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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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fibras alongadas e elásticas. Por exemplo, um queijo Prato de pH 5,1 ou 
5,3 poderá filar tão bem quanto a Mussarela, mas esta característica se 
perde rapidamente à medida que o queijo é curado e a matriz caseinica 
vai sendo degradada pelas enzimas residuais do coalho. Quando se tra-
balha com leite um pouco mais ácido, a retenção de coalho na massa 
é bem maior. A maior possibilidade de proteólise ocorre durante a fase 
de fermentação da massa, favorecida pelo tempo e pela temperatura. A 
massa que tenha sofrido certo grau de proteólise filará, mas apresen-
tará fibras mais curtas, com maior tendência ao rompimento. Quanto 
mais tempo se guarda a massa sem filar, maior será a proteólise e mais 
difícil será a filagem, se não for mantida a temperaturas muito baixas 
(por exemplo, abaixo de 1oC ou 2oC). Na Argentina, é comum o armaze-
namento de massas de Mussarela por semanas, até que sejam vendidas 
para outras unidades para filagem. Filam sem problemas, por que são 
mantidas congeladas a -10oC.

pH e filagem : relação com presença de cálcio

A maioria das massas fila em pH variando de 5,00 a 5,15 aproximada-
mente. Obviamente há casos extremos de massas produzidas em regiões 
onde o leite apresenta um teor de cálcio mais alto (o normal varia de 90 
a 100 mg/100 ml de leite) e assim, é necessário acidificar mais para ob-
ter boa elasticidade da massa na água quente de filagem. Há casos em 
que massas filam bem só em pH por volta de 4,90- a 4,95, assim como 
se observa, com maior raridade, massas filando bem em pH por volta de 

5,20 a 5,25. Tudo isso estaria em função do teor de cálcio do leite e, obvia-
mente, de seu teor de caseína, que exerce um considerável efeito tampão 
nos deslocamentos de pH. A desmineralização é uma ação progressiva e 
dependendo do fermento usado, pode seguir seu curso até níveis muito 
baixos de pH (por exemplo, 4,8) onde uma massa perde completamente 
a estrutura, e ao ser esticada em água quente,  arrebenta-se provocando 
a perda excessiva de gordura e de partículas de paracaseinato desmine-
ralizado. Assim, o bom queijeiro reconhece o momento ideal de filar a 
massa, não só por seu pH, como também por seu aspecto e pelo alinha-
mento da coalhada em forma de fibras paralelas (fenômeno conhecido 
por “peito de frango”, pela semelhança de texturas).

 pH ideal de filagem da Mussarela 

Não existe um pH que se possa afirmar como ideal. A filagem ocorre 
quando a massa tiver perdido a maior parte do cálcio que interliga a 
matriz de proteína desde a coagulação. À medida que ocorre a acidifi-
cação, perde-se mais cálcio (fostato de cálcio coloidal) e aumenta a dis-
sociação das micelas de caseína, que tem seu tamanho gradativamente 

Controle do pH da massa para filagem: fundamental

Desmineralização 
progressiva e 
abaixamento do pH
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reduzido. A remoção do cálcio é feita através do ácido lático produzido 
pela fermentação da lactose; se houver mais cálcio no leite, necessita-
-se mais acidez ou um pH mais baixo. Por isso, existe uma faixa de pH 
adequada para a filagem, que pode variar de 4,8 até 5,5. Esquematica-
mente, pode-se dizer que a massa fresca, de pH superior a 5,5, apresen-
ta-se como paracaseinato tricálcico, que é excessivamente mineraliza-
do, mais duro, e ao ser aquecido não estica com facilidade, ou seja, não 
fila.  Nesta faixa de pH de 4,8 a 5,5 com média em 5,1 e 5,2, a massa está 
moderadamente mineralizada podendo ser mencionada esquematica-
mente como paracaseinato bicálcico, que apresenta boa elasticidade e 
se estica muito bem quando aquecida por volta de 55ºC a 58ºC. Seria o 
ponto ideal de filagem. Quando a massa estiver bem mais ácida, em pH  
geralmente (mas não necessariamente) inferior a 4,8, sua desminera-
lização terá sido excessiva e se apresentará esquematicamente como 
paracaseinato monocálcico, com baixo teor de cálcio, pouca elasticidade 
e arrebentando-se facilmente na tentativa de flagem. É preciso enfatizar 
que ocorrem muitas variações nestes limites de pH, sobretudo no limi-
te inferior, pois dependendo do teor de cálcio do leite e/ou residual da 
massa, os problemas de filagem podem se apresentar, por exemplo, até 
mesmo na região de pH 5,1.

Mudanças na matriz proteica: solubilização do cálcio coloidal

Através da solubilização do cálcio coloidal ocorre uma redução do 
tamanho e gradual desintegração das submicelas de fosfoparacaseinato 
de cálcio devido ao sequestro do cálcio pelo ácido lático. Quando o pH da 
massa é reduzido de 5,5 para 4,6 o tamanho das submicelas se reduz de 
aproximadamente 15nm para cerca de 3nm, devido à perda acentuada 
de cálcio. Nestes níveis de pH a matriz proteica tende a desintegrar-se 
definitivamente, perdendo as características ideais de filagem.  Não só a 
massa não fila bem como também haveria enormes perdas de gordura 
se o processo fosse levado adiante.

Variações do teor de cálcio do leite

O teor de cálcio do leite afeta diretamente o pH de filagem da mas-
sa e sua elasticidade naquele momento. Há consideráveis variações no 
teor de cálcio do leite, o que impede de fixar um pH ideal de filagem 
igual para todas as regiões. A composição do solo e das pastagens, bem 
como o balanço da ração, são alguns dos principais fatores da varia-
ção. Em algumas regiões do país é comum observar-se reações típicas 

Massas apresentando diferentes pHs de filagem, na mesma fábrica
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de leites com alto teor de cálcio, como por exemplo, sua rápida coa-
gulação sob condições absolutamente normais, requerendo às vezes 
quantidades bem mais reduzidas de coalho.  A raça dos animais e o 
período de lactação também provocam acentuadas variações no teor 
de cálcio do leite.

Remoção do cálcio e filagem

A desmineralização torna a massa mais flexível. Uma quantidade 
mínima de cálcio permite a massa esticar, sem se arrebentar. O excesso 
dificulta esse fenômeno (massa sem elasticidade, dura), enquanto que 
remoção avançada do cálcio torna a massa quebradiça, rompendo-se 
facilmente na filagem. Uma maneira prática de verificar o ponto ideal 
de filagem é um teste com um pedaço pequeno (cerca de 40g a 50g) de 
massa que, após aquecimento em água quente, deve esticar entre 2m 
e 3m, sem arrebentar-se. Este teste prático é feito por muitos queijei-
ros, com resultados concretos na avaliação do momento ideal para filar 
a massa. Há plantas em que não havendo um pHmetro disponível, os 
queijeiros recorrem a esse teste empírico com excelentes resultados. A 
experiência dos queijeiros é um dos fatores positivos na elaboração de 
uma boa Mussarela.

Uso de sal na água de filagem

O sal pode ser usado, apesar de ainda não ser muito comum. Alega-
-se que haveria menor perda de gordura (efeito emulsificante), e a mas-
sa apresentaria melhor plasticidade , ocorrendo uma melhor distribui-
ção de sal. Experimentos têm sido feitos até com filagem em salmoura 
contendo 10 % de sal, mas em geral utiliza-se apenas de 1% a 3% de sal 
na água quente. O excesso de sal pode tornar a massa muito dura, além 
de que, no caso de filadoras mecânicas ou processos contínuos automa-
tizados, tender a provocar a flutuação da massa (aumento da densidade 
da água quente), o que dificulta ou mesmo inviabiliza o processo de fila-
gem. Comumente observam-se processos automatizados com adição de 
cerca de 2% de sal na água de filagem, sendo que o teor de sal pode ser 
medido por condutividade elétrica (em milisiemens).

Perda normal de gordura da massa durante o processo de 
filagem

É muito difícil definir valores para as perdas de gordura que ocorrem 
na água de filagem, pois são influenciadas por vários fatores:

- Teor de gordura da massa (maior, mais perdas);
- Grau de acidificação e desmineralização (perdas maiores se a mas-

sa é filada fora do ponto, seja por falta ou excesso de acidificação);
- Temperatura de filagem (mais alta, mais perdas); 
- Intensidade do trabalho mecânico durante a filagem (mais forte, 

mais perdas);
- Volume de água quente;
- Regime de circulação e de renovação da água quente (descarga in-

termitente ou não).
O volume de água no tanque onde ela é recirculada acaba sendo o 

fator de maior variabilidade. Há processos em que a água é circulada e 
há outros em que, com alguma frequência, essa água quente é trocada.  
Há ainda grandes variações de volumes dos tanques e tudo isso sofre 
consequências também do volume de massa (capacidade da máquina) 
que passa pela filadora. Portanto, esse valor referente à perda só pode 
ser definido na prática, considerando-se um processo de cada vez.

Em qualquer situação, a água quente da filadora deve ser trocada 
quando for observado um acúmulo considerável de gordura flutuando 
no tanque. Essa gordura pode causar problemas de manchas na Mussa-
rela, mais tarde.

Teste manual da filagem da Mussarela
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Temperatura recomendada para a água de filagem

Em geral recomenda-se entre 75oC e 80oC, ou o suficiente para que a 
massa na moldagem apresente entre 55oC e 58oC. Considere-se que há 
massas que entram frias na filadora enquanto outras entram à tempe-
ratura ambiente. Portanto variações são comuns. Massas com teor mais 
alto de umidade são mais macias e tendem a filar a temperaturas mais 
baixas. É sempre importante lembrar que o fator determinante da boa 
filagem é o grau de desmineralização da coalhada (pH, cálcio, etc.). Há 
massas muito úmidas e macias que filam muito bem a 50oC, como se 
tem observado na prática.

Importância da temperatura de filagem da massa

Sempre tem sido recomendado que a temperatura da massa seja de 
cerca 58oC e não ultrapasse 60oC, sob pena de provocar alguns proble-
mas na Mussarela:

- Eliminação de grande parte dos resíduos das enzimas coagulantes, 
que são essenciais na proteólise primária durante a estabilização. Ainda 
que não seja um efeito de fácil visibilidade, a redução dos resíduos de 
enzimas coagulantes na massa pode atrasar consideravelmente a es-
tabilização e evolução de funcionalidades importantes, como o derreti-
mento e a elasticidade;

- Formação de bolhas na massa;
- Perda excessiva de gordura.

Teor residual de diferentes enzimas coagulantes na Mussa-
rela: efeitos da filagem

Qualquer tipo de coalho (animal) ou coagulante (fúngico) apresenta 
maior sensibilidade ao calor em faixas de pH mais próximas da neutra-
lidade (6,4 a 6,6), o que pode levar a uma considerável destruição nos 
casos de queijos como o Parmesão, onde a combinação de pH alto com 
elevadas temperaturas de cozimento (54oC- a 56oC) inativa boa parte 
das enzimas. Por exemplo, a pepsina e a quimosina bovinas são ina-
tivadas a 57ºC, em pH 6,6. Mas a termorresistência aumenta bastante 
com o abaixamento do pH. No caso da fabricação da Mussarela, onde 
altas temperaturas ocorrem só no processo de filagem (55oC- a 58oC) e 
em baixos níveis de pH (5,0 a 5,2, por exemplo) a termorresistência das 
enzimas coagulantes é muito maior. Sabe-se que coagulantes fúngicos 
são mais termorresistentes, mas estudos recentes indicam que tanto a 
quimosina quanto a pepsina bovinas estão presentes na Mussarela e 
contribuem para o fenômeno da estabilização (degradação da matriz 
de caseína enquanto ocorre a distribuição de sal na massa). De toda 
maneira, deve-se enfatizar que os resíduos de quimosina na Mussarela 
são, em média, quatro vezes menor do que no Cheddar ou Camembert, 
queijos em cuja fabricação quase não se utiliza aquecimento da massa 
mas que sofrem forte acidificação no processo (aumenta a retenção de 
enzimas coagulantes).

Estabilização da Mussarela durante o armazenamento: 
efeitos da temperatura de filagem

Para que a Mussarela apresente suas propriedades funcionais, é fun-
damental que sofra considerável proteólise já nas primeiras duas sema-
nas após sua elaboração. Em um tempo tão curto, não se pode contar 
somente com enzimas de origem bacteriana, sobretudo porque o mi-
crorganismo predominante na Mussarela é o Streptococcus thermophilus, 
reconhecidamente o de mais baixo poder proteolítico dentre a ampla 
gama de bactérias usadas na fabricação de queijos. Assim a proteólise 
primária se dá, sobretudo, por ação das enzimas residuais do coagulante 
e, atualmente, se refere mais à quimosina, amplamente usada em fabri-
cas no mundo todo. Portanto, a temperatura de filagem é crucial. Estu-

Temperatura da massa na 
filagem: influencia muito 
teor residual de coagulantes.
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dos feitos nos Estados Unidos demonstram que após 10 minutos de fila-
gem a 60oC e a pH 5,20, cerca de 25% da quimosina residual é destruída. 
No mesmo período, porém a 65oC, cerca de 62% da enzima é inativada. 
Obviamente, quanto mais tempo se submete a massa a estas condições 
de aquecimento, mais quimosina será destruída. Por exemplo, a 65oC 
durante 12 minutos de filagem, só restariam cerca de 10% de quimosina 
na massa. As consequências aparecem na estabilização da Mussarela, 
pois quanto menos enzima quimosina estiver presente, mais lenta será 
a proteólise e mais tempo levará o queijo para apresentar suas funcio-
nalidades e se prestar a ser usado em uma pizza. Os mesmos estudos 
americanos indicam que após 30 dias de estabilização, uma massa fi-
lada a 60oC apresenta uma relação NS/NT (Extensão da Maturação) de 
cerca de 8% enquanto que se a filagem for a 66oC  esse índice será redu-

zido pela metade (4%). O NS se refere à quantidade de Nitrogênio que 
pode se apresentar solúvel em uma solução citratada com pH 4,6.

Esses dados permitem apresentar as seguintes conclusões:
- A temperatura de filagem deve ser estritamente controlada, para 

se evitar que a Mussarela demore muito mais tempo para atingir sua 
funcionalidade ideal durante a estabilização;

- A temperatura ideal da massa é de 58oC na saída do “canhão”  da 
filadora, admitindo-se um máximo de 60oC;

- O tempo de residência da massa dentro da filaderia também deve 
ser bem controlado, pois afeta consideravelmente o teor residual de en-
zimas no queijo;

- A escolha do coagulante deve ser criteriosa, pois alguns, como os de 
origem fúngica, são notoriamente mais termorresistentes e podem, as-
sim, apresentar resíduos mais altos de proteases na massa, acelerando 
a estabilização e diminuindo a vida útil da Mussarela.

Belo exemplo de massa 
filando de forma adequada, 

muito lisa e brilhante

Grandes queijeiros sabem até onde esticar o fio sem que se arrebente
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Fermentos láticos: resistência ao processo de filagem

Normalmente as temperaturas de filagem e moldagem ficam próxi-
mas de 57oC a 60oC (média de 58oC) por um tempo relativamente curto, 
o que permite a sobrevivência de boa parte das bactérias láticas usa-
das como cultivos. Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus são 
particularmente termotolerantes, sendo que algumas cepas desses últi-
mos podem sobreviver à 65oC por 30 minutos. Fermentos mesofilicos são 
bem menos termorresistentes, mas mesmo assim não são totalmente 
destruídos na filagem e estão presentes no processo de estabilização da 
Mussarela, quando usados no processo de fabricação.

Temperatura de filagem: efeitos na proteólise secundária da 
Mussarela

Por proteólise secundária, entende-se aquela causada pela ação 
peptidolítica dos microrganismos do fermento lático e outros eventu-
almente presentes na Mussarela durante a estabilização. Suas enzimas 
como peptidases, desaminases, descarboxilases, transaminases, etc. 
degradam e modificam peptídeos que são frações menores resultantes 
da quebra da proteína inteira por ação de proteases dos coagulantes 
(proteólise secundária). É a degradação da proteína em seu nível mais 
profundo, formando compostos bem menores como aminoácidos ou 
amônia, e liberando o chamado Nitrogênio Não-Proteico (NNP). Em ge-
ral leva a formação de compostos aromáticos e outros responsáveis não 
tanto pela textura, mas, sobretudo, pelo sabor da Mussarela. A relação % 
NNP/NT indica o grau de Profundidade da Maturação e permite retratar 
aproximadamente a intensidade de atuação dos fermentos na estabili-
zação da Mussarela e sua contribuição para sabor e aroma. Usa-se como 
referência a quantidade de Nitrogênio que permanece solúvel em  uma 
solução de TCA (ácido tricloroacético) a 12%. Por exemplo, quando se faz 
uma Mussarela com uso complementar de fermentos mais proteolíticos 
do que o Streptococcus thermophilus, ou seja, com uso de mesófilos coad-
juvantes como Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris ou termófilos como 
Lactobacillus helveticus ou Lactobacillus bulgaricus, certamente o Índice de 
Profundidade da Maturação será bem mais elevado. Em resumo, o quei-
jo “cura” mais rápido no que se refere à parte final do processo (sabor 

e aroma). Estudos feitos nos Estados Unidos demonstram que após 30 
dias de estabilização uma Mussarela apresenta em média 3,5% de Índi-
ce de Profundidade da Maturação, se filada a 60oC, sendo que o mesmo 
índice baixa a apenas cerca de 1,3% se a massa for filada a 66oC. De qual-
quer forma, esses índices são mais baixos do que aqueles normalmente 
observados em outros tipos de queijos, porque o cultivo predominante 
na Mussarela é à base de Streptococcus thermophilus, um microrganismo 
que é particularmente pouco proteolítico ou peptidolítico.

Deve ser enfatizado que na hidrólise de qualquer peptídeo ocorre 
sempre a formação de compostos menores, como os aminoácidos que 
ao se ionizarem provocam um aumento do número de cargas elétricas, 
o que leva à maior retenção de água na matriz caseínica e ao mesmo 
tempo, maior repulsão a componentes apolares como a gordura. Assim, 
o grau de peptidólise com o consequente aumento de polaridade, terá 
influência nos fenômenos de derretimento e oiling off da Mussarela. 

Filagem: outras alterações na composição da massa

A massa tende a absorver água durante o processo e pode ter seu 
teor de umidade aumentado em cerca de 2% até 4% (por exemplo, de 
42% para 45% de umidade). A absorção de água não é um fato corriquei-
ro e depende de vários fatores, sobretudo do pH da massa. Há massas 
que, ao contrário, perdem água na filagem devido a pH mais alto e a ex-
tensão do trabalho mecânico sob pressão na rosca sem fim da filadora.  
Nem sempre uma absorção de água pela massa é recomendada, em que 
pese um eventual au-
mento de rendimento. 
Mussarelas mais úmi-
das apresentam pro-
blemas de fatiamento 
e tem menor durabili-
dade no mercado.

Filagem manual 
da Mussarela
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Filagem manual: desvantagens

A filagem manual da Mussarela vem sendo cada vez menos utili-
zada, pois seu uso era mais frequente em fábricas de pequeno porte.  
Além de exigir mão de obra bem treinada, exige considerável esforço 
físico e consome muito tempo. Se não for bem executada, a formação de 
fibras provocada pelo continuo alongamento da massa quente é preju-
dicada, fazendo com que parte desta seja moldada "crua" e provocando 
manchas no queijo (marmorização). Como o processo de filagem não é 
contínuo a água de filagem não mantém a temperatura (cerca de 75oC) 
e tem de ser trocada uma ou duas vezes. Em certas situações o processo 
pode ser tão demorado a ponto de alterar a uniformidade da filagem da 
massa de um mesmo lote. Esse processo só poderia mesmo ser aplicado 
em fabricas de porte muito pequeno.

Vantagens da mecanização ou automação do processo de 
filagem e moldagem

As vantagens são bastante óbvias: muito maior rapidez no proces-
so (até 2.000 kg/hora, em alguns equipamentos), mais eficiência em 
todo o sistema e filagem mais homogênea de grandes lotes de massa. 

O equipamento usual no Brasil permite uma adequada regulagem da 
temperatura da água quente em pontos-chave do processo, através 
de termostatos e válvulas de controle: controle da temperatura da 
água no tanque de filagem, a qual circula em contato com a massa 
na rosca-sem-fim (cerca de 70oC a 75oC, em geral), controle da tem-
peratura da água nos bicos que pulverizam água quente (cerca de 
75oC a 80oC) para pré-aquecer a massa na fatiadora e outro controle 
de ajuste da temperatura da água quente (cerca de 70ºC) que circu-
la na camisa do cabeçote da moldadeira. É importante manter um 
bom controle destes parâmetros para evitar um superaquecimento 
da massa (ex: acima de 60ºC). Atualmente há inúmeros processos de 
filagem, de diversas marcas industriais e alguns estão em linha com 
fermentadores contínuos em uma ponta e com hidrovias para salga 
dinâmica na outra extremidade.

A mecanização e automação atingem também o processo de fer-
mentação da massa, que já pode ser feito de forma contínua. Nesse caso 
a massa é conduzida em esteiras através de câmaras fechadas (ou tú-
neis, roscas sem fim, etc.) onde se mantem a temperatura ideal para 
a fermentação com cultivos termofílicos (entre 41ºC e 45oC, média de 
43oC). Geralmente a massa entra nesse processo com pH por volta de 
6,10 a 6,15 e terá em média cerca de 90 minutos para que o pH se abai-
xe ao ponto de filagem (por volta de 5,10 a 5,15). Em processos como 
esses a recomendação é de se usar fermentos congelados por serem 
mais rápidos. Em princípio não pode haver atrasos na fermentação, pois 
ocorreria, em cascata, um retardamento em todas as tinas em operação 
naquele turno ou dia.

Não há dúvidas de que os processos contínuos serão cada vez mais 
usados no Brasil e vão exigir cada vez mais leite da melhor qualida-
de, pois os parâmetros de fabricação são controlados por programas de 
computador. Se há variação da qualidade da matéria-prima (como aci-
dez e pH do leite ou contagem de microrganismos psicrotróficos, por 
exemplo) os computadores obviamente não as detectam e seguem di-
recionando o processo conforme programado, provocando assim altera-
ções consideráveis na Mussarela. Em resumo, para um processo bem pa-
dronizado, exige-se que diariamente o leite apresente o mesmo padrão 
de qualidade, o que nem sempre á algo fácil de encontrar. 
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Massa que fila muito lisa e brilhante: consequências duran-
te a estabilização

Em geral, os queijeiros buscam filar a massa de forma que se apre-
sente muito lisa, sem rugas e com certo brilho. O entendimento é de que 
a filagem se deu no momento ideal em termos de desmineralização e 
essa massa apresentará a menor perda de gordura e proteínas possível. 
Em geral, é a massa procurada e apreciada por todos os queijeiros e téc-
nicos. Mas, a questão pode também ser apreciada sob outro ângulo. A 
prática demonstra que massas assim são as que perdem a fatiabilidade 
mais cedo, ou seja, tem menor vida útil. O fenômeno tem a ver com a es-
trutura da matriz caseínica, que se mantém firme enquanto não ocorre 
proteólise mais intensa, mas também com a ajuda de uma massa bem 
calcificada. A massa que fila em um pH ligeiramente superior sempre 
apresentará um maior teor de cálcio. Assim, pode-se afirmar:

- Se a massa é trabalhada no pH ideal para aquela situação (por 
exemplo, 5,10) , fila muito bonita, há menor perda de elementos na água 

de filagem (gordura e proteínas),  mas em termos funcionais, a fatiabili-
dade da Mussarela será afetada em um tempo menor de armazenamen-
to. O rendimento da fabricação será normal;

- Se a massa é trabalhada em um pH um pouco acima do ideal para 
aquela situação (por exemplo, 5,20), apresenta mais cálcio,  não vai filar 
bem, e se apresentará enrugada e “arrepiada”, ocorrendo maior perda de 
elementos na água de filagem (gordura e proteínas). Porém em termos 
funcionais, essa Mussarela terá uma estrutura mais firme, não só pelo 
maior teor de cálcio, mas também por eventualmente apresentar teor 
ligeiramente menor de gordura. Com isso, sua fatiabilidade se prolonga 
no decorrer do período de armazenamento. Mas o rendimento poderá 
ser ligeiramente inferior.

