudanças mínimas.

 “Rebotes” de pH após a massa atingir o ponto de filagem

O chamado “rebote” refere-se a uma pequena elevação do pH da 
massa, após a mesma ter atingido o pH de filagem. É um fenômeno ob-
servado com alguma frequência, sem que se tenha uma explicação cla-
ra. Por exemplo, a massa fermentada chega ao pH de filagem 5,10, mas 
não é filada naquele momento. Algum tempo depois uma determinação 
de pH revela valores como 5,20 ou 5,25, etc. Ocorre também com massas 
que atingiram o pH de filagem, mas foram mantidas em câmara fria ou 
ambiente até o dia seguinte. Algumas hipóteses podem ser levantadas 
tentando elucidar o fenômeno:
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- A massa não é toda homogênea, possuindo bolsões mais ácidos do 
que outros, devido à desuniformidade no cozimento dos grãos (irregula-
res em tamanho, ou formando aglomerados que não se secam de forma 
homogênea). Partes da massa podem conter mais resíduos de lactose do 
que outras e assim podem apresentar pH um pouco mais baixo, o que 
leva a variabilidade na medida do pH em uma mesma massa;

- Fungos são conhecidos por metabolizar o ácido lático em sua busca 
por energia e crescimento. Se um leite ou massa contém uma alta con-
centração de fungos, esses podem elevar ligeiramente o pH;

- O lactato é também metabolizado por microrganismos como Clos-
tridium ou Propionibacteria gerando componentes como ácido butírico ou 
ácido propiônico, com diferentes constantes de dissociação em relação 
ao ácido lático, fazendo variar o pH;

- Eventualmente, se a massa não é toda homogênea, o poder tam-
pão pode variar em diferentes partes, oferecendo assim variadas leitu-
ras de pH;

- Como o ácido lático é um acido fraco, possui um pKa muito baixo 
(3,08 que é o pH onde 50% do ácido se encontra dissociado). Como em 
pHs de filagem, boa parte do ácido lático não se encontra ionizado, fato-
res externos como temperatura ou tipo de meio podem afetar a libera-
ção de prótons H+, mudando o pH.

- Outros componentes podem ser formados na massa, por exem-
plo, metanol produzido por fermentação alcóolica (leveduras) que re-
age com o ácido lático esterificando-o para metil-lactato. Assim, parte 
do ácido lático sendo metabolizada, podem ocorrer variações no pH de 
uma massa. 

pH de filagem e a retenção de resíduos de coagulantes na 
massa 

O pH pode impactar de duas formas a retenção de resíduos de coa-
gulantes na massa: na coagulação e ao final, na filagem. Quanto mais 
baixo for o pH de coagulação do leite, maior quantidade de quimosina 
fica retida na coalhada, e quanto mais baixo for o pH de filagem, maior 
é a resistência da quimosina às altas temperaturas do processo, o que 
aumenta sua atividade residual na Mussarela. Esse fenômeno explica 
porque quando se fila em pHs mais baixos (por exemplo, 5,00 ou 5,05) a 

massa fica muito bonita, lisa e brilhante, embora a Mussarela resultante 
tenda a se proteolisar mais rapidamente e, assim, perde uma de suas 
principais funcionalidades, que é a fatiabilidade. Na prática observa-se 
que muitas empresas optam por filar massas em pH´s  um pouco mais 
altos, como 5,15 ou 5,20, ainda que a massa filada se apresente mais 
rugosa ou “arrepiada”. Massas assim estão mais calcificadas e retém 
menos quimosina e por isso, podem ser mantidas por períodos mais 
extensos de armazenamento. A conclusão é que nem sempre a massa 
que fila mais bonita é a que representa a Mussarela que fatia melhor ao 
longo de seu armazenamento.

Como acelerar a fermentação da massa

Uma vez a massa já posta para fermentar, não há muitas opções 
para acelerar o abaixamento do pH. Obviamente, uma delas é au-
mentar a temperatura do local e mantê-la nos níveis desejados. Por 
exemplo, subir de 41oC 
para 43oC estimula o 
crescimento de termo-
fílicos. Eventualmente, 
manter a massa coberta 
com soro também ajuda, 
mas nem tanto pelo soro 
em si, mas, sobretudo, 
porque o mesmo ajuda 
a manter a temperatu-
ra boa para a fermenta-
ção. Massas expostas ao 
ambiente obviamente 
se resfriam mais rapi-
damente, o que alarga o 
tempo de fermentação.