Deve ser enfatizado que na filagem a pHs mais baixos , a quimosina 
apresenta maior termorresistência e, portanto, haverá maiores resíduos 
na Mussarela, contribuindo para acelerar a proteólise, o que pode afetar 
negativamente a fatiabilidade.

Há muitas empresas que adotam a prática de filar em pH mais alto, 
que adotam, conscientemente, a prática de filar em pH mais alto. pelas 
razões apresentadas, além de outras.

Razões para, eventualmente, filar a massa em pH superior 
ao ideal

Há de fato razões para tal, e estão ligadas à necessidade de se vender 
o soro resultante daquela fabricação, o mais fresco possível (pH mais 
alto, por volta de 6,20 
a 6,30). No momen-
to da transferência da 
coalhada do tanque 
de fabricação para os 
tanques de fermenta-
ção (ou mesmo para a 
drenoprensa) busca-se 
um pH ideal, que reflita 

Massa filando bem, com brilho e muito lisa

Massa filando totalmente 
arrepiada e enrugada
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boa atividade dos fermentos durante o processo, por exemplo, de 6,05 a 
6,15. Se é atingido, a filagem se dará sem problemas em cerca de 90 a 120 
minutos, apresentando uma massa lisa e bonita. Entretanto e, sobretu-
do nas grandes unidades com processos contínuos e grande automação, 
a fabricação não para e a fermentação da massa ocorre quase sempre 
em ambiente fechado, sob temperatura controlada (de 43oC a 45oC) e 
em um tempo pré-fixado por programas em um computador. Com isso, 
se a transferência se faz a um pH mais alto, para preservar o soro a ser 
vendido fluido, concentrado e/ou secado, a massa não chega ao fim do 
fermentador (no tempo de 90 minutos, em geral) com o pH dito ideal de 
filagem (por exemplo, 5,10). Com isso fila mais “feia” e “arrepiada”, apa-
rentando ser uma deficiência do processo ou erro do queijeiro, o que de 
fato, não é. Trata-se apenas de uma circunstância do método adotado, 
em vista dos interesses de aproveitamento do soro e da maior durabili-
dade da Mussarela a ser armazenada e distribuída no mercado.

Trata-se de um fenômeno mais comum e típico de grandes unidades 
produtoras de Mussarela que possuem processos contínuos. Em geral 
são fábricas com mais de 300 mil litros diários.

Massa que fila “feia” e “arrepiada”: problema ou não

Nem sempre é indicativo de que ocorreu um problema de fermen-
tação e a filagem foi forçada, fora do pH ideal. Pode ser simplesmente 
uma circunstância do processo adotado e existe em consequência dos 
objetivos daquela empresa, que podem ser a valorização comercial do 
soro (para concentração por UF ou evaporação, ou para secagem, o que 
sempre exige que o soro seja fresco), ou o desejo de ter uma Mussarela 
com boa fatiabilidade por um período mais prolongado. Nesse caso, para 
uma pessoa estranha àquela fabrica, pode parecer que a Mussarela está 
sendo muito mal filada, por erro ou descuido, o que não seria verdadeiro.

Filagem a vapor e filagem tradicional com água quente

Atualmente tem sido frequente em muitos países a filagem em má-
quinas que usam vapor e não água quente. Uma das alegações daque-
les que defendem o processo a vapor seria de que, como não há um 
banho de água quente na massa dentro da filadora, haveria uma perda 
muito menor de gordura e de outros elementos da massa, o que faz 
sentido e é observado na prática. Haveria ainda outro elemento impor-
tante, que é o rendimento do processo. Se a massa for filada no extre-
mo mais baixo da faixa ideal de pH, ocorreria  uma incorporação consi-
derável de água, levando a uma melhoria do rendimento da fabricação. 
Entretanto, este fator deve ser contemplado com algum cuidado, pois 
ocorreria um aumento do teor de umidade da Mussarela que poderia 
não ser inteiramente desejável. Mussarelas mais úmidas “curam” bem 
mais rapidamente e têm sua funcionalidade alterada facilmente, in-
clusive com efeitos negativos sobre a fatiabilidade. Obviamente esses 
problemas poderiam ser superados dando-se um “ponto” um pouco 
mais firme na massa, no tanque. A filagem a vapor demonstra ser um 
processo muito interessante e que tem sido adotado em muitas fábri-
cas de Mussarela.  É possível que venham a existir exigências legais 
quanto à injeção direta de vapor na massa, que teria de ser de quali-
dade sanitária. Há que se controlar bem a temperatura de filagem que, 
nesse processo, tende a passar de 60oC, o que reduziria os resíduos de 
coagulantes na massa, afetando a fase primária da degradação da pro-
teína, na estabilização. Massa filando mal, apresentando rugosidades
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Processos contínuos: pressão constante entre o extrusor e as 
formas sendo enchidas no carrossel 

Nesses processos, que se tornam cada vez mais comuns, a massa é 
filada e muitas vezes recebe uma aspersão de sal sobre a lâmina forma-
da na saída da filadora. A partir daí, a massa passa por um extrusor, para 
que haja uma boa mistura com o sal, e é pressionada no sentido de en-
cher as formas que giram no carrossel imerso em água gelada. A massa 
entra na parte inferior levantando um pistom no interior da forma. A for-
ma deve ser bem enchida sobre pressão constante. Se a alimentação de 
massa e a pressão não forem constantes, a massa não se fecha dentro da 
forma e pode apresentar falhas e trincas bem visíveis, observadas quan-
do a peça de Mussarela cai na hidrovia para completar a salga e formar 
um pouco de casca. É um problema relativamente frequente, pois em 
alguns processos o fluxo é interrompido por uma causa ou outra (como 
atraso na produção no tanque, ou na fermentação da massa, problemas 
na filadora, etc.). Processos contínuos são interessantes, mas requerem 
que a linha esteja muito bem ajustada e que toda a elaboração esteja 
bem padronizada, com fermentos adequados e parâmetros controlados, 
como corte, agitação, aquecimento da massa, etc. Um fator que é crucial 
para que se tenha padrão no processo, é a qualidade do leite, que nem 
sempre é no Brasil a mais adequada à processos automatizados.

Banho de água fria antes da Mussarela passar à salmoura: 
importância

O tratamento é absolutamente necessário para evitar que a Mus-
sarela entre quente na salmoura (se vier direto da filadora, pode entrar 
com temperaturas acima de 50oC em uma solução  de 5ºC a 10ºC, o que 
traria diversas consequências:

- O queijo se deformaria com facilidade;
- A salmoura se esquentaria e faria aumentar a absorção de sal na 

casca da Mussarela, que poderia apresentar uma mancha esbranquiça-
da periférica;

- O queijo perderia mais umidade (soro) e mais gordura para a 
salmoura;

Pressão entre o extrusor de 
massa e o carrossel deve 
ser mantida constante

Mussarela imersa em água 
gelada para resfriamento 
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- Queda acentuada do rendimento, por maior perda de umidade na 
salmoura;

- A salmoura se deterioraria mais rapidamente, inclusive em termos 
microbiológicos;

- Haveria maior perda de peso na salga e, portanto, "quebra" do ren-
dimento;

- Se há mais sal entrando rapidamente na casca do queijo, há uma 
tendência da água no centro da peça de migrar para a periferia tentando 
estabelecer o equilíbrio osmótico. Com isso a casca do queijo fica mais 
úmida e pode amolecer.

 O tempo de tratamento na água fria (5oC a 10oC) é variável, sendo 
em média de 20 a 30 minutos. Em muitos processos contínuos a peça 
costuma cair direto na hidrovia, que é uma salmoura em constante mo-
vimento e agitação. Salmouras assim tem que ser resfriadas em cam-
biadores de placa constantemente e com muita eficiência, para evitar 
que se “esquentem” e tragam problemas à Mussarela.  Em outras linhas 
contínuas há uma seção curta de água gelada antes da hidrovia, com até 
10 metros de comprimento, onde a peça cai, ao sair do carrossel. Parece 
ser a situação ideal para controlar a absorção de sal na peça e sua perda 
de umidade.

Resfriamento da 
Mussarela em água gelada

Congelamento da massa fermentada para filagem posterior

Na Argentina é relativamente comum este processo e é adotado por 
fabricas que só produzem a massa e a fermentam antes de vendê-la a 
outras plantas que fabricam Mussarela. Normalmente a massa é fer-
mentada até seu pH normal de filagem, é embalada a vácuo e é congela-
da de um dia para o outro até -8oC aproximadamente. Dessa forma pode 
ser estocada por várias semanas sem maiores alterações e preservando 
sua capacidade de filar.

Armazenamento de massa para filar
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Processos de Salga

Tempo normal de salga da Mussarela

No Brasil, grande parte da Mussarela é feita com formato de um 
bloco retangular com cerca de 3 kg, o que facilita seu fatiamento para 
utilização em pizzarias. Esta peça é salgada em salmoura a 20% de sal 
(em temperatura de 8oC a 10oC) por cerca de 14h a 24h, o que tem se 
demonstrado suficiente para conferir-lhe em torno de 1,3% a 1,6% de 
sal, em média.

Salmoura tradicional em beliches, para Mussarela
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Cuidados para a preparação de uma salmoura nova

Normalmente, salmouras são preparadas em água quente (80oC) por 
facilitar a dissolução do cloreto de sódio e, ao mesmo tempo, pasteurizar 
a solução,além e eliminar por precipitação, resíduos e impurezas físicas. 
Obviamente deve-se usar água de boa qualidade. Para que se tenha uma 
salmoura a 20oC, recomenda-se adicionar 26,9 kg de cloreto de sódio 
para cada 100 litros de água (ver Figura 13), gerando então 109,4 litros 
de salmoura com densidade de 1,16 g/ml e 21,2% de sal (p/p). A essa 
salmoura deve ainda ser adicionado ácido clorídrico (HCl, em solução 
diluída a 10%) para se ajustar o pH da solução para cerca de 5,10. Um 
pequeno volume, por exemplo, 100 ml, da salmoura recém-preparada 
pode ser levado ao potenciômetro no laboratório para ter o seu pH de-
terminado. Em seguida, sob constante agitação, pinga-se a solução de 
HCl até que se atinja o pH de 5,10. O volume de HCl consumido para 
aqueles 100 ml deve ser extrapolado matematicamente para o volume 
total de salmoura a se ajustar o pH. Também deve ser adicionado CaCl2 
(cloreto de cálcio) à salmoura, em quantidade de 0,2% da mesma solu-
ção (a 40%) usada na fabricação de queijos.

Importância de adicionar HCl e CaCl2 em salmouras recém-
-preparadas

O ácido clorídrico vai abaixar o pH a um valor que é equivalente, 
aproximadamente, ao pH da Mussarela que passará por aquela salmou-
ra. Se isso não for feito, a salmoura sem acidez “lava” a casca da Mus-
sarela, o que pode, mais tarde, durante a estabilização, provocar altera-

ções naquela região.. O cloreto de cálcio deve ser adicionado porque 
há um intercâmbio entre os íons de cálcio presentes numa salmoura 
e aqueles do queijo, sobretudo na região mais periférica da casca.  Se 
não houver cálcio na salmoura, aquele do queijo tende a migrar para 
a solução (diferenças de pressão osmótica) e a casca do queijo tende 
a amolecer rapidamente e ficar mais esbranquiçada em relação ao 
centro da peça. Em uma salmoura nova, onde não se fez o ajuste reco-
mendado com cloreto de cálcio, a Mussarela pode perder até 7% de seu 
teor de cálcio, com consequências indesejáveis. Em salmouras mais 
velhas, quando se faz a correção do sal, não é necessária a adição de 
cloreto de cálcio e tampouco de ácido clorídrico, se o pH estiver dentro 
da faixa normal (de 5,00 a 5,20).

Para o ajuste do pH de salmouras novas, recém-preparadas, não 
se deve usar ácidos orgânicos fracos, como o lático, acético ou cítrico. 
Esses ácidos possuem um baixo poder de dissociação e, portanto, libe-
ram poucos prótons H+, o que leva a um abaixamento irrisório do pH, 
mas pode aumentar muito a acidez titulável da salmoura (em graus 
Dornic). Para isso, recomenda-se o uso do HCl, um ácido mineral forte, 
com alto índice de dissociação, abaixando rapidamente o pH, sem ele-
var muito a acidez titulável. 

Não é mais relevante a determinação da acidez titulável da salmou-
ra (em graus Dornic), pois é um parâmetro que não se usa mais atual-
mente, já que todo o controle se faz através de determinações de pH.

Frequência do tratamento da salmoura em uso 

Comparada a uma salmoura para queijo Prato, por exemplo, a sal-
moura da Mussarela se deteriora bem mais rapidamente. Em geral, 
adquire uma coloração leitosa, meio esbranquiçada, devido a maiores 
perdas de gordura (em estado livre na casca), o que indica que já deve 
ser recuperada. A recuperação pode ser feita por simples fervura por 
5 minutos em tanque à parte, no caso de fábricas menores e mais 
tradicionais, seguida de resfriamento ao ambiente e decantação de 
precipitados, mais filtração apropriada e bombeamento para os tan-
ques de salga, onde seu teor de sal será corrigido. Em certas situações, 
compensa mais fazer a troca por uma salmoura nova. Torna-se difícil 
estipular a vida útil de uma salmoura para Mussarela, tantos são os 
fatores envolvidos. Por exemplo, uma salmoura de queijo Prato pode 
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durar de quatro a seis meses, sem recuperação, apenas com reajustes 
periódicos do teor de sal e adição de conservantes como cloro (hipoclori-
to de sódio 10%, usado à base de 500 ml/1000l de salmoura) ou peróxido 
de hidrogênio de 30% a 35% ou 130 volumes (300 ml/1000l de salmoura), 
sempre que seu uso for permitido legalmente. Porém, uma salmoura 
tradicional e estática para Mussarela, apesar de exigir os mesmos trata-
mentos mencionados, raramente durará quatro meses. A regularidade 
da troca ou recuperação da salmoura para Mussarela será determinada 
na prática pela intensidade e frequência de sua utilização.

Antigamente usava-se adicionar cal virgem à salmoura para neutra-
lizar sua acidez, o que provocava a formação de depósitos indesejáveis 
no fundo do tanque. Atualmente esse processo já não é usado.

Processos mais modernos de salga em salmoura para a 
Mussarela  

Os processos mais modernos e contínuos fazem uso de uma salga 
combinada, onde a massa é salgada a seco após a filagem e antes de 
ser moldada, seguido de uma imersão, por algumas horas, em uma 
hidrovia. Essa é constituída de tanques não muito profundos, mas ex-
tremamente alongados, onde a salmoura se move impulsionada por 
bombas. Nesta corrente, flutuam os queijos por cerca de uma a três 
horas (em função do peso e formato da peça) em constante e lento 
movimento até o final da cadeia, onde são retirados e passados por 
túnel de resfriamento e embalados a vácuo. A hidrovia tem as mesmas 
características de uma salmoura tradicional, mas a absorção de sal é 
auxiliada por se tratar de um meio dinâmico, em constante movimen-
to. Além disso, em boa parte dos processos contínuos de elaboração da 
Mussarela, há duas possibilidades de salga complementar anterior à 
imersão do queijo na hidrovia:

- Adição de sal à agua quente de filagem: não se pode adicionar gran-
de porcentagem de sal, pois a massa flutuaria em decorrência do au-
mento da densidade do líquido. Além disso, maiores quantidades de 
sal tendem a endurecer a massa, dificultando filagem e moldagem. 
Normalmente se adiciona no máximo 2% de sal e em alguns siste-
mas, essa porcentagem é determinada por medida da condutividade 
(em Milisiemens).;

- Salga a seco na massa: é o método mais usado nos processos con-
tínuos, no qual a massa, após ser filada, é conduzida como uma fina 
lâmina que recebe uma aspersão de sal fino continuamente. Logo em 
seguida a massa passa por um extrusor para misturar o sal e é con-
duzida ao carrossel onde será moldada nas formas adequadas. Não se 
pode determinar exatamente quanto de sal é agregado à massa, pois 
há considerável variação no processo, mas a quantidade é pequena e 
requer complementação na hidrovia. 

A complementação na hidrovia se faz necessária em ambos os 
processos, e não somente para adquirir mais sal, mas também porque 
nesta fase a Mussarela perde ainda um pouco de peso e forma uma 
casca fina, que facilita seu manuseio no momento da embalagem. Há 
hidrovias de diversos tamanhos e podem chegar a mais de 50 metros 
de comprimento. Uma grande vantagem desse sistema é que permi-
te com facilidade que a salmoura seja constantemente bombeada e 

Hidrovia para salga da Mussarela em processo contínuo
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circulada através de pasteurizadores (especiais, com placas de titânio 
anticorrosivo), onde são tratadas termicamente para manter baixas 
contagens de microrganismos e são filtradas para eliminar resíduos fí-
sicos. Assim, a vida útil dessas salmouras se prolonga quase que indefi-
nidamente, mantendo-se limpas tanto do ponto de vista microbiológico 
quanto físico. O teor de sal é corrigido regularmente com o uso de den-
símetros (Areômetro de Beaumé).

Salmouras podem também ser tratadas por membranas e o proces-
so mais usado é o de nanofiltração. São usadas membranas cujos poros 
permitem a passagem apenas de água e sais. Assim, outros elementos 
como gordura, proteínas solúveis, lactose, e demais resíduos físicos, fi-
cam retidos na membrana e a salmoura se apresenta extremamente 
límpida e cristalina, com ótimos resultados.

Outros processos para a salga da Mussarela

Nos Estados Unidos têm sido feitos alguns estudos para viabilizar a 
salga da Mussarela sem o uso de salmouras. Um destes estudos mais 
recentes e de resultados interessantes, feito na Universidade de Cor-
nell, sugere a fabricação normal da Mussarela (dessoragem total quan-
do o pH do soro é de 6,20), seguida da fermentação da massa picada 
em pequenos pedaços até pH 5,50, quando então 2,2% (p/p) de sal são 
adicionados em três aplicações, com intervalos de 5 minutos, sempre 
a 38ºC. Quando a massa atinge o pH ideal (no caso mencionado, 5,2) é 
filada normalmente. Os resultados foram considerados bons, permitin-
do-se a obtenção de uma Mussarela com composição físico-química e 

propriedades funcionais similares a de um queijo salgado em salmoura 
tradicional. Entretanto, tem havido alegações de que tal processo levaria 
a perdas no rendimento da fabricação, sobretudo em relação à gordura 
da massa no momento da filagem.

Areômetro de Beaumé: avaliação da concentração de sal na 
salmoura 

Esse instrumento foi criado pelo farmacêutico francês Antoine Be-
aumé, no século 18, para medir a densidade de líquidos. Ele usou solu-
ções de água com diferentes concentrações de sal para estabelecer uma 
relação entre a densidade a 15,6oC e o teor de cloreto de sódio. Assim, 
os graus Beaumé referem-se a uma medida de densidade que mantém 
uma correspondência com a concentração de elementos mais pesados 
do que a água, como o cloreto de sódio. O Areômetro de Beaumé tem 
sido usado há muitos anos por fábricas de queijos para determinar o 
teor de sal e fazer os ajustes necessários em sua concentração. Seu uso é 
extremamente simples, basta que seja imerso em uma proveta com sal-
moura e que se faça, assim que se estabilizar, a leitura no ponto de aflo-
ramento. Como sua escala é baseada numa relação direta da densidade 
com o teor de cloreto de sódio, quaisquer elementos outros que alterem 
a densidade da salmoura, poderão provocar uma leitura “falsa”, apre-
sentando um teor de sal maior do que aquele realmente existente. Por 
exemplo, salmouras com longo tempo de uso sempre terão componen-
tes extras como lactose, ácido lático, cálcio, potássio, proteínas solúveis, 
etc. que obviamente aumentam sua densidade. Por isso, recomenda-se 
tratar a salmoura periodicamente para se evitar essas falsas leituras. 
Um método preciso e também tradicional de se determinar cloretos na 
salmoura é conhecido como Argentometria, que consiste na titulação 
da solução de sal com nitrato de prata (Método de Morh), usando bicro-
mato de potássio como indicador.

Sistema para salga a 
seco da Mussarela

Areômetro de Beaumé, usado para 
medir teor de sal da salmoura
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Equivalência entre graus Beaumé (Bé) e concentração de sal 
na salmoura 

Ao contrário do que pensam muitos técnicos, 1oBé  não corresponde 
a exatamente 1% de cloreto de sódio na salmoura. Por exemplo, a con-
centração típica de sal de uma salmoura, 20%, corresponde a 19oBé. Na 
Tabela 09 são apresentados valores de correspondência entre a gradu-
ação Beaumé, a densidade da salmoura e sua concentração porcentual 
de sal.

O uso do Areômetro de Beaumé é, obviamente, recomendado por 
sua praticidade. Este densímetro está calibrado para uso em líquidos 
com densidade variando de 1,00 a 1,84. Recomenda-se que a medida 
seja feita em salmouras mais jovens. Caso seja feita uma medida em 
uma salmoura com mais de seis meses de uso, o ideal seria recolher 
uma amostra de 1 litro, que deve ser aquecido a 90oC por 5 minutos, 
resfriado e deixado a decantar. Após filtração comum, a densidade po-
derá ser determinada nesta salmoura livre de solutos ou elementos em 
suspensão, que não sejam cloreto de sódio. Faz-se assim o cálculo da 
quantidade de sal a ser adicionada àquela salmoura mais velha para 
sua correção.

Temperatura da salmoura: efeitos sobre a absorção de sal e 
perda de peso da Mussarela

Queijos salgados em salmoura perdem, em média, de 1% a 2% de 
seu peso, variando em função da temperatura da solução, tipo de queijo, 
tempo de salga, concentração de sal, etc. No caso da Mussarela, pode ser 
um fator crítico, pois há possibilidades de que as peças entrem quentes 
na salmoura e a aqueçam rapidamente. Quanto mais elevada a tempe-
ratura de salga na salmoura, mais rápida é a absorção de sal e maior é 
a perda de peso, representada pela saída de soro em quantidade muito 
maior do que o sal que entra no queijo. Este fenômeno é claramente 
ilustrado na Figura 12, que mostra peças de Mussarela (de 1,3 kg) sal-
gadas a diferentes temperaturas. Por exemplo, após um período de 8 
horas de salga, a peça salgada a 1oC perdeu cerca de 1,3% de umidade, 
enquanto que a Mussarela salgada a 12oC perdeu cerca de 2,7%. Obser-
ve-se ainda outro fato importante: em todas as temperaturas, mesmo 
nas mais baixas, a maior parte da perda de umidade (e, portanto, de ab-
sorção de sal) ocorreu nas primeiras quatro horas de salga. Por exemplo, 
no queijo salgado a 12oC por 20 horas, a perda total de umidade foi de 

RELAÇÃO DA GRADUAÇÃO BEAUMÉ 
COM % DE SAL E DENSIDADE A 15OC

Graduação Beaumé Densidade a 15oC % de sal

1 1,007 1

2 1,014 2

5 1,036 5

10 1,075 10

15 1,116 15

17 1,134 18

19 1,152 20

20 1,161 21

22 1,180 24

25 1,209 27

TABELA 09- Equivalência entre graus Beaumé (Bé), densidade e 
concentração de sal na salmoura

Figura 12
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3,5% mas com apenas quatro horas já se registrava uma perda de 2%, o 
que representa quase 60% do total em um tempo cinco vezes mais cur-
to. Há razões para que isso ocorra:

- Na prática uma peça de Mussarela não entra completamente fria 
na salmoura, mesmo que passe por água gelada antes. Com isso, sobe 
um pouco a temperatura da salmoura ao redor da peça, que perde então 
mais peso até que se iguale completamente ao meio em volta;

- Devido à diferença de pressão osmótica entre o queijo e a salmou-
ra, rapidamente há uma troca de líquidos, com soro saindo e salmoura 
entrando. O fluxo de saída é muito maior, pois na osmose o líquido mais 
diluído (soro no interior do queijo) tende a migrar rapidamente para o 
meio mais concentrado em volta (salmoura). Quanto mais alta a tempe-
ratura da salmoura, mais acentuado é esse fenômeno;

- Uma vez que uma razoável quantidade de sal passou ao queijo, 
há uma saturação na casca e só ocorrerá mais absorção de sal quando 
aquele existente na periferia tiver migrado para as partes mais centrais. 
Isso leva muito tempo. Por isso se observa a inclinação acentuada da 
curva de 12oC na Figura 12 após as primeiras quatro horas de salga.

Tais resultados só confirmam a necessidade de se passar a Mussare-
la por um banho prévio de agua fria por alguns minutos, antes de entrar 
na salmoura.

Distribuição final de sal na Mussarela: como ocorre 

A distribuição de sal na Mussarela não é um fenômeno que se inicia 
e termina na salga. Quando o queijo passa pela salmoura, a maior parte 
do sal penetra na casca do queijo nas primeiras horas de salga. Pode 
chegar a 60% do total de sal absorvido, com cerca de quatro a seis horas 
de salga. Quando se atinge aí um ponto de saturação, a absorção de sal 
se torna muito mais lenta e passa a ser dependente da migração do sal 
periférico para o interior do queijo, por difusão. A distribuição homogê-
nea de sal na peça é um fenômeno que vai ocorrer muito lentamente, 
avançando pelo período de armazenamento e estabilização da Mussare-
la. Sendo um fenômeno de difusão em meio aquoso, sofrerá influências 
da temperatura de armazenamento do queijo.  Portanto, uma Mussare-
la nova, com poucos dias, vai apresentar-se quase sem sal no centro e 
meio insípida, enquanto estará "excessivamente" salgada na casca. Isso 
só reforça a necessidade de se permitir uma estabilização da Mussarela 
por duas a quatro semanas quando então, além das outras vantagens 
conhecidas, ocorrerá uma melhor distribuição do sal no queijo.

Se um queijo entra “quente” na salmoura, absorve sal rapidamente 
na região da casca. Uma vez que a saturação é rapidamente atingida, o 
sal passa a migrar muito lentamente para o interior do queijo, que está 
praticamente sem sal. Com isso estabelece-se uma diferença grande de 
pressão osmótica e, em consequência, a água da região central tende a 
migrar para a casca, numa tentativa de restabelecer o equilíbrio osmó-
tico. O resultado é que a casca do queijo amolece e fica mais pastosa, 
causando problemas no fatiamento. 

Formação de um gradiente na distribuição de sal

Estudos feitos nos EUA, por Paul Kindstedt, com Mussarela similar 
à brasileira (bloco retangular de cerca de 3 kg), demonstraram que o 
queijo fresco apresentava em média 2,28% de sal na casca (1 cm de pro-
fundidade) e 0,20% no centro (a 4 cm da casca). Após 14 dias de estabili-
zação, a casca apresentava 1,59%, enquanto que no centro o teor de sal 
já atingia cerca de 0,59%.  Forma-se um gradiente linear de distribuição 
de sal. Ao longo desse gradiente o queijo vai mudando gradativamente 
sua textura.

Se a Mussarela 
entra quente na 
salmoura, a água 
no centro tende a 
fluir para a casca.
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Distribuição desigual de sal no início da estabilização: efei-
tos no crescimento da flora lática no queijo

De fato há alguns efeitos relativos à distribuição desigual de sal no 
início da estabilização, sendo que as bactérias termofílicas são muito 
mais afetadas do que as mesofílicas. Teores de sal entre 3,0 e 3,5% na 
umidade (cerca de 1,4 a 1,6% de sal num queijo com 45% de umidade) 
podem inibir em 100% o crescimento de Streptococcus thermophilus, Lacto-
bacillus bulgaricus e Lactobacillus helveticus. Por outro lado, culturas meso-
fílicas contendo Lactococcus lactis só são totalmente inibidas com cerca 
de 6,0% de sal na umidade (ou aproximadamente 2,8% de sal no queijo). 
Entretanto, logo após a salga, o crescimento desses microrganismos já é 
bastante reduzido, principalmente em razão da quase total ausência do 
principal substrato para seu metabolismo, a lactose. Não representarão 
muito em termos de degradação da caseína nos primeiros dias, pois esse 
papel cabe muito mais ao agente coagulante (quimosina), no fenômeno 
conhecido por proteólise primária.

Efeito inibidor do sal: como afeta a estabilização da 
Mussarela 

Obviamente, tende a ocorrer uma redução na velocidade e intensi-
dade da estabilização devido à diminuição da Aw (Atividade de água) 
que afeta reações enzimáticas no queijo. Por outro lado a contagem de 
microrganismos será menos afetada, uma vez que o maior crescimento 
da flora bacteriana se dará durante a fabricação (sobretudo os cocos 
termofílicos) e fermentação da massa, quando ainda não há sal na co-
alhada e ainda resta um resíduo de lactose. Uma grande parte da flora 
lática termófila resiste ao processo de filagem e moldagem da massa 
(média de 55ºC a 58ºC). Durante a estabilização da Mussarela (e "cura" 
no caso de outros queijos) a maior parte das células (sobretudo cocos 
mesófilos) morre por autólise libera para o meio enzimas (peptidases, 
aminases, aminopeptidases, descarboxilases, transaminases, etc.) intra-
celulares que continuam o processo metabólico, degradando proteínas, 
peptídeos, lipídios, etc. Essas enzimas citadas atuam mais no período 
final da estabilização (cerca de duas a quatro semanas) e sua atuação 
vem a constituir o fenômeno da proteólise secundária.

Distribuição de sal afeta outros parâmetros da Mussarela

Existe uma clássica relação inversa entre o grau de proteólise e o 
teor de sal do queijo. No caso da Mussarela, nas primeiras semanas, 
quando o sal ainda não está distribuído de forma homogênea no queijo, 
a proteólise é mais intensa na região central, cuja massa adquire uma 
tonalidade um pouco mais forte, ligeiramente creme; devido à quebra 
das cadeias peptídicas e consequente aumento das cargas elétricas, o 
derretimento no forno é facilitado, mas a separação de gordura pode 
ser mais acentuada nessas regiões e quase nula nas partes periféricas, 
o que não é desejável.

Sal e outras funções relevantes na Mussarela

Além de regular, a rapidez da proteólise o sal pode agir como se fosse 
um agente emulsificante. Durante a salga ocorre uma troca catiônica 
entre o cálcio (presente no paracaseinato de cálcio) e o sódio, formando 
o paracaseinato de sódio, que possui maior poder emulsificante. Assim, 
onde há presença de sal ocorre maior retenção de gordura durante o 
derretimento da Mussarela na pizza, reduzindo o oiling off. Tal afirmação 
reforça a necessidade se fazer uma estabilização mínima da Mussarela 
(pelo menos duas semanas) antes que seja utilizada em pizzas. Todos os 
parâmetros de funcionalidade vão melhorar nesse período.

O sal como protetor contra problemas microbiológicos 

Seria de fato interessante iniciar o armazenamento do queijo já com 
um razoável teor de sal no seu centro, em função da proteção que o 
sal pode oferecer, pelo abaixamento da Atividade de Água (Aw). Para a 
Mussarela, que é um queijo fresco ou de curto período de estabilização, 
a importância pode ser menor do que para um queijo curado e de longa 
maturação. Por exemplo, parece ser mais interessante para o Provolone, 
sobretudo para aquelas peças de maior tamanho – acima de 20 kg – 
que comumente apresentam problemas com esporulados anaeróbicos, 
como o Clostridium tyrobutyricum, por apresentarem baixo teor de sal no 
centro durante várias semanas de maturação, sendo que por ter uma 
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massa bem compacta apresenta um baixo potencial de oxirredução. Na 
Mussarela a presença de sal no centro já no início da estabilização ocor-
reria somente naqueles queijos feitos com processo de salga a seco e/
ou filados em água quente com sal. Mas o impacto parece ser pequeno, 
uma vez que esses processos alternativos mencionados não fornecem 
um alto teor de sal à Mussarela, cuja salga quase sempre tem que ser 
complementada por imersão em salmoura.

Tratamento pós-salga para a Mussarela    

As peças de Mussarela devem ser mantidas numa câmara de 10ºC a 
12ºC, por até 24 horas se necessário, com boa ventilação, para a secagem 
antes da embalagem. Atualmente muitos processos adotam túneis es-
peciais, com forte ventilação, que secam rapidamente o queijo. Quando 
a Mussarela está bem seca, facilita-se a formação de vácuo na embala-
gem e diminui-se o risco de crescimento de mofos durante a estabili-
zação. Uma vez embalada, a Mussarela deve ser levada às câmaras de 
estabilização, cuja temperatura pode variar de 5ºC à 10oC. Atualmente é 
comum que as peças sejam colocadas em caixas apropriadas e em se-
guida paletizadas para melhor aproveitamento do espaço das câmaras. 
O período mínimo de estabilização recomendado é de duas semanas, 

sendo que até por volta de quatro semanas as propriedades funcionais 
tendem a melhorar continuamente. À partir desse período algumas pro-
priedades funcionais, como o oiling off (separação de gordura)  e elastici-
dade começam a piorar gradualmente.

Mussarela com teor reduzido de sódio

Nos últimos anos, vem crescendo de forma impactante a preocupa-
ção com o consumo de sódio pelas pessoas, em todo o mundo. O sódio 
quando consumido em excesso pode provocar uma série de problemas 
de saúde, a começar pela hipertensão, que conduz a outros problemas 
renais e cardiológicos.  Assim, começam a surgir programas patrocina-
dos por entidades governamentais destinados a reduzir a quantidade de 
sódio em alimentos industrializados, dentre os quais, o queijo. A legisla-
ção de alguns países começa a ser modificada de maneira a estabelecer 
limites cada vez mais estreitos para o teor de sódio em alimentos. Ob-
viamente, numa era em que se tornou atrativo anunciar produtos com 
teores reduzidos de gordura, lactose, colesterol ou ausência de glúten, 
etc. poderia ter um apelo comercial interessante o anúncio de um queijo 
como a Mussarela com teor baixo ou reduzido de sódio. Mas isso não é 
uma tarefa fácil. Em queijos, diferentemente de muitos outros alimen-
tos, o cloreto de sódio regula várias funções, como a proteólise e lipóli-
se, o que afeta de forma decisiva propriedades funcionais de um queijo 

Secagem da Mussarela antes 
da embalagem

Mussarela norte-americana, 
com teor reduzido de sódio
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como a Mussarela. Se um queijo possui menos sal, matura muito mais 
rapidamente e tem seu período de vida útil encurtado. No caso da Mus-
sarela, o ponto ideal de derretimento seria apressado, e a elasticidade da 
massa na pizza se perderia muito mais rapidamente. O queijo passaria a 
desprender gordura com muito mais facilidade, devido à perda do poder 
emulsificante da matriz de caseína (menor troca catiônica entre sódio 
e cálcio). O sabor do queijo seria obviamente afetado. Há ainda um pro-
blema grave a ser enfrentado: queijos com baixos teores de sódio tem 
maior tendência a apresentar sabor amargo. Tal fenômeno tem relação 
com a alteração do equilíbrio de forças iônicas e ligações covalentes que 
mantém a estrutura terciária da caseína. Este desequilíbrio predispõe 
a fração β-caseína à maior degradação (o que não ocorre usualmente) 
liberando peptídeos de baixo peso molecular e hidrofóbicos, que são os 
mais amargos. Há uma recomendação por parte da OMS - Organização 
Mundial da Saúde que o consumo máximo de cloreto de sódio diário 
não exceda a 5 g por dia por pessoa, sendo que no Brasil esse número 
chega a, em média, 12g. Em termos de sódio apenas, a recomendação de 
que o consumo seja de apenas 1.500 mg/dia, tolerando-se um máximo 
de 2.300mg/ dia. Nos Estados Unidos o consumo diário médio de sódio 
por habitante é de 3.466mg, o equivalente a cerca de 8,70g de cloreto de 
sódio. No Brasil negociações vêm sendo realizadas entre o Ministério da 
Saúde (ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) e a ABIQ - As-
sociação Brasileira das Indústrias de Queijos, que visam reduzir o teor 
de sódio máximo da Mussarela para 559mg /100g, o que corresponde a 
cerca de 1,40% de cloreto de sódio no queijo. Posteriormente esse teor 
de sódio seria reduzido para 512mg/100g, correspondendo a cerca de 
1,30% de cloreto de sódio no queijo. De acordo com a ANVISA, para que 
uma Mussarela possa ostentar no rótulo a declaração de que contem 
teor “reduzido” de sódio, deve apresentar uma redução de pelo menos 
25% em relação ao teor normal de sódio, ou seja, redução de cerca de 
120mg/100g do queijo. O apelo de “muito baixo” teor de Sódio só pode 
ser exibido por Mussarela que apresente no máximo 40mg/100g de ali-
mento sólido nos Estados Unidos, para a mesma declaração este valor é 
de 125mg sódio/100g de alimento). Do ponto de vista técnico parece ser 
possível elaborar uma Mussarela com teor “reduzido” de Sódio, mas ao 
mesmo tempo tudo indica que seja inviável tecnicamente fazer o mes-
mo queijo com um teor “muito baixo” de sódio, sob pena de apresentar 
todos os problemas aqui listados.

PARTE 10

Estabilização e Funcionalidade

Estabilização da Mussarela: definição

Este termo vem sendo usado em substituição à palavra maturação, 
já que a Mussarela, em princípio é considerada um queijo fresco, de con-
sumo rápido. Entretanto, as propriedades funcionais da Mussarela para 
pizza são sensivelmente melhoradas após um período de estabilização 
de cerca de duas a quatro semanas, entre 5ºC e 10ºC, no qual a caseína 
é parcialmente solubilizada na forma de nitrogênio solúvel (NS em pH 
4,6). Considera-se que a estabilização ideal ocorreria quando cerca de 
10% do nitrogênio total (NT) estaria sob a forma de NS.  Além da proteó-
lise primária, a estabilização se refere também a uma distribuição mais 
homogênea do sal na Mussarela. A maior parte do sal se encontra nas 
regiões periféricas e só ocorre uma melhoria acentuada das proprieda-
des funcionais quando o sal estiver melhor distribuído na peça. Porém, 
isso demanda um certo tempo.

Tempo ideal de estabilização da Mussarela

Recomenda-se que a Mussarela seja mantida por pelo menos duas se-
manas de 5ºC a 10oC para que apresente uma razoável distribuição de sal e 
um mínimo de proteólise que permitam que apresente, da melhor maneira 
possível, suas propriedades funcionais quando for derretida em uma pizza.
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Importância da funcionalidade da Mussarela

A funcionalidade da Mussarela é um conceito dinâmico, pois muda 
constantemente à medida que avança o período de estabilização. Pode 
ser compreendido como um conjunto de propriedades reológicas e físi-
co-químicas que permitem avaliar a aptidão da Mussarela para ser utili-
zada com sucesso na confecção de pizzas. Essas propriedades referem-se 
ao comportamento da Mussarela quando é usada na preparação de piz-
zas, mais especificamente quando estas passam pelo forno a alta tempe-
ratura (entre 270ºC e 300ºC, por cerca de 5 a 8 minutos). São propriedades 
extremamente importantes e são observadas e avaliadas com cuidado 
por pizzarias, empresas de fast food (restaurantes para lanches, para ali-
mentação rápida), e outras (food service) que produzem pizzas congela-
das, pois tem um impacto direto e muito facilmente notado na qualidade 
de uma pizza. As mais importantes propriedades funcionais são:

- Elasticidade;
- Derretimento;
- Separação de gordura/óleo (oiling off);
- Escurecimento (browning).

Proteólises primária e secundária durante a estabilização: 
definição

São duas medidas físico-químicas distintas, que permitem avaliar o 
grau de “maturação” da Mussarela, que influência em sua aptidão para 
ser usada em pizzas, além de oferecer indicações mais precisas sobre a 
vida útil do queijo.

- Proteólise primária: refere-se mais à atuação das enzimas coagulan-
tes, como quimosina (sobretudo) e pepsina (pouco usada em coalhos 
atualmente). A degradação da paracaseína durante o armazenamento 
ou maturação dos queijos pode ser explicada como a quebra progressiva 
de uma longa cadeia (com peso molecular em torno de 25.000 daltons) 
com aproximadamente 200 aminoácidos ligados entre si através da cha-
mada ligação peptídica. A hidrólise da ligação peptídica é parte do fenô-
meno conhecido como proteólise, e ocorre, sobretudo, no início da ma-
turação, quando a degradação é feita predominantemente por ação das 
enzimas (proteases) do coalho como a quimosina e a pepsina, além de 

enzimas naturais do leite (em especial, a plasmina). Assim, são forma-
dos peptídeos de peso molecular médio e baixo (com cerca de 12.000 e 
1.400 daltons, respectivamente) que são mais solúveis em água, levando 
a um amaciamento e solubilização progressivos da massa do queijo. O 
nitrogênio, antes restrito à proteína inteira, na forma de nitrogênio to-
tal (NT) começa a solubilizar-se na forma desses peptídeos. Assim, uma 
relação entre esse nitrogênio solúvel (NS) e o total (NT) permite estabe-
lecer o chamado Índice de Extensão da Maturação, que oferece uma in-
dicação de como a enzima coagulante residual vem atuando no queijo. 
Com cerca de 20 dias a Extensão seria de aproximadamente 6% e subiria 
para 8% a 10% após 30 dias de estabilização. As características mais fa-
cilmente perceptíveis de um Mussarela que apresenta uma Extensão da 
Maturação de 10% (por exemplo, com 30 dias) são:

Esquema demonstrando como são os Índices de Extensão e de Profundidade 
durante a estabilização da Mussarela
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- Cor: torna-se cada vez mais amarelada;  
- Retenção de água: a peça para de soltar soro, como ocorre nos pri-

meiros dias quando é cortada, e absorve em sua matriz caseínica prati-
camente toda a água;

- Mudança de textura: o quei-
jo torna-se mais macio, com a 
massa mais solubilizada e mais 
fina, o que pode vir a afetar gra-
dativamente sua fatiabilidade;

- Sabor: torna-se mais acen-
tuado, mais típico e mesmo o 
aroma, normalmente muito fra-
co em uma Mussarela, também 
é mais notável;

- Proteólise secundária: Com o 
avançar da estabilização ou ar-
mazenamento, estes peptídeos 
são ainda mais degradados por 
ação de enzimas de origem bacteriana como peptidases, aminopepti-
dases, desaminases, transaminases, descarboxilases, etc., levando à 
formação do NNP (nitrogênio não proteico) que está presente em com-
postos menores como as aminas, aminoácidos, amoníaco, etc. no fenô-
meno conhecido genericamente por peptidólise e que seria responsável 
pela formação final de sabor e aroma nos queijos. Por exemplo, na hi-
drólise de um dipeptídio com a consequente formação de dois amino-
ácidos, há um aumento do número de cargas elétricas (maior retenção 
de água). Esta degradação e aumento de polaridade (maior repulsão 
da gordura) trarão consequências à funcionalidade da Mussarela, por 
afetar os fenômenos de derretimento e oiling off. Quando se estabelece 
uma relação percentual entre o teor de NNP e aquele de NT (nitrogênio 
total) do queijo, determina-se o chamado Índice de Profundidade da 
Maturação que é uma indicação indireta, mas bastante clara da inten-
sidade de atuação dos microrganismos dos cultivos no nível mais pro-
fundo da degradação da matriz de caseína, sendo responsáveis nesse 
momento pela formação de sabor e aroma da Mussarela. O NNP refe-
re-se à fração do NT que permanece solúvel em uma solução de TCA 
(ácido tricloroacético) a 12%. É significativamente afetado pelo tipo de 
fermento usado na fabricação. Por exemplo, quando se agrega um cul-

tivo à base de Lactobacillus bulgaricus ou Lactobacillus helveticus, que são 
bem mais proteolíticos do que o Streptococcus thermophilus, a formação 
de NNP é muito mais intensa. O mesmo acontece quando se usa um 
fermento coadjuvante à base de Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris, 
mesófilos que são muito peptidolíticos.

Esses conhecimentos enfatizam a necessidade de se escolher crite-
riosamente os tipos de cultivos láticos a serem usados na fabricação da 
Mussarela. Essa escolha impacta diretamente na vida útil da Mussarela.

Índices de Maturação de queijos filados e não filados: diferenças

Em função de não haver filagem, não se submete a massa a altas 
temperaturas (de 58ºC a 60oC) em queijos como o Gouda e o Cheddar 
e em consequência, esses queijos maturam de forma bem diferente e 
mais rapidamente do que a Mussarela. Os resíduos de coagulante são 
mais elevados em queijos não filados e o mesmo ocorre com os culti-
vos, que se apresentam mais numerosos e com mais células viáveis nos 
queijos não filados. Os resultados de trabalhos feitos nos Estados Unidos 
demonstram claramente esses efeitos e são mostrados na Tabela 10.

O Gouda é um queijo de massa lavada (pH mais alto, facilita a prote-
ólise)  e elaborado com cultivos mesófilos que são mais proteolíticos  e 
peptidolíticos do que o Streptococcus thermophilus. O Cheddar é um queijo 
ácido, de pH baixo, e por isso tende a reter mais coagulante na massa 
durante o processo de fabricação, o que aumenta a degradação da caseí-
na. Comparando-se o Gouda com o Cheddar, este último cura um pouco 
mais lento por ser mais ácido e por apresentar um teor de sal ligeiramen-
te mais alto, e que já está homogeneamente distribuído na massa desde 

Diferenças de níveis de N solúvel entre queijos filados e não filados com 12 
semanas de armazenamento**

TIPO DE QUEIJO Extensão (NS em pH 4,6) Profundidade (NS em TCA 12%)

Gouda 20 13,9

Cheddar 15,5 10,3

Mussarela 7,3 2,4

**Kindstedt et al, 1994

TABELA 10 - Diferenças entre Índices de Maturação de queijos filados e não filados
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o primeiro dia de maturação, já que o Cheddar não é salgado em salmou-
ra e sim a seco. Além disso, colabora para a maior acidez do Cheddar, a 
presença de ácido cítrico, notoriamente ausente no Gouda, por ser este 
elaborado com cultivos aromáticos (LD) que degradam rapidamente os 
citratos no queijo, formando diacetil, entre outros componentes.

Propriedades funcionais a considerar na Mussarela para pizza

Considerando a evolução do mercado de pizzarias fast food (que uti-
lizam fornos de altas temperaturas, entre 270ºC e 300ºC, por cerca de 5 
a 8 minutos) algumas características de comportamento da Mussarela 
como ingrediente tornaram-se fatores essenciais de avaliação da quali-
dade e aptidão deste queijo para seu uso adequado em pizzarias: elas-
ticidade, derretimento, separação de gordura (oiling off) e escurecimento 
(browning). Tais fatores apenas enfatizam a característica primordial da 
Mussarela: seu uso universal como ingrediente culinário.