Massa de Mussarela 
fermentando sob o soro: 
mantém mais o calor

PA
R

TE
 7



110 111

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

Desmineralização progressiva e solubilização do cálcio

À medida que ocorre a fermentação, o ácido lático produzido reage 
com o paracaseinato de cálcio e vai liberando o cálcio coloidal para sua 
forma na fase contínua da massa, que é o soro, sob a forma de um sal, o 
lactato de cálcio. Pouco a pouco vão se modificando as quantidades de 
cada forma do cálcio na massa, acompanhando a descida do pH. Mas os 
valores totais, que implicam na soma das duas formas de cálcio, devem 
se manter próximos a 100. Na faixa de pH de 5,0 a 5,2 cerca de 60% a 
85% do cálcio se encontra solúvel no soro, fazendo com que as submi-
celas diminuam de tamanho. Na parte magra da massa (extrato seco 
desengordurado) o cálcio representa, nessa faixa de pH, apenas cerca de 
1,8% dos sólidos. Caso o pH siga baixando-se, por exemplo, até 4,80, a 
massa se desagrega pela perda excessiva de cálcio e perde a elasticidade 
e não fila mais. Por isso, é importante o acompanhamento do pH duran-
te a fase final da fermentação. A solubilização do cálcio é mostrada na 
Figura 02. Pode-se ver que quanto mais baixo o pH no ponto, mais cálcio 
estará na fase contínua (soro).

Ponto de filagem: avaliação pela acidez do soro que escorre 
da massa

Não é um método recomendável para se avaliar o momento ideal 
de filagem, pois apresenta grande variação e não se torna confiável. Na 
prática verifica-se que uma massa pode filar com o soro apresentando 
acidez desde 40ºD até cerca de 100ºD, um espectro de variabilidade mui-
to mais amplo do que aquele que se observa com determinações de pH 
da massa. Não existe, por outro lado, uma relação estável e confiável 
entre a acidez titulável (Dornic) e a acidez real (pH). A medida do pH, 
aliada à provas práticas e empíricas da filagem, ainda é o método mais 
seguro para avaliar o grau de fermentação da massa. Muitos queijeiros 
ainda avaliam o ponto de filagem da massa, testando um pedaço peque-
no em água a 75oC e observando sua elasticidade. Funciona muito bem 
e requer apenas experiência por parte do queijeiro.

Massa que "passa do ponto" 

Quando perde cálcio excessivamente, ao se desmineralizar, a massa 
pode passar do ponto ideal de filagem. Neste caso forma-se paracaseí-
na desmineralizada, cujas micelas se dissociam com um maior grau de 
dispersão, diminuindo o seu tamanho (por exemplo, de 15nm em pH 
5,20 para 5nm em pH 4,80) e a capacidade emulsificante da proteína. A 
perda de cálcio é provocada pela sua transformação em lactato de cálcio 
(solúvel na parte aquosa da massa) ao reagir com o ácido lático, que por 
sua vez, se origina da fermentação da lactose por bactérias láticas. Se 
há excesso de ácido, é porque o resíduo de lactose presente na massa foi 
fermentado sob condições que permitiam este fenômeno (como tempo 
e temperatura), mas, sobretudo, indica que a massa não foi filada no 
momento adequado.

 

Fator determinante para a massa “passar do ponto” 

O fator determinante para a massa “passar do ponto” não é apenas o 
excesso de lactose residual, que pode ocorrer quando a massa tiver um 
teor de umidade mais elevado e/ou não tiver sido delactosada (lavada) 
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suficientemente durante a fabricação da Mussarela. O fator mais crítico 
é o tempo e sua correlação com o abaixamento do pH. Exige vigilância 
estrita, pois a fermentação não para subitamente, ainda que se torne 
mais lenta quando o pH se aproxima a 5,00. Quando a massa apresenta 
condições ideais, deve ser filada naquele momento. Obviamente, outro  
fator importante é a temperatura  sob a qual a massa ficou exposta, pois 
ela influencia na rapidez com que o pH abaixa.

Filagem de massa que “passou do ponto”

Como as "pontes" (ligações) de cálcio são menos numerosas e o tama-
nho das submicelas de caseína é bem mais reduzido (maior desagregação), 
a massa perde a elasticidade ocasionando perdas anormais de gordura 
durante a filagem e moldagem. A Mussarela resultante tende a tornar-se 
mais rígida, marmorizada, e com manchas esbranquiçadas. Além disso, 
apresenta dificuldades para o derretimento. Naturalmente, o rendimento 
do processo cai muito também. Não é um procedimento recomendável.