Sabor da Mussarela: importância secundária

Ao contrário de um queijo Camembert ou Reino, a Mussarela é um 
queijo de consumo indireto, largamente usado na culinária universal. 
Assim, considerando-se que geralmente numa pizza há uma variada 
mistura de ingredientes que fatalmente acabam por "mascarar" o sabor 
da Mussarela derretida sobre ela, seu sabor acaba se tornando um fa-
tor de menor relevância. Daí a importância das propriedades funcionais 
como o derretimento, elasticidade, etc. que são de fato fundamentais 
para a Mussarela a ser utilizada em pizzas. Obviamente, não se deseja 
nenhum sabor estranho ou amargor na Mussarela. Apenas enfatiza-se 
aqui a pouca relevância de se buscar um sabor intenso num queijo que 
não somente é misturado com ingredientes tão diversos, mas que tam-
bém é “maturado” por apenas duas a quatro semanas, não tendo tempo 
para desenvolver um “flavor” acentuado.

Estabilização: grau de proteólise desejável

Um certo nível de proteólise é fundamental, porque melhora mui-
to as propriedades funcionais da Mussarela usada na pizza, sobretudo 
no que se refere ao derretimento e, até certo ponto, na elasticidade da 
massa derretida. Calcula-se que o ponto ideal seria quando cerca de 8% 
a 10% do nitrogênio total do queijo estivesse sob forma solúvel (NS em 
solução citratada com pH 4,6). Acima de 20% de nitrogênio solúvel, se 
agravariam os problemas de elasticidade e separação de gordura duran-
te o derretimento. Ou seja, um pouco de proteólise é desejável, mas um 
excesso começa a prejudicar outras propriedades funcionais da Mussa-
rela. Não se deve enviar um queijo “novo” para uma pizzaria, mas tam-
pouco deve ser enviado “velho” demais, sob pena de rejeição.

Efeitos práticos da estabilização da Mussarela

Quando a Mussarela é muito nova, se submetida ao derretimento, 
por exemplo, tende a endurecer mais rapidamente, perdendo mais água 
e formando grânulos, apesar de apresentar menor separação de gordu-
ra. Na Mussarela jovem a matriz proteica é mais rígida e tende a não se 
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deformar com facilidade quando aquecida no forno. Estes problemas 
diminuem gradativamente com a estabilização da Mussarela. Os impac-
tos ocorrem também sobre a elasticidade, que tende a melhorar por um 
período e em seguida, perde gradativamente o comportamento ideal. 
Outras propriedades funcionais são também afetadas.

Mussarela comercializada com estabilização incompleta 

Em termos estritamente técnicos, não se poderia comercializar uma 
Mussarela com poucos dias de fabricação e estabilização. Mas, apesar de 
não ser a situação ideal, é provável que uma grande parte da Mussarela 
fabricada no Brasil ainda seja comercializada muito "jovem", sem ter 
sofrido uma estabilização completa. Durante períodos de abundância 
na produção leiteira, boa parte da Mussarela fabricada acaba sofren-
do uma estabilização forçada, já que por questões comerciais muitas 
vezes fica armazenada (à a temperaturas variando de 5ºC a 100C) por 
várias semanas. Se a Mussarela é comercializada sem estabilização não 
apresentará o comportamento ideal quando usada em pizzarias. Seu 
derretimento será bastante prejudicado (apesar da menor separação de 
gordura), apresentará menor elasticidade e ao se resfriar sobre a pizza 
tenderá a endurecer rapidamente.

Browning  ou escurecimento na Mussarela: definição

A funcionalidade conhecida como browning não enzimático, refere-
-se à formação localizada de manchas escuras ou amarronzadas sobre 
o queijo derretido na pizza. Tradicionalmente, não era encarado como 
um defeito e sim como uma consequência normal do processo de ela-
boração da Mussarela e de seu derretimento a altas temperaturas. Com 
o advento das grandes cadeias de fast food e a enorme demanda de quei-
jos que possam derreter com facilidade, mas mantendo uma coloração 
entre dourada e marrom claro, o browning excessivo tem sido visto como 
um problema a ser evitado. Quando ocorre um escurecimento excessivo, 
diz-se popularmente que a Mussarela "queimou" sobre a pizza. É um 
dos parâmetros mais observados numa avaliação sensorial e visual da 
Mussarela a ser usada em restaurantes.

Browning: porque é não-enzimático

O termo é usado porque há dois tipos básicos de browning: enzi-
mático e não-enzimático, que são completamente diferentes entre si, 
apesar de ambos produzirem o escurecimento parcial em diversos ti-
pos de alimentos.

- Browning não-enzimático: em 1912 o químico francês Louis-Camille 
Maillard descreveu pela primeira vez essa reação entre açúcares 
redutores e aminoácidos, que desde então passou a ser mencionada 
como reação de Maillard. Basicamente o escurecimento observado na 
Mussarela derretida sobre a pizza, é uma reação de Maillard, que pode 
ocorrer rapidamente, em minutos, sob aquecimento intenso (forno de 
uma pizzaria) ou lentamente (meses) como se observa com frequência 
em queijo Parmesão maturado por longo tempo entre 14ºC e 18ºC. 
Não se trata de uma reação de oxidação. O calor não é uma condição 
imprescindível, mas a presença de um açúcar redutor (como a lactose, 
glucose ou galactose) e o radical amina de um aminoácido, é essencial. 
Não se deve confundir com a caramelização que, em que pese ser um 
browning não-enzimático, ocorre quando carboidratos são fortemente 
aquecidos  e por isso, desidratados, seguido por reações de isomerização 
e polimerização, levando ao escurecimento e mudança de sabor e 
aroma, sem haver necessidade de aminas na reação. O browning não-
enzimático na Mussarela ocorre com certa facilidade por duas razões: 
1-) Com frequência a Mussarela apresenta resíduos de galactose (uso 

Comparando níveis de browning: da esquerda para a direita, 
muito claro, muito escuro, adequado.
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de fermentos Gal (-)-, contendo apenas Streptococcus thermophilus), um 
monossacarídeo redutor; e 2-) Queijos apresentam alto teor de lisina, 
um aminoácido que contem dois amino-grupos e por isso reage muito 
rapidamente e forma tons ainda mais escuros. Aminoácidos contendo 
apenas um amino-grupo como a cistina, são os menos reativos. Os 
componentes escuros formados são denominados melanoidinas. Esse 
tipo de browning não-enzimático acontece em poucos minutos em uma 
Mussarela no forno, mas pode ocorrer mesmo a baixas temperaturas , 
como se verifica  com frequência em Parmesão elaborado com cultivos 
incapazes de degradar a galactose, por exemplo, e maturado entre 14oC 
e 16oC. O problema pode levar muitos meses para se manifestar sob 
essas condições.

- Browning enzimático: é uma típica reação de oxidação que envol-
ve a presença de oxigênio e de enzimas oxidantes. Ocorre rapidamente, 
mesmo a baixas temperaturas e nunca ocorre em Mussarela derretida 
em fornos. Este tipo de escurecimento ocorre quando enzimas como a 
polifenoloxidase (PPO) catalisa a oxidação de grupamentos fenóis, levando 
à formação de quinonas, que quando se polimerizam constituem as me-
laninas, que apresentam coloração amarronzada. Requer a presença de 

oxigênio. O grupamento fenol se apresenta em muitos componentes dos 
alimentos (como os aminoácidos) e consiste de uma hidroxila ligada a 
uma estrutura com anel benzênico, como ocorre na tirosina, um amino-
ácido aromático. Esse tipo de “browning” é responsável pelo rápido escu-
recimento observado quando se corta uma maçã, banana ou batata que 
são deixados expostos ao ambiente por algum tempo. Rapidamente são 
formadas manchas escuras. Este tipo de browning enzimático pode ser 
constatado em alguns queijos, ainda que mais raramente, pois requer 
a presença de oxigênio e de certa quantidade de tirosina, liberada por 
ação da enzima tirosinase produzida por algumas espécies de lactobacilli.  
O problema pode ser notado como uma espécie de anel rosado ou amar-
ronzado nas zonas intermediárias do queijo.

Browning: efeitos do período de armazenamento da Mussarela
 
O fenômeno do browning não-enzimático é causado pela presença 

residual de lactose ou galactose na Mussarela, que reagem, sob altas 
temperaturas, com aminas resultantes da degradação da caseína for-
mando pigmentos de coloração amarronzada. Normalmente um queijo 
já tem aminas desde o inicio da estabilização, com tendências a aumen-
tar no decorrer da “maturação” da Mussarela. Portanto, um dos elemen-
tos necessários à reação de Maillard, estará presente tanto no queijo 
jovem como no mais “velho”. Por outro lado, o mesmo não ocorre com 
os resíduos eventuais de lactose ou galactose, que sempre são maiores 
no inicio da estabilização. Assim, em princípio, a formação de browning 
tende a ser mais frequente e mais forte nos primeiros dias de estabiliza-
ção da Mussarela. Há outro fator que concorre para que isso aconteça: 
a atividade de água (Aw) no queijo, que refere-se à quantidade de água 
em um alimento que não está ligada a moléculas e, portanto, está dis-
ponível para o crescimento bacteriano. Quanto mais baixa a Aw, mais 
inibições sofrem os microrganismos presentes em um meio. O efeito da 
Aw pode ser assim sintetizado:

- Quanto mais baixa é Aw , mais rapidamente ocorre o escurecimento;
- A Aw abaixa quando a Mussarela é aquecida no forno e sofre uma 

evaporação (desidratação). Ou seja, isto facilita a reação de browning;
- A Mussarela nova não tem um alto grau de hidratação da caseína 

(menos cargas elétricas) e por isso, desidrata-se muito mais facilmente, 
formando grandes bolhas (blisters);
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- Se um queijo é usado com mais proteólise, já mais “velho”, ele pren-
de mais água por ter mais cargas elétricas (forma menos blisters) e libera 
mais gordura (óleo) sobre a pizza durante o aquecimento, o que dificulta 
a evaporação da água;

- Assim, a Aw abaixa menos, e isto reduz a formação de browning.
Considerando esse ponto de vista, queijos mais jovens tendem sim a 

apresentar mais o problema do browning excessivo, justamente porque 
são mais facilmente desidratados e ainda não liberam tanto óleo sobre a 
pizza, além de que em geral ainda contém maiores resíduos de açúcares 
redutores como lactose e galactose.

Obviamente, como se nota na prática, o browning pode ocorrer tam-
bém quando são usados queijos mais “curados” na pizza, desde que ain-
da exista um resíduo suficiente de um carboidrato redutor. Em geral 
esse açúcar é a galactose, que não é degradada por vários microrganis-
mos, inclusive aquele mais usado na elaboração da Mussarela, o Strep-
tococcus thermophilus.

Blisters: definição

Os blisters são bolhas que se formam à superfície da Mussarela no 
momento de seu derretimento e estão associadas ao fenomeno do brow-
ning. São particularmente grandes quando uma Mussarela jovem é usa-
da na pizza, o que acentua o browning. Os blisters se formam quando, 
sob altas temperaturas no forno, a água tende a evaporar, separando-se 
da matriz caseínica, onde ainda não se encontra fortemente hidratada. 
Assim, evaporam e levantam a camada de Mussarela na forma de bolhas 
grandes, nas quais rapidamente a Aw abaixa, iniciando a “queimação” da 
pizza, em termos mais populares. Em queijos mais “curados” a caseína 
está muito mais degradada, formando peptídeos de baixo peso molecu-
lar e muitos aminoácidos que possuem cargas elétricas (estão ionizados). 
Assim a água, fortemente polar, se prende a estes elementos e ocorre 
menos evaporação. Consequentemente queijos mais “curados” tendem 
a formar menos blisters que em geral, são de tamanho muito menor. Os 
blisters não são totalmente indesejáveis na pizza, mas não podem se 
apresentar em grande número, pois acentuam o fenômeno do browning.

A Mussarela enviada para grandes cadeias de pizzarias é também ava-
liada de acordo com a intensidade da formação de blisters e seu tamanho. 
O objetivo é que o tamanho médio seja entre 0,3 cm e 0,6 cm de diâmetro, 
com coloração dourada e que representem entre 10% e 25% da superfície 
total da pizza. Blisters com mais de 1,3 cm de diâmetro não são desejáveis 
e podem levar à desclassificação da Mussarela por aquele eventual com-
prador. Igualmente não podem cobrir mais de 50% da superfície da pizza 
e nem apresentar coloração marrom escura ou negra. Novamente, como 
no caso do oiling off  trata-se de uma avaliação visual, sem uso de apare-
lhos de precisão, e sujeita a erros em consequência da subjetividade.

Explicação bioquímica do fenômeno do browning na Mus-
sarela na pizza 

A galactose tem de ser convertida em glucose para ser fermentada 
para ácido lático, sendo que uma série de enzimas, de origem micro-
biana, está envolvida no processo (via de Leloir). Por razões genéticas 
ainda não completamente elucidadas, a grande maioria das cepas de 
Lactobacillus bulgaricus e todas de Streptococcus thermophilus não consegue 
fosforilar a galactose e transformá-la em galactose-1-P, por não possu-
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írem a enzima galactokinase, sendo conhecidas como espécies ou ce-
pas Gal (-) (galactose negativa). Assim, enquanto que num queijo Gouda 
elaborado com cultivos mesofílicos tipo LD ou O, todos Gal (+), o teor 
de lactose é reduzido, em média, de 1,4% na prensa para cerca de 0,1% 
após a prensagem, na Mussarela elaborada com fermento termofílico 
contendo apenas Streptococcus thermophilus, o teor de galactose pode se 
acumular até 0,5%, mesmo após um mês da elaboração, dependendo 
da técnica de elaboração. É preciso considerar ainda que, dependendo 
do processo de fabricação, a própria lactose pode permanecer residual 
(sem ser fermentada) no queijo após a massa atingir seu pH ideal de fila-
gem, ser filada, embalada e armazenada eventualmente. A presença de 
resíduos de galactose e/ou lactose na Mussarela pode provocar a reação 
de Maillard no momento em que a pizza é assada em fornos de altas 
temperaturas, levando ao problema de formação de machas amarron-
zadas, ou browning. O fenômeno é caracterizado pela reação inicial da 
lactose ou galactose residuais no queijo, com aminoácidos ou peptídeos 
resultantes da degradação da paracaseína por ação de enzimas do coa-
lho e, sobretudo, de microrganismos dos fermentos. Através de reações 
bioquímicas complexas, envolvendo a condensação e polimerização de 
açúcares redutores com outros componentes aminados, são formadas 
melanoidinas, denominação genérica de um grupo de componentes de 
pigmentação amarronzada, que conferem ao queijo derretido na pizza 
esta coloração típica. A lisina é um dos aminoácidos mais frequente-
mente associados à reação de Maillard, o que levaria assim a uma ligeira 
redução do valor nutritivo do alimento.

Fermentos láticos: como podem afetar o fenômeno do 
browning

Obviamente, trata-se de um fator de grande importância, conside-
rando o que já se expôs sobre o tema. A preferência seria para o uso 
de cultivos Gal (+), e dentre as culturas termofílicas de uso tradicional, 
recorre-se com frequência ao Lactobacillus helveticus por degradar com-
pletamente a lactose, a glucose e ainda metabolizar a galactose pela 
via de Leloir; como se trata de um microrganismo mais proteolítico, sua 
utilização deve ser controlada para não comprometer a funcionalida-
de da Mussarela. Geralmente, agrega-se no máximo 10% em relação ao 
total de cultivo que quase sempre é constituído puramente de Strep-
tococcus thermophilus. A adição de cultivos mesófilos do grupo N (Lacto-
coccus lactis e Lactococcus cremoris) todos Gal (+) é muito  efetiva, mesmo 
que sejam  microrganismos bem mais lentos em termos de acidificação 
no tanque. Uma parte desse cultivo complementar  provavelmente não 
suportaria tanto o tratamento térmico a que é submetida a massa na 
filagem da Mussarela, mas muito de sua ação benéfica já terá ocorrido 
durante a fermentação. Há de se considerar que esses cultivos mesófilos 
são muito proteolíticos e certamente vão acelerar consideravelmente a 
estabilização da Mussarela. Nesse caso, quando o queijo é destinado ao 
fatiamento, como é muito comum no Brasil, recomenda-se que não seja 
armazenado por períodos prolongados, sob pena de perder a fatiabilida-
de. Geralmente o fermento mesófilico agrega-se, no máximo, em  uma 
dose de  10% em relação ao total do cultivo empregado rotineiramente, 
à base de Streptococcus thermophilus. Na prática mantém-se nas fábricas 

Intensidade do browning: 
a esquerda, com Lactobacillus 
helveticus; a direita, sem.
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de Mussarela o uso de cultivos Gal (-), como o Streptococcus thermophilus, 
pelas vantagens óbvias da rápida acidificação e baixa proteólise. Quan-
do Streptococcus thermophilus é usado isoladamente de outros microrga-
nismos Gal (+), a redução do teor residual de lactose pode ainda ser 
promovida por meio de modificações na tecnologia de fabricação (delac-
tosagem acentuada da massa, por exemplo). Entretanto cada vez mais 
se utilizam misturas do Streptococcus thermophilus com Lactobacillus hel-
veticus ou com Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris, cuja maior 
capacidade proteolítica pode ser controlada durante a estabilização, po-
dendo inclusive contribuir para a redução deste período, quando isso for 

algo desejável.

Alternativas para se abaixar o nível residual de carboidra-
tos na massa 

Há alguns processos, mas boa parte ainda é experimental. A com-
plexidade desse tema resume-se em eliminar o máximo de lactose, 
porém mantendo na coalhada o teor indispensável para produzir uma 
quantidade de ácido lático suficiente para desmineralizar adequada-
mente a coalhada e permitir sua filagem. Assim, o controle deveria 
ser feito com base em repetidas observações práticas, adotando-se 

eventualmente o seguinte método, com dois tratamentos consecutivos 
para delactosar a massa:

a) Eliminação parcial de soro (de 35% a40%), seguida de aquecimen-
to com água quente abundante (de 20% a 40%, dependendo da situa-
ção). A adição de água quente facilita a saída de lactose e ácido lático de 
dentro do grão, em cujo interior existe uma carga bacteriana mais alta 
do que no soro (assim, o ácido lático é removido sob a forma de lactato, 
diminuindo o teor de sais e o poder tampão do grão de coalhada);

b) Fermentação até o pH de filagem, sendo que imediatamente após, 
a massa é picada e lavada abundantemente com água à temperatura 
ambiente. Uma alternativa seria a fermentação da massa sob agitação 
constante dos grãos, para evitar sua compactação e facilitar a lavagem 
posterior. Mas ambos os métodos são de aplicação prática muito difícil, 
apesar de terem sido testados experimentalmente nos Estados Unidos, 
com bons resultados.

Coalho: como poderia afetar o browning

Trata-se apenas de um fator que, indiretamente, pode ter alguma in-
fluência, mas que não parece ser relevante. Se fosse considerada apenas 
a formação de compostos aminados que reagiriam com os carboidratos, 
o uso de coalhos menos proteolíticos seria o ideal. Por exemplo, o em-
prego de coagulantes de origem fúngica de primeira geração, ("coalhos 
microbianos") seria menos recomendado, por serem mais proteolíticos. 
Mas a influência não é relevante.

Temperatura de filagem e moldagem da massa: influências 
no browning

A boa prática de fabricação recomenda não ultrapassar de 58ºC a 
60ºC (na massa) durante a filagem e moldagem. Temperaturas mais al-
tas de filagem e moldagem poderiam favorecer o browning já que provo-
cariam maior injúria celular, com perda de atividade do fermento, e com 
consequente manutenção de um maior teor residual de lactose e/ou 
galactose no queijo. Entretanto, não se trata de um fator de importância 
na eventual formação do browning.

Avaliação do “browning” em Mussarela sobre a pizza
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Efeitos do período de estabilização na formação do 
browning

Normalmente o browning mais intenso vai ocorrer quando a Mussa-
rela é usada ainda muito jovem na pizza. Isso se deve a um teor residual 
de carboidratos mais elevado ainda nos primeiros dias de fabricação 
do queijo, o que é natural. Como a água do queijo nesta fase se evapo-
ra com muito mais facilidade durante o intenso aquecimento da pizza 
no forno, a atividade de água (Aw) se abaixa rapidamente, facilitando a 
reação de Maillard e a formação de pigmentos escuros. Nesta fase as bo-
lhas geralmente são menos numerosas, mas bem maiores. Obviamente, 
havendo ainda quaisquer resíduos de lactose ou galactose, o browning 
poderá ocorrer, como de fato ocorre, mesmo quando queijos mais “cura-
dos” são usados na pizza, mas nesse caso, os blisters são mais numerosos 
e de menor diâmetro.

Efeitos do uso de descolorantes no browning

A utilização de substâncias branqueadoras como a clorofila, dióxido 
de titânio, etc., podem de fato tornar a massa mais branca (por neu-
tralizarem o β-caroteno presente na gordura), mas não podem evitar o 
browning, cujo surgimento não está relacionado com o teor de gordura 
do leite e do queijo.

Elasticidade: definição

Por elasticidade entende-se a capacidade da massa, derretida sobre 
a pizza, de esticar, distanciando-se razoavelmente quando puxada com 
um garfo.  Nesta avaliação envolvem-se ainda fatores como a resistência 
da massa, rompimento do fio após certo grau de estiramento e a aderên-
cia à própria pizza . A tendência é de trabalhar-se com queijos com boa 
elasticidade e que, ao serem esticados, só venham a arrebentar-se após 
o fio atingir alguns centímetros (cerca de 15 cm) mas mantendo ainda 
boa aderência à superfície da pizza. Para as pizzarias não há interesse 
em massas que se alongam demais sem romper-se, como seria comum 
em um queijo com maior grau de “maturação”. Entende-se que tal ca-
racterística não seria a ideal para o consumidor de pizza, no momento 
de fatia-la no prato e levar à boca no garfo. Em resumo, é necessário que 
a Mussarela derretida estique, mas que venha a se romper após certo 
grau de estiramento.

Fatores que mais afetam a elasticidade da Mussarela na pizza

Há dois fatores importantes, que são o teor de gordura do queijo e 
a proteólise da massa. Obviamente, o grau de proteólise tem importân-
cia crítica. Com um alto teor de caseína intacta presente na Mussarela 
(queijo muito "jovem") a massa não apresenta condições ideais de elas-
ticidade (muito firme ainda). Com o aumento gradual na degradação da 
matriz proteica, a massa adquire melhor elasticidade. Neste contexto, 
entende-se por massa de “elasticidade indesejável” não somente aquela 
que não se estira, mas também aquela que sofreu excesso de proteólise 
e estica-se quase que infinitamente sem romper-se.

Temperatura da massa na filagem: controle é muito importante

PA
R

TE
 1

0



178 179

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

Tão logo a Mussarela é levada à câmaras de armazenamento para a 
estabilização, acentua-se a hidrólise proteica, principalmente por ação 
de resíduos da enzima coagulante, a quimosina. Se não houver uma 
quantidade mínima dessa enzima (ou mesmo de pepsina, outra enzima 
coagulante, mais proteolítica do que a quimosina) a proteólise é afetada 
e o queijo poderá levar bem mais tempo para apresentar, por exemplo, 
boa elasticidade e bom derretimento. Enfatiza-se aqui, portanto, a ne-
cessidade de controle da temperatura de filagem (por volta de 58oC) de 
maneira a preservar um teor mínimo de quimosina (ou pepsina).

Estudos têm demonstrado que quando o Índice de Extensão da Ma-
turação passa de 14% (relação entre o Nitrogênio solúvel e o Nitrogênio 
Total na massa) a elasticidade da massa começa a ser afetada, deterio-
rando-se gradativamente. Esse índice é fortemente afetado pela tempe-
ratura sob a qual a Mussarela é armazenada.

  
Elasticidade e o teor de gordura da Mussarela

O teor de gordura pode afetar em dois sentidos, quando é elevado ou 
baixo demais. Se muito baixo (por exemplo, menor do que 19% no quei-
jo), a massa fica mais dura, mais fibrosa e apresenta maior resistência 
ao estiramento, mesmo quando quente sobre a pizza. Se elevado demais 
(acima de 25% no queijo, por exemplo) o excesso de maciez prejudica o 
fio da Mussarela quente, que tende a não se romper sob a tensão de um 
estiramento normal. O ideal seria mantê-lo por volta de 22% a 24% no 
queijo (ou de 40% a 44% no seu extrato seco) o que representaria, em mui-
tos casos, entre 2,8% e 3,1% no leite, dependendo do teor de caseína. Esse 
teor de gordura do leite só pode ser determinado adequadamente quando 
se conhece o teor de caseína do leite da região, que pode variar de 2,2% a 
2,8%, sobretudo em função da época do ano, raça e alimentação do gado.

Efeitos do teor de sal na elasticidade da Mussarela

Quaisquer fatores que afetem a proteólise primária e secundária da 
massa terão consequência sobre a elasticidade. Quanto mais alto o teor 
de sal, mais lenta será a proteólise e, portanto, mais demorada será a 
formação da elasticidade inicial da massa. O teor de sal considerado 
normal para a Mussarela varia de 1,2% a 1,5%. Estudos recentes indicam 
que o uso de sal (cloreto de sódio) na água de filagem (cerca de 1% a 2% 

Teste com bons resultados: elasticidade média, adequada
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sobre o volume de água quente) melhoraria a elasticidade da massa, 
porque ocorreria uma troca catiônica entre o cálcio e o sódio, proporcio-
nando maior flexibilidade à massa. Como o cálcio é divalente e o sódio 
monovalente (apenas uma carga positiva), este último tende a diminuir 
a contração do grão (especialmente durante o processo de fabricação, 
no tanque), por diminuir as "pontes" entre o paracaseinato de cálcio. 
Essas pontes são as que mantêm a estrutura da coalhada e da massa, e 
são resultantes de interação eletrostática exercida pelo fosfato de cálcio 
entre aminoácidos das micelas de caseína já coaguladas.

Efeitos do teor de umidade na elasticidade da Mussarela

Novamente, enfatiza-se que quaisquer fatores que afetem a prote-
ólise primária e secundária da massa, ao final impactarão em proprie-
dades funcionais como a elasticidade. O teor de umidade da Mussarela 
no Brasil varia de 43% a 46%, considerando-se médio como 45%. Com-
parando com a Mussarela feita em outros países, sobretudo nos Estados 
Unidos, é um teor baixo e é assim mantido pela necessidade de se fatiar 
o queijo, um costume regional. Via de regra, na Europa e Estados Unidos, 
a Mussarela não é fatiada e sim moída ou ralada, o que permite que seja 
feita com teores muito mais altos de umidade, de 48% a 52% em média.

Em queijos mais úmidos, o fenômeno da hidrólise proteíca é acele-
rado. Assim, o grau de elasticidade ideal pode vir um pouco mais rápido 
em um queijo com maior teor de umidade, mas, por outro lado, perde-
-se também mais rapidamente com o tempo. Além disso, a fatiabilidade 
será afetada, porque queijos mais úmidos amolecem mais rapidamente.

Efeitos do tempo de estabilização na elasticidade

Quanto mais longo for o período de armazenamento, e quanto mais 
alta for a temperatura de estabilização da Mussarela, maior será a prote-
ólise  da matriz de caseína. Mas o aumento da proteólise não representa 
necessariamente uma melhoria da elasticidade da massa. Resultados 
práticos indicam que a massa atinge a elasticidade ideal com cerca de 
15 a 20 dias de armazenamento a frio (por volta de 4ºC a 5ºC), devido à 
proteólise inicial observada neste período. Neste tempo, a massa estica 
bem, mas arrebenta a partir de certo ponto, quando é muito tensionada. 

Essa seria a situação ideal para as pizzarias. A temperatura de arma-
zenamento tem um forte impacto na evolução e perda da elasticidade. 
Somente a partir de cerca de 60 dias a temperatura de 4ºC a 5ºC come-
ça a ser observada uma perda progressiva dessa funcionalidade, já que 
mesmo que a Mussarela derreta cada vez melhor, o fio provocado pelo 
estiramento da massa torna-se demasiado longo, sem arrebentar-se. Se 
o queijo for mantido de 8ºC a 12ºC, os danos à elasticidade surgem bem 
mais cedo. Essa faixa de temperatura é usada comumente nas fábricas 
brasileiras de Mussarela.

Enfatiza-se que a boa elasticidade da Mussarela derretida na pizza 
requer que grande parte da caseína ainda esteja intacta, ou seja, que 
tenha sofrido pouca degradação por parte, sobretudo, de resíduos de 
proteases dos coagulantes.

Quais são os fatores que podem afetar a fatiabilidade da 
Mussarela

A boa fatiabilidade é uma característica fundamental para a Mussa-
rela fabricada no Brasil e pode ser afetada por:

- Teor de umidade do queijo: quanto mais alto for, mais rapidamente 
o queijo perde suas características de fatiabilidade. Isso se deve devido 
ao rápido amaciamento provocado pela proteólise acelerada em queijos 
mais úmidos. É um problema verificado frequentemente em fábricas 
que desejam aumentar o rendimento da fabricação, e elevam a umidade 
do queijo acima de um limite saudável e tecnicamente seguro. O preço a 

Fatiamento da 
Mussarela: ainda 
é um ponto crítico 

no Brasil
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pagar é a perda rápida da fatiablidade. Para a Mussarela brasileira o teor 
de umidade recomendado é de 45%, no máximo;

- Teor de gordura do queijo: a gordura, em qualquer tipo de queijo, tem 
um considerável impacto em sua textura. Ocorre igual com a  Mussa-
rela, pois um teor um pouco mais alto de gordura lhe confere a maciez 
que a torna mais palatável em caso de consumo direto. Entretanto em 
termos de funcionalidade o excesso de gordura pode ser prejudicial sob 
dois aspectos. Primeiro, em relação ao oiling off, que é a separação de 
óleo do queijo por ocasião de seu derretimento na pizza. O outro efeito 
nocivo é sobre a fatiabilidade, que é reduzida com o avançar do tem-
po de estabilização, e muito mais ainda se a Mussarela apresentar teor 
excessivo de gordura, o que por si mesmo, já a torna bem mais macia, 
vindo a “mascar” no momento de ser fatiada. O teor ideal de gordura do 
queijo estaria por volta de 22% a 24% o que corresponde a cerca de 40% 
a 44% no seu extrato seco. De maneira geral, para obter esses valores, o 
teor de gordura do leite deveria estar entre 2,8% e 3,1% e sempre deve 
ser considerado o teor de caseína do leite.

Pode-se dizer que em termos de problemas de fatiamento da Mussa-
rela, o pior cenário é quando o queijo apresenta altos teores de umidade 
e de gordura ao mesmo tempo. Esse queijo dificilmente apresentará boa 
fatiabilidade, mesmo após uns poucos dias de sua fabricação.

Efeitos da relação cocos: bacilos do fermento sobre a 
elasticidade

Quanto maior for a presença de bacilos, maior será a proteólise e 
mais rapidamente a elasticidade da massa será afetada. O uso isolado 
de lactobacilos não é recomendado e nem é utilizado na fabricação 
da Mussarela para pizza. Quando são usados em conjunto com cocos 
(Streptococcus thermophilus + Lactobacillus bulgaricus ou Lactobacillus hel-
veticus) a proporção inicial ideal seria de 2:1 (cocos:bacilos), ou mesmo 
cerca de 1:1 quando se deseja intensificar a proteólise e diminuir o 
período de estabilização. O uso de Lactobacillus helveticus não é tão fre-
quente na elaboração do Pizza Cheese, e quando ocorre é em misturas 
de pequenas doses com Streptococcus thermophilus para evitar proble-
mas de browning excessivo.

Independentemente da porcentagem inicial de cocos numa eventual 
mistura com bacilos, Streptococcus thermophilus sempre será a espécie do-
minante ao final da fermentação e isso se deve ao fato de que crescem 
muito mais rapidamente do que os bacilos.

Teste após 
derretimento: massa 

com excesso de elasticidade

Fatias finas de Mussarela com ótima flexibilidade
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Tipo de coalho e a elasticidade

Deve ser evitado o uso de coalhos muito proteolíticos (coagulantes 
fúngicos de primeira geração ou coalhos contendo um alto teor de pep-
sina). Os coagulantes de origem fúngica ("microbianos") de primeira ge-
ração possuem o agravante de serem muito proteolíticos e muito mais 
termorresistentes do que a quimosina, resistindo ainda mais às tempe-
raturas de filagem e permanecendo ativos no queijo, degradando rapida-
mente a matriz caseínica. Atualmente, com o uso de coagulantes fíngicos 
de segunda ou terceira geração, esses problemas já não são considerados.

Efeito da temperatura de filagem na elasticidade

Quanto mais alta, menor será a proteólise e peptidólise posterior-
mente na Mussarela em estabilização, já que os cultivos sofrerão maior 
injúria celular, além da destruição maior dos resíduos de coalho (qui-
mosina). Dentre os cultivos termofílicos Streptococcus thermophilus é mais 
termorresistente do que Lactobacillus bulgaricus e Lactobacillus helveticus, 
(todos eles mais resistentes do que os mesofílicos Lactococcus lactis e Lac-
tococcus cremoris) mas uma boa parte dos bacilos pode sobreviver ao pro-
cesso de filagem, dependendo das condições do processo.

Certamente há um impacto igualmente nos resíduos de coagulantes 
que ficam na massa. Quando se comparam queijos tradicionais como 
o Gouda e o Cheddar, que obviamente em seus processos não são sub-
metidos às altas temperaturas observadas na filagem, com a Mussarela, 
observa-se uma forte diferença nos Índices de Maturação que refletem, 
sobretudo, a atividade residual das enzimas coagulantes, especialmente 
a quimosina. Quando a temperatura de filagem chega a 66oC (o que na 
prática não deveria ocorrer) praticamente todo o resíduo de quimosina 
é eliminado da massa, o que vem a afetar muito as propriedades funcio-
nais da Mussarela.

Teor de cálcio da massa e o efeito na sua elasticidade

Quanto mais alto o teor de cálcio da Mussarela, mais tempo será 
necessário para se atingir o ponto ideal de elasticidade da massa. Quei-
jos filados na extremidade mais baixa da faixa normal de pH de filagem 
(por exemplo, 4,9 ou 5,0), apresentarão menor teor de cálcio e melhor 

elasticidade em tempo mais reduzido. Nesse caso, enfatiza-se que have-
rá também efeitos indesejáveis na fatiabilidade, que é muito prejudica-
da em queijos mais desmineralizados, à medida que avança o período 
de armazenamento.

Derretimento definição 

Refere-se à capacidade da massa em derreter com relativa facilidade 
sobre a pizza, espalhando-se de maneira homogênea e sem formação 
exagerada (de tamanho muito grande) de blisters (bolhas), sendo que fa-
tores como a firmeza (resistência ao derretimento) também estão en-
volvidos na avaliação. É uma propriedade funcional fundamental para 
a confecção de pizzas, pois a massa derretida agrupa todos os demais 
ingredientes adicionados.

Tempo de estabilização: efeitos no derretimento

Quanto mais "curada" for a Mussarela, melhor será seu derretimen-
to sobre a pizza. Com o tempo, a proteólise avança constantemente e 
a caseína vai sendo hidrolisada por proteases dos coagulantes, como a 
quimosina ou pela plasmina (enzima nativa do leite), e os resíduos de 
baixo peso molecular assim formados, vão sendo degradados por ação 
peptidolítica de enzimas dos fermentos, ou microrganismos do grupo 
das NSLAB, etc. Como o excesso de derretimento tem relação estreita 
com o fenômeno do browning e a formação de bolhas (blisters) deve-se 
controlar todos os fatores que o afetam. Mussarela muito "fresca" apre-
senta um alto nível de caseína intacta e por isso é sempre mais dura 
(borrachenta), apresentando dificuldades para o derretimento. O arma-
zenamento a frio entre duas e três semanas melhora o derretimento, 
sem prejudicar a elasticidade.

Mussarela com bom 
derretimento sobre a pizza
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Efeitos do teor de sal no derretimento

Quanto mais elevado o teor de sal do queijo, mais lenta será a pro-
teólise e, portanto, o ponto ideal de derretimento da Mussarela sobre a 
pizza levará mais tempo para ser atingido. Normalmente o teor de sal 
deve ser mantido entre 1,2 e 1,5% e nesses níveis não causa problemas, 
como o retardamento da proteólise.

Derretimento: efeitos do pH de filagem da massa

Tem uma importância crucial, e nem sempre mensurada adequada-
mente. Quanto mais alto o pH de filagem , maior será o teor de cálcio da 
massa que se apresentará mais firme e com menor tendência ao derre-
timento. Obviamente, a proteólise supera a resistência inicial ao derreti-
mento. Porém se a massa é filada em pH mais baixo, será mais desmine-
ralizada e tende a derreter com menor tempo de estabilização. Há de se 
considerar que massas que filam nas faixas mais baixas de pH tendem a 
perder mais rapidamente a fatiabilidade, por ter estrutura menos firme.

Efeitos do teor de umidade da Mussarela no seu derretimento

Quanto mais úmida for a Mussarela, terá maior tendência se prote-
olisar mais rapidamente e consequentemente tenderá a apresentar me-
lhor derretimento  mais cedo durante a estabilização. É normal, pois tra-
ta-se de uma reação de hidrólise de ligações peptidicas, onde a presença 
de água é fundamental 
para romper as cadeias 
de peptídeos. Novamente 
deve ser enfatizado que 
teores mais altos de umi-
dade tendem também a 
comprometer mais rapi-
damente a elasticidade 
da Mussarela na pizza, 
bem como encurtar seu 
período de vida útil du-
rante o armazenamento.

Composição dos fermentos (relação cocos:bacilos) afetando 
o rendimento

Quanto maior for a porcentagem de cocos (Streptococcus thermophilus) 
no fermento, mais lento será o processo de melhoria das característi-
cas de derretimento da Mussarela. O metabolismo desse microrganismo 
afeta mais a proteólise secundária, que ocorre mais ao final do período 
de estabilização.  Não é nada que possa comprometer a qualidade da 
Mussarela, pois grande parte da formação dessa funcionalidade (derre-
timento) se deve à proteólise primária na caseína por ação de resíduos 
de enzimas coagulantes. Além disso, microrganismos do grupo das NS-
LAB também contribuem para a proteólise secundária.

Efeitos do teor de gordura no derretimento

Quanto mais alto o teor de gordura, mais facilitado será o pro-
cesso de derretimento da massa. Porém sempre há que se considerar 
que o excesso de gordura facilita fenômeno do oiling off que, acima de 
determinado nível, passa a ser um problema na pizza.

Blisters: como a intensidade 
do derretimento da Mussarela pode afetar a sua formação

O derretimento é uma consequência da proteólise e do fracionamen-
to da proteína em unidades muito pequenas, como os aminoácidos, que 
se ionizam e ficam carregados eletricamente. Tudo isso afeta a sepa-
ração de óleo e a formação de bolhas na pizza. Assim a formação de 
blisters aumenta com o período de armazenamento da Mussarela, pois 
está ligada à proteólise do queijo. Blisters de pequeno tamanho (de cerca 

Blister  na Mussarela
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de 0,5 cm a 1,5 cm de diâmetro) e de coloração dourada são considera-
dos normais na pizza e não deveriam representar mais de 25% de sua 
área. Queijos com acentuada degradação da matriz proteica tendem a 
apresentar mais bolhas, porém de tamanho menor, já que não há evapo-
ração de água de forma expressiva.  Além da formação de vapor d’água 
pura e simplesmente, o fenômeno pode ainda estar relacionado com 
a descarboxilação de aminoácidos que ocorre tipicamente em queijos 
mais velhos e com altos índices de proteólise e, sobretudo, peptidólise. 
O dióxido de carbono produzido se acumula na massa sob a forma de 
ácido carbônico, mas se expande como uma bolha quando a Mussarela 
é derretida a altas temperaturas. Obviamente esse fenômeno contribui 
muito menos para a formação de bolhas na Mussarela derretida na pi-
zza do que aquele da evaporação da água sob o intenso calor do forno, 
sobretudo quando se trata de Mussarela muito jovem ainda. 

Separação de gordura ou de óleo (oiling off): definição                                                         
 
Conhecida no jargão técnico como oiling off, esta característica re-

fere-se à separação de gordura durante o processo de derretimento da 
Mussarela na pizza.

Oiling off: nível aceitável durante o derretimento da Mus-
sarela

A separação de gordura é um problema que ocorre com frequência 
em Mussarela usada na confecção de pizzas. Considerando-se o teor 
de gordura do queijo e as altas temperaturas dos fornos, a formação de 
gotas de gordura é considerada ideal quando corresponde a uma cober-
tura de 10% da superfície total da pizza, sendo aceitável até no máximo 
20% da mesma superfície. Quando supera 50%, a Mussarela é recusada, 
por se considerar um excesso de oiling off. Uma das falhas desse sis-
tema de avaliação é que ele é meramente visual e, portanto, sujeito a 
grande subjetividade. Entretanto, sempre se entende que certo nível de 
separação de gordura tem um efeito positivo na prevenção do browning 
excessivo da Mussarela.

Como o teor de gordura da massa afeta o oiling off 

O oiling off será maior em queijos com teores mais elevados de gor-
dura. O teor de gordura (no extrato seco do queijo) deveria ser próximo 
de 40% a 42%, o que permitiria um bom derretimento, em massa com 
boa elasticidade, e sem separação excessiva de gordura.

Mussarela apresentando um grau aceitável de “oiling off”
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Como o pH da massa afeta o oiling off

Este ponto ainda não está bem elucidado, mas indiretamente po-
deria afetar, pois massas com pH mais baixo tendem a “curar”  mais 
lentamente, com proteólise primária ligeiramente diminuída. Mas não 
é um fator importante e não deve ser considerado de grande impacto 
na funcionalidade.

Oiling off: como é afetado pelo teor de sódio e sal da Mussarela

O sódio tem um impacto importante na separação de gordura. Sua 
influência é dupla, pois afeta a proteólise e ao mesmo tempo pode au-
mentar o poder emulsificante da matriz de caseína. Teores mais eleva-
dos de sal diminuem a proteólise e favorecem a emulsificação da fase 
gordurosa, reduzindo o oiling off.  Por exemplo, queijos com maior teor de 
gordura e menor teor de sal (especialmente na região central, logo após 
a salga), são mais propensos a separar gordura durante o derretimento 
da Mussarela na pizza. Através de troca catiônica, o sódio (monovalen-
te) desloca o cálcio (bivalente) do paracaseinato, transformando-o em 
paracaseinato de sódio e aumentando sua capacidade emulsificante. 
Em consequência, a matriz caseínica tem maior poder de retenção de 
gordura. A menor separação de gordura ocorreria então na Mussarela 
mais jovem, porém já com um tempo suficiente de estabilização para 

apresentar uma boa distribuição de sal em todo o queijo. Enfatiza-se 
assim a necessidade de aguardar que ocorra uma boa distribuição de 
sal na Mussarela, durante a estabilização, para melhor controle do oiling 
off. Um período de duas a três semanas seria o ideal. Regiões com menor 
teor de sal são as que apresentarão maior separação de gordura. Por 
exemplo, se uma Mussarela é usada em uma pizza com apenas cinco 
dias de estabilização, grande parte do sal ainda estará na casca da peça 
e adjacências, e essas partes por terem mais sal e muito menos proteóli-
se, quando usadas na pizza, liberarão menos óleo, enquanto que partes 
da região mais central do queijo, tendo pouco sal e consequentemente 

muito mais proteólise, vão liberar muito mais gordura.  

Degradação proteica, peptidólise e a separação de gordura

Inicialmente a caseína, como uma enorme cadeia intacta de ami-
noácidos, é hidrolisada por enzimas coagulantes, como a quimosina e, 
eventualmente, a pepsina. São formados peptídeos de peso molecular 
alto e médio, o que vem a constituir a chamada “proteólise primária”. 

Competente pizzaiolo preparando a Mussarela para sua pizza PA
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Quando o cálcio é substituido pelo sódio na Mussarela, sua 
capacidade emulsificante aumenta.
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Esses peptídeos já contêm cargas elétricas, mas em menor intensidade. 
Continuamente, peptídeos grandes e médios são hidrolisados para pep-
tídeos de baixo peso molecular e esses, por sua vez, são degradados para 
aminoácidos. Os últimos componentes ionizam-se facilmente e formam 
cargas elétricas em maior quantidade. Cria-se assim um ambiente de 
considerável polaridade na massa. Elementos polares como a água, são 
facilmente retidos na matriz caseínica, que se hidrata rapidamente, 
conferindo maciez ao queijo. Por outro lado, elementos apolares, como 
a gordura, são rechaçados e tendem a separar-se, o que ocorre muito 
rapidamente quando a Mussarela é submetida às altas temperaturas 
no forno. Por isso é que queijos mais velhos sempre retêm mais água e 
separam mais gordura.  É uma questão de formação de cargas elétricas 
nos componentes nitrogenados do queijo e aumento da polaridade da-
quele ambiente. 

A separação de óleo aumenta rapidamente nas duas primeiras se-
manas de estabilização, e continua aumentando a seguir, mas de forma 
mais moderada. Com quatro dias de estabilização entre 25% e 30% da 
gordura total da Mussarela já se apresenta livre e pode se separar du-
rante o aquecimento no forno. Com três semanas de estabilização o teor 
de óleo livre, em relação à gordura total do queijo, pode chegar a 48%.

Tempo de estabilização: efeitos no oiling off

Com o decorrer do período de estabilização, ocorre mais proteóli-
se e aumenta progressivamente a capacidade de separação da gordura. 
Quanto menos caseína intacta tiver o queijo, maior será a presença de 
grupos (peptídeos, aminoácidos, etc.) com cargas e mais fragmentada 
será a matriz proteica, aumentando a liberação de gordura durante o 
derretimento da Mussarela. Tempos maiores de estabilização represen-
tam maior capacidade de oiling off  da Mussarela submetida ao derreti-
mento sobre a pizza.

Fatores que afetam a proteólise e a separação de gordura

Os seguintes fatores tendem a aumentar a proteólise e, em conse-
quência, o problema de oiling off:

- Uso de coalhos ou coagulantes mais proteolíticos;
- Armazenamento ou “cura” muito prolongados;
- Temperaturas inadequadas (altas) de armazenamento;
- Porcentagem excessiva de bacilos nos cultivos;
- Porcentagem excessiva de cocos mesófilos  nos cultivos;
- Queijos com teores reduzidos de sal;
- Queijos com teores mais altos de umidade.