Recuperação de uma massa "passada" 

Na prática, isso não existe, em termos ideais. Mesmo que a massa 
seja lavada com água, o máximo que se retira, e apenas parcialmente, é 
a acidez, já que o cálcio deslocado da caseína não volta mais e se perde 
na água de lavagem da massa. Quando a massa "passada" é misturada 
aos poucos com uma massa "boa”, obviamente será absorvida, porém 
com alguma diminuição da qualidade da massa que estava "boa”, e sem 
melhorar muito a massa que estava “passada”. Normalmente ocorre 
perda considerável de qualidade quando tal procedimento é adotado 
(por exemplo, problemas de marmorização da massa, com manchas in-
ternas). É um recurso ainda usado, infelizmente, em fábricas de Mus-
sarela que operam com leite de má qualidade e/ou não controlam bem 
seus processos de fabricação.

Fatores que influenciam e aceleram o processo de fermentação

Há muitos fatores importantes: o tipo de fermento lático, o tempo 
e a temperatura de fermentação da massa. Fermentos termofílicos, em 
especial aqueles com uma boa proporção de Streptococcus thermophilus 
(um microrganismo de rápida acidificação), tendem a acelerar a fer-
mentação, sobretudo se a massa é mantida à temperatura adequada 
para seu melhor crescimento.  O teor de cálcio da massa teria uma influ-
ência indireta, por afetar o ponto ideal de filagem: se houve uma maior 
desmineralização durante a elaboração no tanque (cerca de 80% do cál-
cio seria eliminado nesta fase), o poder tamponante (efeito de retenção 
momentânea do pH, mesmo com produção de ácido lático) da massa é 
menor na fase final da fermentação e esta pode, então, "passar" do ponto 
mais rapidamente.

A massa do queijo Provolone: fermentação lenta

Quando o queijo Provolone é fabricado de forma tradicional (formas 
grandes, com mais de 5 kg e com tratamento em defumador), sua massa 
deve ser sempre filada no dia seguinte a sua elaboração, já que, em se 
tratando de um queijo defumado e maturado, requer formação mínima 

Grandes queijeiros contribuem para a feitura de bons queijos
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de casca (para a boa amarração das cordas, sem deformar o queijo) e  
uma certa firmeza que somente queijos com teor de umidade mais re-
duzido apresentam. Permanecendo à temperatura ambiente de um dia 
para o outro, a massa do Provolone se desidrata um pouco mais e não se 
deforma quando o queijo é amarrado com cordas e dependurado para a 
defumação (temperatura pode subir bastante naquele recinto fechado) 
e maturação (muitas vezes feita em temperaturas entre 16oC e 20oC).  Na 
fabricação do Provolone quase sempre são usadas misturas de cultivos 
termofilicos contendo cocos e bacilos, para proteolisar mais a massa na 
cura e lhe conferir mais sabor.

Massa do Provolone: menor tendência a “passar do ponto” 
de filagem

Isso ocorre porque é trabalhada de maneira a produzir um queijo 
bem mais firme: grãos são cortados menores e a massa sendo cozida 
a cerca de 47oC a 48oC, o ponto é mais "enxuto". Nessas temperaturas 
cultivos termófilos ainda estão bem ativos, mas não em sua tempera-
tura ideal de crescimento. Com isto, o teor residual de lactose na massa 
é muito menor, enquanto que seu teor de cálcio, ao final do processo 
no tanque, é maior do que na massa de Mussarela. Uma massa nestas 
condições possui um poder tamponante maior, o que tende a estabilizar 
o abaixamento do pH. A observação prática demonstra que cerca de 3h 
a 4h após o final da fabricação da massa do Provolone, seu pH abaixa 
a cerca de 5,15, o que já permitiria uma boa filagem, resultando num 
queijo mais úmido e macio. Prosseguindo a fermentação até o dia se-
guinte o pH terá abaixado pouco além daquele observado na véspera, 
em geral entre 5,1 e 4,9, com a massa apresentando ainda ótimas carac-
terísticas de filagem e resultando em queijo mais firme.

 

 Mussarela e Provolone: comparando tendências de uma 
eventual superacidificação

Em princípio seria a massa de Mussarela que tenderia a superaci-
dificar-se mais, por apresentar mais umidade e mais lactose residual, 
e assim um poder tamponante menor. Mas tudo vai depender do tipo 
de fermento utilizado, pois enquanto alguns fermentos são considera-
dos autolimitantes em sua capacidade de produzir ácido lático (como os 
termofílicos em geral), outros não o são, como aqueles contendo micror-
ganismos mesofílicos (pouco usado atualmente em queijos filados) ou 
Lactobacillus helveticus. No caso deste último microrganismo, a limitação 
é mais por abaixamento da temperatura de fermentação e esgotamento 
do substrato (lactose) do que propriamente pelo abaixamento do pH (ao 
qual é muito resistente).