Mussarela ralada ou fatiada: possibilidades

A Mussarela para pizza é ralada ou moída em muitos países (ex.: 
EUA e Dinamarca), o que permite que seja fabricada com umidade bem 
mais alta (até 52%, por exemplo) e rendimento bem melhor. Nesses paí-
ses a Mussarela é vendida nesse formato em supermercados, em peque-
nas porções, para facilitar sua utilização, na montagem rápida de uma 
pizza caseira. Após ser ralada, deve ser embalada em presença de uma 
mistura de gases inertes, como o nitrogênio e o dióxido de carbono (para 
evitar o crescimento de mofos) e adicionada de um agente antiaglome-
rante ("anticaking"), como a microcelulose cristalina (à base de 5g a 10g 
por kg de queijo ralado ou moído) ou outros agentes similares, como o 
dióxido de silício. Esse último é menos usado, pois há muita controvérsia 
sobre sua utilização devido a eventuais efeitos colaterais em função de 
sua forte ação dessecante. 
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Período máximo de estocagem da Mussarela

Isto vai depender muito de como a Mussarela foi feita, do tipo de 
coalho utilizado, da composição do queijo, e da temperatura de esto-
cagem. Por exemplo, fermentos contendo grandes quantidades de ba-
cilos termofílicos ou cocos mesofílicos (são mais proteolíticos) tendem 
a reduzir o tempo pelo qual a Mussarela poderia ser estocada. Uma 
Mussarela poderia ser estocada por até quatro a seis meses se tiver 
teor de  umidade normal (43% a 45%), um teor adequado de sal (1,3% 
a 1,5%), e ter sido  feita com leite pasteurizado de boa qualidade (sem 
alta presença de bacilos mesófilos do grupo das NSLAB). A escolha do 
fermento lático é crucial, pois cultivos com predominância de cocos 
termofílicos (Streptococcus thermophilus) são muito menos proteolíticos. 
Deve ser usado um coalho de boa qualidade e de preferencia, con-
tendo 100% de quimosina. A temperatura de estocagem deveria estar 
entre 0ºC e -5ºC (o queijo não congela, devido a seu teor de sal).

Congelamento da Mussarela

Tradicionalmente não se recomenda o congelamento de queijos 
em geral devido a modificações na matriz caseínica (separação de fa-
ses, etc.) que alteram a estrutura do queijo e prejudicam a sua fatia-
bilidade. Entretanto, na Mussarela para pizza este é um procedimento 
rotineiro, já que o queijo é ralado ou moído antes de ser congelado 
rapidamente, podendo ser mantido nestas condições, sem problemas, 
por aproximadamente seis a 12 meses. Nessas situações, utiliza-se 
uma substância antiaglutinante como a microcelulose cristalina (à 

Tambor giratório, para a mistura do antiaglutinante com 
a Mussarela ralada.

Mussarela ralada sobre a pizza
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base de 5g a 10g por kg de queijo ralado ou moído) para evitar que as 
partículas de Mussarela ralada ou moída voltem a se aglomerar. Quan-
do não é mesmo possível o congelamento rápido, o mesmo poderia ser 
feito, em ultimo caso, de um dia para outro, em câmara de estocagem 
apropriada. Não é recomendável, pois nesse caso há efeitos prejudiciais 
sobre a textura do queijo e pode ocorrer separação de gordura quando 
o queijo for descongelado. O mais importante é que haja um congela-
mento muito rápido e, atualmente, utilizam-se sistemas de blast freezer, 
sem que o queijo é rapidamente congelado em túneis submetido a forte 
rajadas de intenso frio.

Processos de congelamento e descongelamento recomendados

O processo aqui recomendando é rotineiro na indústria de Mussa-
rela e é aplicado em peças de cerca de 3 kg quando há necessidade de 
armazenamento prolongado. É muito usado em países exportadores de 
queijos, quando o produto é acondicionado em containers para longas 
viagens até o país de destino. É também aplicado à Mussarela já ralada 
ou moída e adicionada de um agente antiaglutinante.

Mussarela em embalagem secundária, para estabilização

Processo recomendado para Mussarela moída ou ralada:

- Estabilizar a Mussarela por 15 dias, a 8ºC;
- Ralar em fios de 1 cm a 2 cm de comprimento, e cerca de 0,3 cm     
 de espessura ou cubicar em cubos de 1,5cm x 1,5cm;
- Congelar rapidamente a -18oC; 
- Manter por até 12 meses congelado a -18º C;
- Descongelar entre 2ºC e 8º C, por cerca de 48 horas;
- Consumir em até aproximadamente 10 dias.

Este procedimento pode também ser adotado para a Mussarela in-
teira, em peças de cerca de 3 kg e é o mais usado em caso do queijo ser 
destinado à exportação.
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Queijo sem lactose (Austrália)
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Mussarela e seu teor de lactose 

Este tema tem sido muito debatido atualmente. Normalmente quei-
jos curados não contem lactose. É um elemento abundante no leite 
(média de 4,5%), mas o que se transfere do leite para a coalhada no 
momento do corte, é muito pouco (em média de 2% a 4% do total de 
lactose no leite, e depende muito do tipo de queijo sendo elaborado). 
Em poucas horas toda a lactose do queijo é convertida para glucose e 
galactose e daí, por distintas vias metabólicas, para ácido lático, ácido 
pirúvico, e outros componentes.  Eventualmente quando cultivos Gal (-) 
são usados, a galactose persiste por mais algumas semanas, até que seja 
metabolizada por microrganismos diversos, alguns deles pertencentes 
ao grupo NSLAB. A Mussarela é considerada um queijo fresco e possui 
cerca de 45% de umidade. Assim, é possível que nas primeiras duas se-
manas, ainda apresente um resíduo mínimo de lactose, que é depois 
rapidamente degradado. Conclui-se que a Mussarela com mais de duas 
semanas de estabilização não deveria conter lactose.

PARTE 11

Defeitos da Mussarela    

Depressão na massa (“dedão”) 

Esse defeito se caracteriza pela formação de um acentuado afun-
damento ou depressão da massa na casca, dando a impressão de que 
a mesma teria sido pressionada com o dedo. A superfície da Mussare-
la pode se apresentar com vários destes "afundamentos". A causa mais 
provável seria o uso de formas sem furos ou mesmo furos obstruídos e/
ou pouco numerosos, as quais no momento de seu enchimento reteriam 
o ar no fundo, pressionando para cima a superfície da massa quente e 
formando esta depressão. Nesse caso, a depressão é menos profunda do 
que aquela causada por retenção e contração de gases ("furos") na mas-
sa e aparenta ser causada pela pressão de um dedo sobre a massa ainda 
quente (o que, obviamente não é a causa real). O defeito pode ocorrer 
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Defeito conhecido como “dedão”
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também com formas perfuradas, mas provavelmente sempre devido à 
pressão do ar quente no fundo da forma. Comumente os furos da forma 
se apresentam total ou parcialmente entupidos com resíduos da massa 
filada, ou com gordura. O problema parece ainda ser acentuado pela 
moldagem e enformagem da massa muito quente (mais próximo ou aci-
ma de 60ºC) e que, assim, se torna mais maleável.

Esse problema apresenta-se tipicamente na face inferior da Mussa-
rela, só sendo notado quando a massa é virada na forma, alguns mi-
nutos após a moldagem. A face superior, aquela de antes da viragem, 
geralmente se apresenta lisa ou com menos depressões, pois a massa 
já não está tão quente quando é virada. Quando a Mussarela passa pela 
salmoura, o defeito tende a acentuar-se devido à contração da massa 
sob o frio. Não é um problema que afete a qualidade da Mussarela em 
termos de sabor, mas prejudica sua aparência.

Formação de trincas grandes externas 

Quando as trincas são grandes, aparentando falhas, localizadas na 
casca, sua origem pode estar ligada à problemas de fechamento durante 
a filagem e moldagem. Pode tratar-se de massa filada já com excesso de 
acidez (sem liga), ou massa filada à baixa temperatura (normalmente a 

temperatura da massa na moldagem fica entre 55ºC e 58ºC, não deven-
do ultrapassar 60oC) que não "fecha" bem (não se solda bem). Algumas 
vezes, o problema se relaciona com máquinas de filar e/ou moldar mal 
ajustadas ou defeituosas, ou com problemas na cobertura de teflon da 
rosca sem fim. O revestimento de teflon se desgasta com o tempo e deve 
ser trocado periodicamente.

Com a instalação de processos automatizados e contínuos, surgiu 
mais um problema. Em quase todos os processos, após a massa ser fila-
da, ela pode ser adicionada de sal (salga a seco) seguido de uma passa-
gem por um extrusor para se fazer a mistura do cloreto de sódio com a 
massa. Após isso, a massa é pressionada a entrar nas formas que estão 
localizadas em um carrossel giratório, imersas em água gelada. As for-
mas devem ser alimentadas de forma contínua e padronizada. Quando 
há uma falha ou interrupção momentânea na filagem, uma boa parte 
da massa já filada entra nas formas sem pressão ou o enchimento não 
chega a ser completo. Em consequência, a peça não se fecha e passa a 
apresentar grandes trincas ou falhas na casca.

Durante a enformagem, chances de se formar o “dedão” na Mussarela

Mussarela com problemas de fechamento (trincas externas)
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O problema pode ainda estar ligado a mistura de massas de ori-
gens variadas (que não são do mesmo lote, ou do mesmo dia), que 
apresentam pHs variados e diferenças no índice de desmineralização. 
Assim, filam de forma desigual e não se soldam de forma homogênea. 
A mistura de massas diferentes deve ser evitada, mas não é incomum 
em fábricas.

Aparecimento de trincas finas e pequenas internamente

Trincas internas, parecendo micro rachaduras, e que, geralmente, só 
são notadas quando a Mussarela, já foi embalada e fatiada, podem ter 
origem bem diferente daquelas maiores e mais visíveis externamente. 
Estas trincas são discretas e fazem quebrar as fatias finas de Mussarela 
no momento do fatiamento, uma operação de rotina em supermerca-
dos. A experiência prática mostra que o problema é causado pela pres-

são gerada pela bomba de vácuo existente na maioria das máquinas de 
embalar a Mussarela (vácuo mais termossoldagem). Durante a filagem 
a massa é esticada e dobrada várias vezes formando um conjunto de 
fibras paralelas que se soldam entre si, pelo calor. Ao extrair o ar da 
embalagem o vácuo formado exerce forte pressão, (que pode chegar a 
28-30 polegadas de mercúrio) que tende a separar as fibras internas e 
paralelas da Mussarela. Não se formam trincas externas devido à re-
sistência da casca, que é mais espessa em função da maior presença 
de sal e da forte desidratação sofrida na salmoura. O defeito parece ser 
mais frequente em Mussarela filada já com mais acidez e no extremo 
mais baixo da faixa de pH (tem menos cálcio e assim a estrutura é mais 
fraca) e tende a diminuir quando o queijo é embalado com alguns dias 
de secagem, ao invés do prazo costumeiro de um dia (provavelmente de-
vido a uma maior solubilização da massa e melhor distribuição do sal). 
Só que na prática a Mussarela só é secada por algumas horas e quase 
nunca fica mais de 24 horas sem embalagem, sob o risco de apresentar 
crescimento de mofos.

Fatia de Mussarela 
com trincas

Máquina de embalar Mussarela: pressão do vácuo é crítica para evitar trincas
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Um dos maiores inconvenientes desse problema, é que ele tende a 
se manifestar quando a Mussarela já está sendo comercializada, ou fa-
tiada em supermercados. O defeito não é notado na fábrica, se alguma 
peça da Mussarela não for fatiada logo após sua embalagem. É um de-
feito totalmente imperceptível quando se examina externamente uma 
peça de Mussarela.

A solução deste problema passa pela cuidadosa regulagem da má-
quina de embalar. Não é um defeito da máquina, é apenas uma questão 
de regulagem. Geralmente procura-se ajustar a pressão da bomba de 
vácuo para cerca de 25 polegadas de mercúrio, com um tempo  de resi-
dência entre 20 e 25 segundos para extração do ar. Obviamente o ajuste 
da pressão de vácuo é o ponto fundamental do processo. É preciso cuidar 
para que se forme um vácuo suficiente para impedir o crescimento de 
mofos durante a estabilização ou armazenamento da Mussarela. Para 
isso devem ser feitos testes buscando a combinação ideal de tempo de 
residência na câmara de extração do ar e a pressão da bomba de vácuo. 

Massa que demora muito para atingir o pH de filagem 

Esse é um problema que ocorre com frequência. Há varias causas 
possíveis para sua manifestação:

a- A Mussarela atualmente é fabricada quase que exclusivamente 
com cultivos termofílicos à base de Stretococcus thermophilus, que cresce 
bem por volta de 43oC. Por isso, a fermentação será mais rápida se a 
massa é mantida nessa temperatura ou bem próximo dela. Quando a 
temperatura do ambiente está muito baixa (no inverno, por exemplo), 

a massa tende a resfriar-se mais rapidamente e isso vem a retardar a 
fermentação. Há muitos recursos para  manter a temperatura da mas-
sa e acelerar o processo. O mais comum é manter o ambiente aqueci-
do. Podem ser usados ainda carrinhos nos quais a massa fica imersa 
no próprio soro e assim se mantém mais aquecida. Nos processos mais 
modernos, a massa transita em esteiras dentro de uma câmara isolada, 
onde a temperatura é constante e perfeitamente controlada. Assim, a 
fermentação costuma ocorrer em cerca de 90 minutos; 

b- O problema pode ainda estar relacionado com a presença de ini-
bidores bacterianos, como bacteriófagos e/ou antibióticos. A presença 
de antibióticos é cada vez menos frequente, se bem que perfeitamente 
possível já que estes são usados no combate à mamite, uma infecção 
que ainda afeta boa parte do rebanho bovino brasileiro, na forma clínica 
ou subclínica. Muitos antibióticos são extremamente termorresistentes 
e podem estar presentes no leite até por quatro dias após a aplicação no 
animal. Já o problema com bacteriófagos é cada vez mais presente na 
indústria brasileira. Parece estar relacionado ao aumento do número de 
fábricas de grande porte, que manejam, por exemplo, mais de 100.000 li-

A massa da Mussarela 
apresenta fibras paralelas

Massa de Mussarela 
aguardando 
abaixamento do pH 
para filagem
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tros diários para Mussarela. Nessas grandes usinas, há várias repetições 
do processamento em um mesmo tanque e ao final do dia, enquanto 
cresce o título de partículas de fagos existentes no soro presente naque-
le ambiente, vai diminuindo a atividade do fermento. Limpeza rigorosa, 
boas práticas de fabricação e sanitização adequada, aliadas ao rápido 
escoamento do soro, são medidas eficientes no combate a bacteriófagos. 
O uso de cultivos multicepas aliado a um esquema de rotações , tam-
bém é uma defesa eficaz contra a proliferação de fagos na fábrica. Deve 
ser estabelecido um programa de rotação de cultivos em comum acordo 
com a empresa provedora de fermentos; 

c- Fermentos adequados devem ser escolhidos para o processo. A 
preferência hoje é por cultivos termofílicos, sendo que a predominân-
cia é de cepas variadas de Streptococcus thermophilus, um microrganismo 
muito rápido na produção de acidez, sem produzi-la em grande intensi-
dade.  Entretanto, há cepas mais rápidas e outras mais lentas e, por isso, 
a seleção das culturas deve ser criteriosa. Comumente cepas de Lacto-
bacillus helveticus ou Lactobacillus bulgaricus são adicionadas como coad-
juvantes aos fermentos contendo apenas Streptococcus thermophilus, para 
auxiliar no abaixamento mais vigoroso do pH (abaixo de 5,0) e garantir 
a boa filagem da massa. Bacilos e cocos podem crescer em simbiose, 
acelerando a fermentação.

Mussarela que não fatia bem e "masca" na máquina de 
fatiar 

Esse problema é muito frequente e pode ter várias causas, atuando 
isoladamente ou em conjunto:

- Excesso de gordura: o ideal seria que a Mussarela não passasse 
de 42% ou 43% de GES (Gordura no Extrato Seco), o que corresponde a 
cerca de 2,8% a 3,1% de gordura no leite (dependerá também do teor de 
caseína). Quando a Mussarela é feita com leite integral pode apresentar 
um alto GES, uma situação pouco recomendável;

- Alta umidade: se a Mussarela é destinada a fatiamento, a umidade 
deveria se situar entre 43% e 45%, o que vai depender do teor de gordu-
ra (se o GES é baixo, admite-se uma umidade ligeiramente mais alta). 
As causas do alto teor de umidade são muitas, como corte em grãos 
demasiado grandes, semicozimento a baixa temperatura, agitação in-
suficiente, ponto da massa macio demais, inibição dos fermentos, ou 
até a filagem no mesmo dia, sob certas circunstâncias (massas filadas 
no dia seguinte ao preparo tendem a apresentar teores mais baixos de 
umidade). Muitas fábricas incorrem no erro de fabricar Mussarelas úmi-
das demais em busca de um alto índice de rendimento litros/kg e assim 
pagam o alto preço de produzir um queijo de pouca durabilidade e que 
rapidamente deixa de ser fatiável;

Mussarela apresentando problemas de fatiamento: “mascando” 
na máquina de fatiar.
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- Temperatura de pasteurização do leite: esse é um fator muito 
importante. A temperatura não deveria passar de 72ºC (15 segundos), 
apesar de que muitas fábricas  adotarem 75ºC. Quanto mais alta for a 
temperatura (ou tempo mais longo do que 15 segundos), mais soropro-
teínas (lactalbumina e lactoglobulina) são desnaturadas e se incorpo-
ram à coalhada, aumentando a retenção de água (são muito higroscó-
picas) e arrastando mais enzimas do coalho, como a quimosina (o que 
acelera a maturação);

- Tempo e temperatura de armazenamento: quanto mais longo é o 
tempo (e quanto mais alta é a temperatura) de armazenamento a que 
se submete a Mussarela, mais a caseína é solubilizada e mais a massa 
se torna macia, perdendo a fatiabilidade gradativamente;

- Tipo de coalho: coagulantes fúngicos (ditos "microbianos") de 
primeira geração não deveriam ser usados, pois  no caso de um ar-
mazenamento mais prolongado mostram-se bem mais proteolíticos 
do que coalhos de origem animal, e mais resistentes ao processo de 
filagem, permanecendo no queijo e podendo acelerar a solubilização 
da caseína. Os coagulantes ditos de segunda ou terceira geração são 
menos proteolíticos e mais termolábeis, e, portanto, podem ser usa-
dos, sem problemas;

- Tipo de fermento lático: fermentos contendo bacilos termofíli-
cos são mais proteolíticos do que aqueles contendo apenas cocos ter-
mofílicos; certo grau de proteólise é sempre desejável para melhorar 
as características funcionais da Mussarela na pizza e por isto não se 
pode obviamente excluir, quando necessário, o uso de bacilos, bastan-
do apenas manter sob controle os demais fatores que influenciam na 
proteólise, como a umidade, teor de sal, temperatura, tempo de arma-
zenamento etc. Já o uso de uma certa porcentagem de cocos mesofilos 
na mistura de fermentos, intensifica muito a degradação da caseína 
durante o armazenamento da Mussarela. Isso é usado justamente 
quando se deseja acelerar o processo de estabilização. Quando se de-
seja menos proteólise na Mussarela, a recomendação é o uso de culti-
vos contendo exclusivamente Streptococcus thermophilus. Nesse caso há 
uma visível desaceleração da proteólise, quando comparado ao uso de 
fermentos nos quais se misturam Streptococcus thermophilus (ainda que 
em grande superioridade) com Lactobacillus helveticus ou Lactobacillus 
bulgaricus ou ainda, cultivos mesofílicos homofermentativos, contendo 
Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris.

A "marmorização" da Mussarela

O defeito se apresenta como manchas esbranquiçadas ou de tom 
leitoso no interior da Mussarela, quando a mesma é fatiada. As causas 
mais prováveis estariam relacionadas com:

- Perda excessiva de gordura durante a filagem (por exemplo, massa 
excessivamente ácida, filada em pH baixo demais, que é a causa mais 
comum para este problema). Pode ocorrer também se a massa for filada 
em pH alto demais;

- Deficiência de filagem, em que parte da massa é mal filada e é mol-
dada "crua" (filagem mecânica incompleta, desajuste na velocidade da 
filadora, esfriamento da água de filagem, etc.);

- Mistura de massa "ruim" (que não filava bem) com massa "boa" (fi-
lando normalmente), um fenômeno comum em fabricas de Mussarela, 
o que faz com que a massa “ruim” não melhore quase nada, e a massa 
antes boa, fique agora “ruim”;

- Massa filada à temperatura muito baixa, o que provoca ruptura na 
matriz caseínica, sob pressão e calor, liberando parte da gordura e pro-
vocando diferenças de tonalidade no queijo;

- Sempre que a filagem é “forçada”, por uma razão ou outra, há um 
alto risco da manifestação do problema de “marmorização” da massa.

Mussarela ressecada 

A Mussarela pode apresentar-se com a textura borrachenta, res-
secada, com indicações de que tem um teor de gordura baixo demais. 
Mesmo que tenha sido fabricada com um teor normal de gordura no 
leite, tal problema pode aparecer devido a perdas excessivas durante 

Mussarela com 
massa marmorizada
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a filagem. Quando a massa é filada já com excesso de acidez forma-se 
em maior intensidade a paracaseína desmineralizada, que perdeu mui-
to cálcio, cujas micelas se dissociam com um elevado grau de dispersão, 
diminuindo a capacidade emulsificante da proteína. A perda de cálcio é 
provocada pela sua transformação em lactato de cálcio (solúvel na par-
te aquosa da massa) ao reagir com o ácido lático, resultante da fermen-
tação 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). Como as 
"pontes" (ligações) de cálcio são menos numerosas e o tamanho das sub-
micelas 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, com manchas leitosas e/ou esbranquiçadas. Além 
disso, apresenta dificuldades para o derretimento. Se derretida na pizza, 
tão logo seja resfriada à temperatura ambiente, torna-se “borrachenta”.

Esse problema pode ser acentuado também pelas condições mecâ-
nicas da filagem. Existe uma relação importante entre a velocidade da 
rosca sem fim e a temperatura da água na filagem da massa. Por exem-
plo, se a velocidade de filagem é mais alta, mas a temperatura da água (o 
normal é por volta de 75oC) é mais baixa, a massa não vai filar adequa-
damente, ocorrendo grande perda de gordura. Em velocidades maiores, 
a massa não se aquece como recomendado, filando mal, e geralmente 
tende a perder mais gordura, provocando o ressecamento e marmoriza-
ção, o que também afeta o rendimento da fabricação.

 Em geral, recomenda-se um volume de água quente na proporção 
de 1,5 a 2,0 litros por kg de massa a filar. Há uma recomendação prática 
(ainda sem comprovação técnica) de que seria normal e aceitável uma 
perda de cerca de 30g de gordura por kg de massa trabalhada. Isso pode-
ria representar mais de 10% de perda em relação à quantidade de gor-
dura presente na Mussarela. É muito difícil comprovar tais dados, pois 
há grande variação no volume de água usado na filagem e em muitos 
processos, essa água quente é trocada regularmente após uma determi-
nada quantidade de massa ser filada.

Se há um volume excessivo de água quente, a massa fica muito dilu-
ída neste meio, o que dificulta sua “soldagem” com outras partes igual-
mente filadas, provocando perda da coesão e de gordura.

Mussarela ressecada

Mussarela contaminada com Phoma glomerata 
(cortesia: Ariene Van Dender, ITAL)
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Mofos tipo “graxa” na Mussarela armazenada por longo 
tempo

Com frequência tem se observado na Mussarela estocada por períodos 
mais prolongados o crescimento de mofo superficial, assemelhado a uma 
mancha de graxa. O mofo aparece sob a embalagem e pode manifestar-se 
como um aglomerado de manchas escuras ou amarronzadas, ou mes-
mo como “filetes” da mesma cor, que parecem acomodar-se em pequenas 
reentrâncias da casca da Mussarela. Está sempre presente na casca do 
queijo embalado a vácuo e não penetra no produto. Nunca se manifesta 
em Mussarela ainda jovem e geralmente aparece em queijos estocados 
ou já postos a venda, com algumas semanas ou meses de “maturação”. 
Observa-se também que cresce em queijos com a embalagem intacta e 
sem perfurações visíveis ou problemas na termossoldagem. O problema 
é relativamente frequente em fábricas de Mussarela e as observações ou 
reclamações registradas são muito parecidas entre si, indicando tratar-se 
de um caso comum, de mesmas origens e consequências.

É bem caracterizado por ser visto sob a embalagem do queijo, em 
zonas específicas, como manchas de um tom marrom escuro, com certa 
semelhança à graxa usada em oficinas mecânicas. Em geral não provo-
cam mudanças fortes de sabor naquelas regiões do queijo. 

Estudos internacionais e confirmados por pesquisadoras do ITAL-
-Instituto de Tecnologia de Alimentos, de Campinas-SP, indicam que se 
trata de um fungo do gênero Phoma, acreditando-se que a espécie mais 
comum no queijo  Mussarela, seja o Phoma glomerata. Não se trata de 
um fungo patogênico e pode ser oriundo do leite cru ou dos ambientes 
de fabricação e de embalagens, especialmente em fábricas situadas no 
meio rural. Aparentemente este gênero é frequentemente encontrado 
em cereais, frutas, carnes etc.  

Tudo indica tratar-se de um fungo que cresce bem lentamente, em 
baixas tensões de oxigênio. Considere-se que a Mussarela é embalada a 
vácuo e, portanto, o queijo estaria em um ambiente praticamente sem 
oxigênio, anaeróbico. Há fortes indícios de que o problema está rela-
cionado a deficiências na barreira ao oxigênio da embalagem. Embala-
gens termoencolhíveis podem apresentar distintos graus de barreira à 
entrada de ar e, isso, obviamente, afeta seu custo. Há filmes com distin-
tas TPO2, Taxa de Permeabilidade ao Oxigênio.  Quando uma fábrica de 
Mussarela, por questões de redução de custos, opta por uma embalagem 
com maior TPO2, incorre no risco do surgimento do problema, pois há 
possibilidades da presença de fungos do gênero Phoma dentro da pró-
pria fábrica. Obviamente, o crescimento do mofo pode exigir meses para 
que seja notado, pois a entrada de oxigênio na embalagem se faz muito 
lentamente. Mas se o queijo for mantido a temperaturas um pouco mais 
elevadas, próximas a 10oC, por exemplo, o surgimento do problema pode 
ser consideravelmente acelerado. É o que ocorre com frequência com 
a Mussarela já distribuída no mercado, onde a cadeia de frio é, muitas 
vezes, deficiente.  Em geral, o mofo visível sobre a casca da Mussarela 
é eliminado com a limpeza manual do queijo, seguido de nova embala-
gem. A eliminação definitiva do problema só se dará quando for adotado 
o uso de nova embalagem, cujo filme 
apresente melhor barreira ao oxigênio. 
Recomenda-se que os fornecedores de 
embalagem sejam envolvidos no pro-
cesso, discutindo-se abertamente as 
características de cada filme e o custo/
benefício da adoção da melhor emba-
lagem possível. Enfatiza-se que o pro-
blema é agravado sempre que se torna 
necessário manter a Mussarela estoca-
da por várias semanas. Quando o quei-
jo é consumido com poucas semanas, 
esse problema não tem sido registrado.

Placa apresentando colônias do fungo 
Phoma sp. (cortesia Ariene Van Dender, ITAL)

Mussarela com mofo tipo 
“graxa” sob a embalagem
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Esses mofos podem ter origem no próprio ambiente da fábrica ou  na 
salmoura. Por isso, além de manter o ambiente limpo, deve-se manter 
a salmoura com baixa contagem global de microrganismos através de 
pasteurizações frequentes ou com o uso de cloro (cerca de 500 ml de 
hipoclorito de sódio /1.000 l, de preferência em salmouras mais novas, 
ou de peróxido de hidrogênio 30% ou 130 volumes, em doses de cerca 
de 300 ml/1.000 l). A salmoura deve ser sempre tratada sem queijos e de 
um dia para o outro. Esses conservantes ainda carecem de regulamen-
tação oficial para seu uso, e assim recomenda-se consultar autoridades 
sanitárias previamente à sua eventual utilização.  O uso de antifúngicos 
como tratamento da casca dos queijos pode retardar o crescimento de 
mofos. Os mais eficientes são à base de natamicina ou pimaricina. Solu-
ções de 0,3% a 0,5% de natamicina (3g a 5g /litro) são bastante eficientes 
para evitar o crescimento de mofos em casca de queijos. O ácido sórbico 
e seus sais de sódio ou potássio têm sua ação limitada pela variação de 
pH da casca do queijo e, por isso, têm eficácia duvidosa. Obviamente, a 
contaminação ambiente também tem influência, como por exemplo, as 
condições higiênicas da câmara de secagem (às vezes, muito úmida e 
contaminada por mofos nas paredes e onde o queijo, às vezes, perma-
nece mais de 1 dia, exposto a contaminações eventuais) ou da sala de 
embalagem. Recomenda-se que, periodicamente, o ambiente seja pul-
verizado com soluções concentradas (200 ppm)  de um sanitizante ade-
quado, como o hipoclorito de sódio (cloro).

Demora para atingir boa funcionalidade durante a esta-
bilização

Eventualmente a Mussarela pode demorar mais para apresentar a 
funcionalidade esperada. As causas eventuais mais prováveis para esse 
problema poderiam ser:

-temperatura muito baixa de armazenamento (abaixo de 5oC);
-excesso de sal no queijo (acima de 1,5%);
-teor de umidade muito baixo (abaixo de 43%).

Devem ser descartados problemas de inibição da fermentação, de-
vidos à presença de resíduos de antibióticos no leite ou bacteriófagos 
na fabricação, já que nesses casos a massa não fermentaria de forma 
adequada e nem filaria.

Mussarela apresentando depósito de gordura sobre a peça 
após a salmoura

O problema se manifesta como um depósito ralo e de cor amarelada 
sobre algumas peças de Mussarela, logo após os queijos serem retirados 
da salmoura.  Em geral, só se apresenta em poucas peças de um mesmo 
lote.  Trata-se de gordura aderida à superfície do queijo. A razão princi-
pal parece ser o rompimento dos glóbulos de gordura por um excesso de 
agitação, que pode ocorrer nas seguintes situações específicas:

-durante o transporte do leite  para a fábrica;
-durante a permanência nos silos;
-bombeamento dentro da fábrica (para a seção de beneficiamento e, 

dali, para os tanques de fabricação);
-durante a clarificação ou padronização do leite;
-queda abrupta do leite no tanque durante o enchimento.

Quando o leite é refrigerado, tende a ocorrer uma cristalização da 
membrana lipoproteica, que recobre e protege os glóbulos de gordura. 
Se há uma turbulência provocada por excesso de agitação, essa mem-
brana se rompe e os glóbulos se aglomeram, formando uma espécie de 
“manteiga”, que pode ser vista como um punhado de gordura flutuando 
sobre o leite. É mais fácil de ocorrer no leite frio do que no quente. Essa 
gordura visível no leite antes da coagulação desaparece no soro quan-
do a massa é aquecida a 41oC-43oC no semicozimento da Mussarela, 
mas não se reintegra mais à massa. Posteriormente, deposita-se sobre 
os grãos e vai na massa que está sendo filada, voltando a se misturar 
na agua quente e formando depósitos sobre algumas peças de Mussa-
rela, sendo que os mesmos se “precipitam” em sua superfície tão logo 
os queijos sejam resfriados na salmoura. Essa gordura com frequência 

Depósito de gordura sobre 
a casca da Mussarela
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acumula-se também nos tanques de circulação de água quente de fi-
lagem, existentes nas filadoras mecânicas, podendo, mais tarde, vir a 
causar o mesmo tipo de problema. Por isso é que se enfatiza a necessi-
dade de que essa água quente seja, periodicamente, trocada durante a 
filagem de sucessivas bateladas de massa, com pena de provocar pro-
blemas em muitas peças de Mussarela.

Problemas causados pela retenção de gás na massa 

A retenção de gás pode gerar problemas e, um dos mais comuns, é a 
presença de buracos dentro da massa (que podem ser também oriundos 
de mal fechamento da massa, massa fria etc.). Outro problema seria a 
formação de um acentuado afundamento ou depressão da massa na cas-
ca, dando a impressão de que teria sido perfurada com o dedo. A super-
fície da Mussarela pode se apresentar com vários destes "furos". Quando 
se fila a massa apresentando gás (visível como olhaduras irregulares, ou 
mesmo invisível, dissolvido na água), haverá uma expansão desses gases, 
os quais tenderão a "refluir" quando o bloco de Mussarela for resfriado 

na água gelada, salmoura ou na câmara fria, provocando essa depressão 
mais profunda, quase que um "furo" na massa. O defeito é raro em quei-
jos feitos com leite pasteurizado e era mais frequente quando ainda se 
usava leite cru, onde a presença de coliformes era comum.

Bolhas na casca 

Não é um defeito comum. Manifesta-
-se como bolhas que surgem na superfí-
cie do queijo, denotando uma presença 
de ar ou algum outro gás na massa. Pode 
ser devido à presença de gás dissolvido e 
despercebido na massa, que se expande 
durante o aquecimento na filadora. Pare-
ce também ter uma relação com massa 
que é filada a temperaturas muito al-
tas, bem acima do limite recomendado 
(58oC), o que provoca oclusão de ar quan-
do a massa passa excessivamente quen-
te pela rosca sem fim da máquina.

Orifícios internos na massa

Há alguns anos atrás, quando boa parte da Mussarela brasileira ain-
da era feita com leite cru, esse defeito poderia ser atribuído à presença 
de gás dissolvido na umidade do queijo e se expandindo no momento 
da filagem devido ao calor intenso. Quando se fila a massa apresentando 
gás, devido a uma eventual fermentação por microrganismos do gru-
po coliforme (visível como  centenas de pequenas olhaduras irregulares 
), haveria uma expansão desses gases, criando aberturas internas, as  
quais tenderiam a "refluir" quando o bloco de Mussarela fosse resfriado 
na água gelada, salmoura  ou na câmara fria, provocando  o surgimento 
desse buraco interno ou de uma  depressão mais profunda, quase que 
um "furo" na massa. Hoje, o defeito tornou-se mais raro, já que a maioria 
absoluta da Mussarela brasileira é feita com leite pasteurizado, o que 
elimina a flora gasógena do grupo coliforme.

Água quente circulando na filadeira, com excesso de gordura

Mussarela com bolhas na casca
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O estufamento precoce na Mussarela

O estufamento precoce é causado por coliformes e, geralmen-
te, manifesta-se nos queijos logo nas primeiras horas de fabricação, 
enquanto houver ainda algum resíduo de lactose para ser convertido 
em gás. Atualmente, é um problema muito raro de se encontrar na 
fabricação da Mussarela. Porém, era bastante comum a formação de 
gás por coliformes na fabricação da Mussarela quando se trabalhava 
com leite cru, pois a  manifestação já se apresentava na massa antes 
de filar, durante a fermentação. Quando o problema ocorre, a massa 
fica toda "rendada", cheia de olhos pequenos e irregulares.  Na fila-
gem, a maior parte do gás se dissipa (só o que fica retido na massa 
pode formar bolhas na casca ou buracos internos) e a massa acaba se 
apresentando fechada logo após a 
moldagem. A Mussarela pronta, 
portanto, raramente incha, porque 
não apresenta praticamente nada 
de lactose e a maior parte dos co-
liformes já terá sido destruída na 
filagem. Entretanto, seu sabor pode 
ser alterado por esta contaminação.

O estufamento tardio na Mussarela

Não é um problema que se verifique com frequência na Mussarela, 
porque esta apresenta pH baixo e sua massa não é muito compactada, 
o que desfavorece o crescimento do germe causador do estufamento 
tardio, o Clostridium tyrobutyricum, que é anaeróbico e prefere massas 
com baixo potencial de oxirredução com a do Parmesão e do Provolone 
(massas mais duras e compactas do que a Mussarela e trabalhadas em 
temperaturas mais altas). Porém, o problema tem sido registrado espo-
radicamente. Nesses casos, ocorre em Mussarela com várias semanas 
de estabilização e na qual, certamente, houve uma elevação do pH em 
virtude de proteólise mais acentuada. A combinação de pH mais alto 
com um eventual baixo teor de sal em um queijo contaminado com es-
poros de Clostridium tyrobutyricum pode provocar forte formação de gás, 
em função da fermentação butírica. A anaerobiose, nesse caso, é favore-
cida pela embalagem à vácuo da Mussarela.

Massa apresentando sinais de estufamento por coliformes

Fermentação alcoólica que leva ao estufamento da embalagem da Mussarela
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Formação de gás na embalagem

É um problema que não é incomum em queijos embalados a vá-
cuo e pode ser notado também na Mussarela. Normalmente, não altera 
o sabor da Mussarela e nem suas propriedades funcionais, mas obvia-
mente prejudica sua apresentação e provoca formação de odores estra-
nhos quando a embalagem é rompida. As causas estão relacionadas à 
presença de leveduras (dos gêneros Saccharomyces, Debaromyces etc., que 
apresentam certa resistência a teores mais altos de sal), cuja origem 
situa-se em ambientes de fábrica (salas de embalagem ou câmaras de 
secagem) ou na salmoura. Quando a Mussarela passa pela salmoura, 
devido à troca de líquidos entre os dois meios (soro que sai do queijo e a 
salmoura entrando na Mussarela, em sentido inverso), a mesma acaba 
mantendo um resíduo superficial de lactose, existente na própria sal-
moura e oriunda de queijos que por ali passaram anteriormente. Essa 
lactose fica depositada na casca do queijo e, mais tarde, poderá ser fer-
mentada em anaerobiose por leveduras como a Saccharomyces cerevisiae 
, levando à formação de álcool etílico (etanol) e gás CO2 (estufamento 
da embalagem).  O etanol pode reagir com ácido acético eventualmente 
presente no meio, em uma reação de condensação, formando um éster, 
o acetato de etila, que é volátil e muito aromático, sendo responsável 
pela formação do odor tipicamente verificado nessas situações, que re-
metem a levedo de pão ou a maçãs fermentadas. Este odor incomum 
é sentido claramente quando se rompe a embalagem inchada. O pro-

blema pode ser combatido com medidas de higiene e sanitização do 
ambiente (como, por exemplo, pulverização duas vezes ao dia com uma 
solução concentrada de cloro, a 200ppm). A salmoura também deverá 
ser tratada, de preferência pasteurizada regularmente. Onde for permi-
tido legalmente, hipoclorito de cloro poderá ser adicionado à salmoura 
a cada 10 ou 15 dias, em dose de 500 ml por 1.000 litros. Com a mesma 
frequência, também poderia ser usado peróxido de hidrogênio (de grau 
alimentar, e sempre que seu uso for legal) em dose de 300 ml por 1.000 
litros de salmoura.  

Formação de sabor amargo na Mussarela

A causa mais frequente do aparecimento de gosto amargo em quei-
jos tem sido relacionada ao coalho ou coagulante. Quase sempre há um 
desequilíbrio entre a formação dos componentes amargos (peptídeos de 
peso molecular baixo) e sua degradação para aminoácidos não-amar-
gos. Quando esses peptídeos se acumulam acima de certo nível, o sa-
bor amargo torna-se perceptível a um numero maior de consumidores. 
Queijos com baixo teor de sal ou baixo teor de gordura apresentam gos-
to amargo com maior frequência. Leites com altas contagens de micror-
ganismos psicrotróficos tendem a originar queijos com maior tendên-
cia a amargar. Em muitos casos os resíduos de coalho ou coagulantes 
estão envolvidos no problema. A quimosina presente no coalho é mais 
vulnerável ao calor existente durante o processo de filagem e, por isso, 
raramente provoca gosto amargo, pois tem níveis residuais muito baixos 
na Mussarela. Coagulantes fúngicos de primeira geração são conheci-
dos por serem mais proteolíticos e por apresentarem considerável ter-
morresistência. Assim, têm maior capacidade de degradar a caseína em 
peptídeos de baixo peso molecular, sendo que muitos deles são amargos 

Formação de gás dentro da embalagem da Mussarela
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e podem se acumular na Mussarela, um queijo onde o número de bac-
térias láticas (que degradariam aqueles peptídeos) tende a ser menor, 
especialmente quando se usam temperaturas mais altas no processo de 
filagem. A chance de surgir o amargor aumenta se a Mussarela é matu-
rada ou estocada inadequadamente por um período mais prolongado. 
Atualmente, já se encontram disponíveis no mercado coagulantes fún-
gicos (“coalhos microbianos”) de segunda e terceira geração, que não são 
termorresistentes e muito menos proteolíticos, podendo ser, assim, usa-
dos na fabricação da Mussarela sem riscos de provocar sabor amargo.

Gosto amargo: conjunto de componentes mais favoráveis ao 
surgimento do problema

- Pasteurização a alta temperatura (75oC ou mais);
- Uso de coagulante fúngico de primeira geração e/ou de qualidade 

duvidosa;
- Uso excessivo de coagulante;
- Queijo com baixo teor de sal;
- Armazenamento prolongado;
- Queijo com teor muito baixo de gordura (por exemplo, queijos “light”);
- Leite de má qualidade, com alta contagem de psicrotróficas.

Manchas irregulares na casca da Mussarela durante a 
secagem

Não pode ser considerado um defeito, apesar de chamar a atenção 
de muitos queijeiros. Quando a Mussarela sai da salmoura, deve ser 
mantida por um período de até 24 horas em uma câmara fria (de 8ºC a 
10oC) para secagem e posterior embalagem. Quando submetida a cor-
rentes de ar frio muito intensas, ocorre uma desidratação rápida, mas 
irregular, na casca, que leva à formação dessa manchas. Elas tendem a 
desaparecer tão logo a Mussarela seja embalada a vácuo e levada para a 
câmara onde ocorrerá a estabilização.

Mofos contaminantes na Mussarela: prevenção

O melhor meio de se prevenir contra a contaminação com fungos, 
além da adoção de medidas higiênicas e de boas práticas de fabricação 
(BPF), é a embalagem do queijo a vácuo. Em geral, os mofos que conta-
minam a Mussarela são aeróbicos e não crescem sem oxigênio. Quando 
a embalagem é bem feita, não ocorrem problemas. De qualquer manei-
ra deve-se manter a salmoura com baixa contagem global através de 
pasteurizações frequentes ou de tratamentos químicos, quando e onde 
forem legalmente permitidos.

O amolecimento da casca da Mussarela durante o armaze-
namento

O defeito é caracterizado pelo amolecimento apenas da região peri-
férica da Mussarela, formando uma camada fina, com no máximo 0,5 
cm de espessura. Pode ter diversas origens:

- Uso de salmoura nova: a salmoura pode estar fora do limite de pH 
(normal é cerca de 5,1-5,3, podendo ser ajustado com ácido clorídrico) 
mas normalmente o principal problema de salmouras recém-prepara-
das é a falta de cálcio. Para ajuste e correção, deve ser adicionado CaCl2 
(cloreto de cálcio) à salmoura, em quantidade de 0,2% a 0,5% da mes-
ma solução (a 40%), usada na fabricação de queijos. Com a troca de 
líquidos entre queijo e salmoura, a Mussarela tende a perder o cálcio 
existente na casca. Se houver um teor suficiente de cálcio na salmoura, 
o cálcio perdido pelo queijo é imediatamente reposto, evitando o amo-
lecimento periférico;Mussarela com manchas temporárias na casca
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- Queijo colocado ainda quente na salmoura: neste caso, a Mussarela 
não terá passado pelo banho de água gelada ou fria. A massa quente 
ao entrar na salmoura fria, absorverá rapidamente muito mais sal sem 
perder água na mesma proporção; em consequência parte da água do 
centro do queijo tenderá a migrar para a casca para tentar restabelecer 
o equilíbrio osmótico, levando a uma diferença de umidade de até 4%, o 
que acarretaria um amolecimento notável da casca da Mussarela;

- O amolecimento excessivo da Mussarela pode ainda ser devido à con-
taminação com Lactobacillus casei (grupo das NSLAB) um bacilo mesofílico 
resistente à pasteurização, tolerante a sal e capaz de crescer mesmo a 6ºC 
e muito proteolítico. Quando presente em abundância no leite cru poderá 
passar ao queijo causando o defeito. A presença de cerca de 1x104 micror-
ganismos por grama de queijo já é suficiente para causar o problema.

 

A "massa arrepiada" na Mussarela

Esse defeito se caracteriza pela formação de uma superfície sem bri-
lho, frágil e com formação de pontos arrebentados que tendem a sepa-
rar-se do corpo da Mussarela. É visível logo após a moldagem da massa, 
antes mesmo de sua passagem pela salmoura. As causas mais prováveis 
seriam:

- Filagem de massa excessivamente ácida;
- Mistura de massas com diferentes aptidões para a filagem;
- Uso de água excessivamente quente;
-Massa excessivamente proteolizada (exemplos: prolongado período 

de fermentação ou armazenamento antes da filagem).

O uso do ejetor de vapor na pasteurização do leite para fa-
bricação da Mussarela

É fato, há longo tempo reconhecido, que leite pasteurizado por esse 
sistema, ainda em uso no Sul de Minas Gerais, não permite uma filagem 
adequada da Mussarela. Isso parece ser devido às modificações na es-
trutura da caseína, possivelmente em sua estrutura terciária, que perde 
muito de sua habilidade de filar e formar fibras elásticas. Mas as causas 
precisas dos problemas com massas filadas oriundas de leite pasteuri-
zado com ejetor de vapor nunca foram estudadas tecnicamente e, por-
tanto, ainda não são bem esclarecidas.

PARTE 12

Funcionalidade: Avaliação

A Mussarela como ingrediente culinário 

Definitivamente, a Mussarela é hoje o queijo mais usado no mun-
do todo como um ingrediente culinário, sobretudo em pizzarias. Atu-
almente, há muitas empresas de laticínios que fornecem Mussarela 
para grandes cadeias de pizzarias, restaurantes e lanchonetes (fast food). 
Uma boa parte delas é muito exigente com relação à funcionalidade 
da Mussarela, especialmente no tocante ao derretimento, elasticidade, 
escurecimento (browning) e separação de óleo (oiling off), além da fatiabi-
lidade. Pelo menos quatro dessas funcionalidades podem ser avaliadas 
sem grandes dificuldades na própria fábrica, o que permite aos técnicos 
avaliar seus processos para se assegurarem de que a Mussarela terá um 
comportamento adequado quando submetida, pelo cliente, a testes de 
funcionalidade similares. Alguns dos testes podem ser bastante empí-

PA
R

TE
 1

2



226 227

Mussarela:  Fabricação & Funcionalidade

ricos, mas mesmo assim oferecem uma oportunidade de avaliação do 
comportamento funcional da Mussarela.

Recomenda-se que os testes sejam feitos experimentalmente com 
queijos apresentando 10, 20 e 30 dias de estabilização, para que se pos-
sa determinar o momento em que apresentam boa funcionalidade, de 
forma geral.

Fatiabilidade

A temperatura do queijo tem considerável influência nos resultados 
desse teste. Quanto mais baixa for, melhor será a fatiabilidade. Reco-
menda-se assim que se faça o teste na temperatura aproximada em que 
e peça será fatiada em uma padaria ou supermercado, ou seja, entre 5ºC 
e 10oC. 

A peça de Mussarela deve ser submetida ao corte em uma máqui-
na fatiadora automática. Esta deve ser ajustada para pelo menos três 
espessuras de fatia, de forma a permitir uma avaliação mais precisa. 
Devem ser observadas:

- Flexibilidade da fatia, que não deve romper-se facilmente;
- Ausência de trincas nas fatias;
- Facilidade de fatiamento, que implica em que a lâmina não deve 

“mascar” no momento do corte, o que indicaria que a Mussarela estaria 
mole demais.