Provolone em câmara de maturação
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Massa deixada de um dia para o outro ao ambiente: viabi-
lidade de superacidificação

Considerando-se todos os fatores já expostos e a observação práti-
ca de inúmeros casos, há suficiente indicação de que, via de regra, não 
ocorre a superacidificação, a não ser que a existência de outros fatores 
atípicos (qualidade de leite, ponto de fabricação, etc.) tenha influenciado 
no processo. O que mais se observa na prática é que massas fabricadas 
com fermentos contendo somente Streptococcus thermophilus raramente 
passam do “ponto”, mesmo quando deixadas ao ambiente de um dia 
para o outro. O que pode alterar esse equilíbrio é a eventual presença de 
microrganismos do grupo NSLAB (que geralmente são bacilos mesófilos) 
devido à má qualidade do leite. Havendo resíduos suficiente de lactose 
ou galactose, esse grupo pode levar a um abaixamento extra do pH. 

Estimulando o metabolismo de uma cultura termofílica 

Isso tem sido feito através do uso de alguns componentes químicos 
conhecidos como boosters, que são ingredientes adicionados ao meio de 
preparação dos cultivos. Estes componentes ativos podem acelerar consi-
deravelmente o processo de fermentação e são utilizados eventualmente 
no preparo de culturas láticas termofílicas  superconcentradas e liofili-
zadas. Um dos componentes mais usados é o formiato de sódio (um sal 
do ácido fórmico), mas é normalmente agregado ao cultivo quando de 
sua preparação, e não ao leite no momento da fabricação da Mussarela.

Massa fermentada deixada até o dia seguinte em câmara 
fria ou sob água fria 

São procedimentos normais e que em geral não provocam problemas. 
Quando a massa é refrigerada após certo tempo de fermentação, o pH 
tende a abaixar mais lentamente, como é esperado, e atingirá os níveis 
adequados para a filagem. Se isso se passa em uma  câmara fria a massa 
certamente se ressecará um pouco mais, podendo até "queimar" ligeira-
mente nas superfícies expostas (ficam mais amareladas, como se esti-
vessem oxidadas). Quando mantida sob água (fria ou ambiente) a massa 
apresentará umidade ligeiramente mais alta e certamente se apresen-
tará mais macia. Em ambos os casos aconselha-se permitir um bom 

abaixamento do 
pH (até cerca de 
5,5-5,4) antes que 
a massa seja res-
friada ou imersa 
em água fria ou 
mesmo à tempe-
ratura ambiente.

Blocos de Mussarela em fermentação

Blocos de Mussarela 
em fermentação

PA
R

TE
 7



118 119

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

Massa da Mussarela que "queima" (fica amarelada) duran-
te o período de fermentação 

A massa "queima" devido à oxidação da gordura superficial, o que 
parece ser acelerado por seu ressecamento no tanque de fabricação 
ou nas mesas, ou até mesmo quando a massa é mantida numa câ-
mara fria, sob ventilação constante. O fenômeno é normal, e não traz 
maiores consequências à qualidade da Mussarela. Mesmo depois de 
moldada e salgada, a forma pode apresentar o fenômeno enquanto 
permanece secando na câmara fria, aguardando a embalagem. Em câ-
mara fria a massa se desidrata de forma não homogênea formando 
manchas mais claras ou mais escuras na casca da Mussarela. Com 
poucos dias de armazenamento ou logo após a embalagem, estas man-
chas desaparecem.

 
Fermentação tradicional com fermentos mesofílicos
 
Uma grande parte da Mussarela fabricada no Brasil, até algumas dé-

cadas atrás, era fermentada à temperatura ambiente até o dia seguinte 
e geralmente filava bem. Essa Mussarela era feita exclusivamente com 
fermentos mesofílicos (à base de Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris) 
que são produtores mais lentos de acido lático e requerem mais tempo 
para o abaixamento do pH quando comparados à bacilos ou cocos ter-
mofílicos, por exemplo. A massa feita sob esse processo deveria ser colo-
cada na câmara fria ou sob água gelada somente quando a avaliação de 
suas condições de fabricação (sobretudo a má qualidade do leite) indi-
casse um risco de superacidificação durante a noite. Mas normalmente, 
isso não era necessário e a massa elaborada com cultivos mesófilos por 
si mesmo já fermentava mais lentamente e filava bem no dia seguinte. 
Atualmente esse processo está em franco desuso.

PARTE 8

Filagem

Proteólise da caseína durante o processo de fabricação e de 
fermentação: efeitos na filagem

A matriz proteica é degradada sobretudo por enzimas do próprio 
coalho numa primeira fase e posteriormente por proteases de origem 
microbiana (cultivos, NSLAB), além da plasmina, a protease natural do 
leite que é relativamente termoresistente, mas atua melhor em pH mais 
alto. Um dos pressupostos básicos que regem a filagem da Mussarela 
é o requerimento de uma alta concentração de caseína intacta (isto é, 
sem ter sofrido grande degradação proteica) que permita a formação de 
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