Derretimento

O derretimento pode ser avaliado pelo conhecido Método de Schreiber 
(modificado) que é assim descrito:

- As amostras devem ser coletadas de uma peça inteira de Mussarela 
e retiradas de várias partes do queijo, para que sejam representativas do 
todo;

- Fatiar o queijo em sentido perpendicular às suas fibras, para obter 
fatias de 5 mm de espessura;

- Preparar, a partir de cada fatia de 5 mm de espessura, discos com 
diâmetro conhecido, por exemplo, entre 3 cm e 5 cm;

- Preparar diversas Placas de Petri, cujo fundo deve ser dividido ao 

longo dos diâmetros em quatro partes iguais;
- Levar as Placas ao forno (ou estufa de laboratório) com tempera-

tura constante de 105oC por sete minutos, para completo derretimento;
- Retirar as placas e deixar resfriar a temperatura ambiente por 30 

minutos;
- A intensidade do derretimento é medida pela variação dos quatro 

diâmetros traçados na placa, calculando-se a porcentagem a partir da 
média das diferenças de diâmetros antes e depois do aquecimento;

- Eventualmente o percentual de derretimento pode ser medido com 
a ajuda de um Planímetro, que é um instrumento para desenho técnico, 
usado para medir a área de uma superfície plana arbitrária.

Elasticidade

Diferentes testes são mencionados na literatura ou observados na 
prática. O mais comum e mais simples é este:

- Ralar 200 g da Mussarela a ser testada, fazendo-o de forma que 
esta amostra seja representativa;

- Distribuir uniformemente sobre uma pizza com cerca de 25 cm de 
diâmetro;

- Assar a pizza em forno com cerca de 260oC , por seis minutos;
- Retirar do forno e deixar resfriar por um minuto;
- Inserir a ponta de um garfo no queijo derretido e levantar vertical-

mente por até cerca de 15 cm (ou além, se necessário) e observar em que 
ponto haverá a ruptura do fio;

- A elasticidade ideal se apresenta quando o fio se rompe entre 7,5 
cm e 15 cm de alongamento. As pizzarias preferem fios que esticam 
bem, mas não excessivamente, pois podem tornar-se um desconforto 
para o cliente que consome a pizza.

Oiling off 

O método a seguir tem sido prescrevido pelo Professor Paul Kindste-
dt, da Universidade de Vermont, USA:

- Ralar a Mussarela até que se obtenha suficientes partículas meno-
res que 5 mm de diâmetro;
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- Manter a 4oC por duas horas;
- Em tubos Pirex de 200 x 17 mm, com tampa de rosca, pesar 6 g da 

amostra.
- Colocar os tubos em água fervente por quatro minutos;
- Adicionar 10 ml de água a 60oC, acidificada com HCl até pH 2,2;
- Centrifugar os tubos em uma centrífuga de Gerber, por cinco mi-

nutos a 1.200 rpm;
- Parar e adicionar 10 ml de uma solução de água e metanol, na pro-

porção 1:1 (v/v);
- Deixar um minuto em banho-maria a 60oC;
- Centrifugar novamente a 1.200 rpm por dois minutos;
- Levar novamente ao banho-maria a 60oC por mais um minuto;
- Com uma pipeta Pasteur acoplada a uma pera de sucção transferir 

a camada de gordura que se forma à superfície da solução água-meta-
nol para um butirômetro de Gerber para leite;

- Retirar a gordura residual da pipeta com sucessivas lavagens com a 
solução água-metanol, que serve também para completar o enchimen-
to, pela coluna de gordura, da haste calibrada do butirômetro;

- Agitar os butirômetros;
- Manter em banho-maria a 60oC por um minuto;
- Centrifugar novamente a 1.200 rpm por dois minutos;
- Manter novamente em banho-maria a 60oC por um minuto;
- Fazer a leitura da porcentagem de oiling off diretamente na haste 

graduada do butirômetro.

Esse procedimento não extrai a gordura retida em emulsão na ma-
triz de paracaseína, que é a gordura intrínseca do queijo, mas somente 
aquela que pode ser considerada verdadeiramente como gordura livre.

Browning

Os testes de browning têm sido realizados de forma muito subjetiva 
pelas pizzarias que compram Mussarela. Funcionários experimentados 
testam o queijo sobre pizzas em condições rotineiras de trabalho e ob-
servam a intensidade da coloração formada, baseados apenas em sua 
própria experiência e conferem um atributo de aceitação ou de recusa, 
conforme uma tabela de tonalidades de cores ou de escurecimento exis-
tente na empresa.

Em laboratórios, a intensidade do browning é determinada tecnica-
mente através do Colorímetro de Hunter, que detecta nuances da inten-
sidade da coloração formada pelos pigmentos de melanoidina resultan-
tes da reação de Maillard durante o intenso calor quando as pizzas são 
assadas. Não é um equipamento usual em fábricas de queijos, sendo 
mais utilizado em laboratórios de pesquisas científicas.
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PARTE 13

Tecnologias de Elaboração

Mussarela para pizza (Pizza Cheese)

Apresenta-se a seguir, a sugestão de um roteiro básico para a fabri-
cação da Mussarela para pizza, com o uso de fermentos concentrados 
diretos, para filagem imediata, logo após o processo em tanque e rápida 
fermentação. Trata-se apenas de um modelo básico de tecnologia, sujei-
to a mudanças e adaptações normalmente exigidas não somente pelas 
variações da composição físico-química e qualidade do leite de diferen-
tes regiões, como também pelo tipo de equipamento usado.

- Usar leite pasteurizado de 72ºC a 75ºC/15 segundos;
- Padronizar a gordura para cerca de 2,9% a 3,1%;
- Ajustar a temperatura do leite no tanque para 36-37º C, para esti-

mular os cultivos termofílicos;
- Adicionar ao leite um fermento termofílico, contendo apenas Strep-

tococcus thermophilus. Atualmente são mais usados fermentos concentra-
dos diretos, liofilizados ou congelados;

- O fermento poderá ser adicionado no principio do enchimento do 
tanque, no meio ou no final desse processo, em função de se optar por 
acelerar mais, ou acelerar menos a fermentação;

- Quando se adiciona no início do enchimento, recomenda-se pré-
-maturar por pelo menos 40 minutos;
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- Adicionar cloreto de cálcio em dose normal (40 ml de uma solução 
a 50% p/v por 100 litros de leite);

- Adicionar coalho (atualmente, o mais usado contem apenas qui-
mosina) em dose normal, suficiente para coagular em cerca de 25 a 
35 minutos;

- Cortar em cubos de 1,5 cm a 2,0 cm de aresta;
- Agitar devagar por 10 minutos;
- Não se faz dessoragem parcial;
- Iniciar o aquecimento com vapor indireto, até 42ºC ou 43ºC;
- Manter a agitação um pouco mais rápida até o ponto (entre 35 e 45 

minutos após o corte).
- Dado o ponto, há duas opções:

PROCESSO TRADICIONAL:
- Iniciar dessoragem, transferindo a massa para a drenoprensa, em 

geral localizada logo abaixo do tanque de fabricação;
- Pré-prensar a massa na drenoprensa por 10 a 15 minutos (60-80 lbs 

/ pol2);
- Cortar em blocos de tamanho médio e colocar em mesas, pratelei-

ras de aço inox, ou carrinhos com rodas para fermentar;
- Em algumas dessas situações, a massa poderá ficar coberta por 

soro, para manter melhor o calor;
- Fermentar até atingir o pH de filagem, por volta de 5,05 a 5,15, 

em média.

PROCESSO CONTÍNUO:
- Transferir a massa com bombas para o container de fermentação, o 

que pode levar até 20 minutos, dependendo do volume de leite trabalhado;
- Esse container, trata-se de um ambiente fechado, com temperatura 

controlada por volta de 43ºC a 45ºC, onde a massa move-se lenta e con-
tinuamente através de esteiras até o final;

- Em cada volta da esteira há escotilhas que podem ser abertas para 
coleta de amostras da massa, para determinação do pH;

- Geralmente o tempo médio de permanência da massa neste am-
biente é de 90 minutos.

- Fermentar até atingir o pH de filagem, por volta de 5,05 a 5,15, 
em média;

- A massa é transportada em carrinhos (método tradicional) ou pica-
da e bombeada (processo continuo) para a filadora.

EM AMBOS PROCESSOS:
- Filar a massa a uma temperatura entre 57ºC e 58ºC;
- Em alguns sistemas de filagem, pode haver uma seção de salga 

a seco, onde a massa filada e transformada numa fina camada recebe 
cloreto de sódio por aspersão, seguindo daí para um extrusor, para mis-
turar o sal. Pode ainda haver uma pequena (até 2%) adição de sal à agua 
de filagem;

- A massa é então moldada e colocada manualmente em formas 
para ser virada em cerca de 10 a 15 minutos para, em seguida, passar 
por um banho de água gelada (5ºC a 10ºC) por 15 a 20 minutos e ser con-
duzida à salmoura (19ºBé ou 20% sal, a 8ºC a 10ºC). Salgar nesta salmou-
ra por cerca de 16 a 20 horas (bloco retangular de cerca de 3 kg);

- No sistema contínuo, a massa é pressionada pelo extrusor para o 
carrossel contendo as formas já imersas em água gelada. Depois de mol-
dada, as peças podem cair por gravidade diretamente na salmoura ou 
em uma seção de água gelada (nessa seção será transportada em cerca 
de 15 a 25 minutos para a hidrovia). A hidrovia é uma salmoura normal 
(19ºBé ou 20% sal, a 8ºC-10ºC), porém dinâmica, onde as peças de Mus-
sarela permanecem por até quatro horas em constante movimento na 
corrente que as conduz para o final do processo;

- Retirar da salmoura ou hidrovia e secar antes da embalagem. No 
processo tradicional, a Mussarela seca de 10ºC a 12ºC, por 24 horas. No 
processo contínuo, a operação é bem mais rápida, por ser feita em mo-
dernos túneis de secagem;

- Embalar as peças a vácuo;
- Conduzir para uma câmara fria (cerca de 5ºC a 10º C), onde a Mus-

sarela permanecerá em prateleiras por duas a três semanas, para sua 
estabilização. Nos processos mais modernos, as peças são acondiciona-
das em caixas plásticas e paletizadas, o que permite um melhor apro-
veitamento do espaço.

Pontos críticos na fabricação da Mussarela para pizza

- Teor de gordura do leite – por volta de 2,9% a 3,1%;
- Escolha do fermento lático – usar à base de Streptococcus thermophilus;
- Hora da adição do fermento – início, meio ou fim do enchimento;
- Temperatura de coagulação – de 36ºC a 37ºC;
- Escolha do coalho/ coagulante – usar sempre termolábil;
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- Temperatura de cozimento da massa – entre 41ºC e 43ºC;
- Acidez/pH ao final da mexedura – por volta de 6,10 a 6,25;
- Temperatura de fermentação – tentar manter por volta de 41ºC e 43ºC;
- pH de filagem – por volta de 5,05 a 5,15;
- Temperatura da massa na filagem – por volta de 56ºC a 58ºC;
- Imersão em água fria antes da salmoura;
- Tempo de salga;
- Tempo e temperatura de estabilização.

Mussarela por acidificação direta com ácido cítrico 

Apresentação

Trata-se de uma variante do processo tradicional de fabricação da 
Mussarela com uso de fermentos láticos termofílicos. Neste processo, 
a acidificação se faz diretamente com a adição de ácido cítrico. Não há 
fermentação, pois fermentos láticos não são adicionados. A filagem se 
dá imediatamente após a dessoragem total e prensagem rápida da mas-
sa. O ácido cítrico tem um poder quelante (sequestro de cálcio no leite) 
muito maior do que do ácido lático e pode, assim, remover cálcio rapida-
mente do paracaseinato, mesmo em pHs mais altos, por volta de 5,6. O 
queijo resultante apresenta características muito peculiares como, por 
exemplo, teor de umidade bem mais alto e teor de cálcio inferior ao 
da Mussarela elaborada com cultivos. A Mussarela elaborada por aci-
dificação direta não tem sido usada para pizzas no Brasil, devido a não 
apresentar a mesma funcionalidade. Há ainda indicações de que have-
ria perda de rendimento no processo.

Processo

- Usar leite pasteurizado de 72ºC a 75ºC/15 segundos;
- Padronizar a gordura para cerca de 2,9% a 3,1%;
- Ajustar a temperatura do leite no tanque para 5ºC a 10º C, para evi-

tar precipitação do leite no momento da adição do ácido;
- Preparar uma solução diluída de ácido cítrico em água (10% p/v);
- Sob forte e constante agitação, adicionar a solução de ácido cítrico 

até que o pH do leite chegue a 5,6;
- Aquecer o leite à temperatura de coagulação (36ºC);

- Adicionar cloreto de cálcio em dose normal (40 ml de uma solução 
a 50% p/v por 100 litros de leite);

- Adicionar coalho (atualmente, o mais usado contem apenas qui-
mosina) em dose normal.

- Como o leite está bastante ácido, a coagulação ocorrerá em 15 a 
20 minutos;

- Cortar em cubos de 1,5 a 2,0 cm de aresta;
- Agitar bem devagar por 10 minutos;
- Iniciar o aquecimento com vapor indireto, até 40ºC;
- Manter a agitação lenta até o ponto (cerca de 45 minutos após o corte); 
- Dessorar completamente;
- Prensar ligeiramente no tanque, com 40 lbs/pol2 por 15 minutos;
- Cortar em blocos;
- Filar imediatamente, de forma tradicional. Essa massa pode ser 

filada a temperaturas mais baixas (entre 55ºC e 56ºC) por ser bem mais 
úmida e macia;

- A massa é então moldada e colocada manualmente em formas 
para ser virada em cerca de 10 a 15 minutos;

- Levar ao banho de água gelada (5ºC a 10ºC) por 15 a 20 minutos;
- Conduzir à salmoura (19ºBé ou 20% sal, a 8-10ºC);
- Salgar nesta salmoura por cerca de 16 a 20 horas  (bloco retangular 

de cerca de 3 kg); 
- Promover a secagem das peças a 10-12ºC, por 24 horas; 
- Embalar a vácuo;
- Conduzir para uma câmara fria (cerca de 5ºC a 10º C);
- A estabilização ocorrerá por volta de duas semanas, mas será dife-

rente, pois o único agente enzimático será o coalho (quimosina).

Fior di Latte

Apresentação

Há um estilo de Mussarela fabricada na Itália, em formato de boli-
nhas que são apresentadas sobrenadando em um tipo de “soro fisioló-
gico”, conhecido naquele país como liquido di governo. Esse produto tem 
Denominação de Origem Protegida, sob o nome de Mozzarella di Bufala 
Campana e, só pode ser fabricado nas regiões circunscritas por lei e so-
mente com leite de búfala cru. As principais províncias da Campania, 
onde se fabrica essa Mussarela são Salerno e Caseta.
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Na Itália, existe ainda um produto muito similar, conhecido como 
Fior de Latte, que pode ser produzido também com leite de vaca cru ou 
pasteurizado. Com essa mesma denominação, o Fior di Latte é fabricado 
em muitos países, guardando alguma semelhança com o original ita-
liano. O queijo é considerado fresco e deve ser consumido rapidamente 
para evitar alterações de suas características. Outro queijo italiano mui-
to similar é o Bocconcini, que pode ser feito com leite de búfala ou vaca, 
ou ainda com misturas de ambos.

 No Brasil, tanto o Fior di Latte como o Bocconcini são referidos, fre-
quentemente, como “cerejinhas” devido a seu formato peculiar. Ambos 
são queijos de sabor muito suave, sem acidez e extremamente brandos, 
tenros, com alta umidade. São consumidos frescos e como acompanha-
mento em saladas.
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Composição média 

Tecnologia básica
      
- Usar leite pasteurizado, com cerca de 3% a 3,5% de gordura (pode 

também ser feito com leite de búfala, que é muito mais gordo, ou com 
misturas de leites bovino e bubalino);

- Fermentos: usar cultivos termófilos puros, de Streptococcus thermo-
philus, na dose de uso regular recomendada. O uso de fermento é opcio-
nal, caso haja opção por outro acidificante;

Observação: na tecnologia italiana original, não se usa fermento. O 
leite frio, a 15oC, é acidificado com ácido cítrico diluído, até  pH  5,5ou 5,6 
e, em seguida, aquecido a 34oC e adicionado de coalho;

- Prematurar o leite com o cultivo por cerca de 40 minutos, a 360- 
38oC à temperatura de 36ºC a 38ºC;

Queijo Fior di Latte no “liquido di governo” 

PARÂMETRO COMPOSIÇÃO

Umidade 61-63%

Gordura 14-16%

Gordura no Extrato Seco (GES) 36-43%

Sal (cloreto de sódio) 0,6-1,0%

pH 4,9-5,1

TABELA 11 – Composição físico-química média do queijo Fior di Latte

Fior di Latte italiano
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- Adicionar cloreto de cálcio na dose tradicional;
- A coagulação deve ser rápida para que a coalhada seja cortada 

mais mole (coagulação em menos de 30 minutos);
- Cortar em grãos bem grandes, com cerca de 3 cm a 4 cm de aresta;
- Promover uma agitação bem lenta, por cerca de 7 a 10 minutos;
- Em seguida, será dado o ponto, com os grãos ainda bem moles;
- Fazer uma dessoragem quase completa;
- A massa então ficará no tanque ou na drenoprensa por uma hora, 

com pouco soro, e em repouso;
- Transportar a massa para  mesas ou carrinhos para completar a 

fermentação até pH entre 4,9  e 5,1, aproximadamente;
- A massa eventualmente firma-se um pouco, mas continuará ainda 

muito úmida e mole;
- Filar a massa em água bem quente (90oC ) pra que a mesma saia 

mais fluida no canhão da filadora, com cerca de 60ºC a 65oC;
- As bolinhas serão moldadas em máquina própria, que possui 

cabeçotes de vários tamanhos. Eventualmente, podem ser feitas 
manualmente;

- Conduzir as bolinhas para água à temperatura ambiente por al-
guns minutos (as bolinhas que boiarem devem ser refiladas);

- Levar as bolinhas à 
água gelada, a 5oC, por cerca 
de 50 minutos, para que se 
firmem bem;  

-Pesar as bolinhas e em-
balar no saquinho conten-
do o líquido di governo  ou 
solução fisiológica, com a 
seguinte composição média 
apresentada na Tabela 12:

- A solução de cloreto de cálcio usada na fábrica para outros queijos 
poderá ser empregada para ajustar o teor de cálcio do liquido di governo, 
pois apresenta de 40% a 50% de cloreto de cálcio.

- Manter o produto a frio, pois tem baixa durabilidade, cerca de 12 a 
15 dias. O rendimento médio depende muito da composição do leite e 
umidade do queijo e pode variar de 6,5 a 7,5 litros de leite por kg de queijo.

Pontos críticos

- Tratamento da coalhada no tanque;
- Alta umidade do queijo para conferir-lhe consistência muito macia;
- Fechamento da cerejinha, um processo delicado;
- Composição do liquido di governo, sobretudo no que se refere ao pH 

e presença de cálcio;
- Cuidados com a “casca” da bolinha: com o decorrer dos dias, tende 

a se soltar ou se solubilizar, tornando o líquido em volta leitoso e opaco. 
Tem muita relação com o pH do líquido, seu teor de cálcio e temperatura 
de manutenção do produto;

- Teor de cloreto de sódio do liquido di governo, que pode afetar a pro-
teólise primária na “casca” da bolinha;

- Temperatura de manutenção do produto no mercado (5oC ou me-
nos), que é decisiva para prevenir que o líquido di governo se torne leitoso 
e turvo rapidamente.

Cabeçote para dar forma 
ao Fior di Latte

PARÂMETRO VALOR

Cloreto de sódio 3 a 4%

Cloreto de cálcio 0,5%

pH ajustado com ácido cítrico 4,8-5,0

Temperatura 5oC

Tabela 12- Composição média do líquido di governo  para o Fior di Latte
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Tecnologias DUPONTTM DANISCO® 
para a produção de queijos

Chymostar® – Para uma perfeita coagulação e rendimento 

Chymostar® é um coagulante 100% Quimosina pura, produzida por fermentação atra-
vés da cepa de Kluyveromyces lactis. Sua atividade é padronizada para uso em todos os 
tipos de queijos. 

A enzima Chymostar® apresenta uma atividade proteolítica extremamente específica 
sobre a K-caseína, o que proporciona a formação de excelente coágulo, alto rendimento, 
sabor e textura adequados para seu queijo.

Chymostar® - Quimosina produzida por fermentação cumpre com as especificações 
para enzimas de grau alimentício, estabelecidas pelo Comitê FAO/OMS de Especialistas 
em Aditivos para Alimentos (JECFA) e é produzida em conformidade com as normas das 
autoridades sanitárias relevantes para a produção de enzimas para alimentos, além dos 
certificados Kosher y Halal.

CHOOZIT™ SWIFT - Para a isofuncionalidade e o controle de 
fagos no processo de fabricação de mussarela para pizza

O maior obstáculo para os fabricantes de mussarela para pizza é a manutenção de 
padrões confiáveis. As fábricas trabalham sob grande pressão para otimização de cus-
tos - cada grama de gordura, de proteína ou cada minuto perdido durante o processo 
importa e afeta o seu desempenho.

CHOOZIT™ SWIFT é uma linha de culturas congeladas, que oferece um controle de 
bacteriófagos para ajudá-lo a melhorar a validade e funcionalidade dos seus produtos, 
reduzindo ao mesmo tempo eventuais perdas de qualidade.

Uma avançada forma de tornar seu processo de produção rápido e seguro!

Produto Atividade Mínima – IMCU/ml Nota

 Chymostar® 600
Kosher, Halal
Adequada também para o uso em 
produtos vegetarianos

 Chymostar® PF 600

Kosher, Halal
Adequada também para o uso em 
produtos vegetarianos
Sem conservantes (sem 
benzoato na formulação)

A atividade em IMCU/ml, unidades internacionais de coagulação de leite, se determina de acordo com o 
“Estândar” IDF 157.

Chymostar® comparado com outros coagulantes

Seus ganhos comerciais Os benefícios para o seu produto Nossa solução
Melhor controle em diferen-
tes condições de processo 
levando a maior estabilidade 
na etapa de acidificação

Queijos com teores de extrato seco mais 
estáveis e melhor funcionalidade
Redução do desperdício

CHOOZIT™ SWIFT

Novo conceito, permitindo 
um melhor entendimento e, 
assim, um melhor controle
de ataques bacteriófagos

Sistema de rotação simplificado

Índices de acidificação base-
ados nos critérios principais 
como o início da queda e do 
abaixamento do pH

Melhor custo em uso
Atendimento às mais rigorosas demandas 
de garantia de qualidade

Seus ganhos e benefícios
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Rápido, seguro e custo-eficiente

Os valores de pH, duas horas após a adição e antes de filar a massa, são vitais duran-
te o processo de fabricação da mussarela, pois ambos influenciam a qualidade do produto 
final. O pH, após duas horas, influencia na desmineralização, enquanto o pH, após a fila-
gem, tem um forte impacto sobre o rendimento e as funcionalidades exigidas no produto 
final, como elasticidade e derretimento.

CHOOZIT™ SWIFT é a chave para o sucesso na produção de mussarela para pizza. 

Graças a uma nova abordagem na robustez de cepas resistentes, baseada na tecnologia 
CRISPR, o sonho da isofuncionalidade (rotações técnicas para prevenção de fagos, sem 
mudanças no comportamento dos cultivos) é atendido com a variedade de CHOOZIT™ 
SWIFT. Combinando estas importantes condições técnicas com propriedades de acidifica-
ção e robustez idênticas, CHOOZIT™ SWIFT garante a qualidade perfeita da mussarela 
com composição e funcionalidade específicas.

 

CHOOZIT™ STAR – Controle isofuncional e bacteriofágico com 
fermentos liofilizados

A série CHOOZIT™ STAR, é a nova geração de culturas liofilizadas DVI (Cultura de 
Inoculação Direta no Tanque). Elas são especificamente projetadas para queijo mussarela.

Esta nova série garante um comportamento muito regular durante o processamento.

O intenso trabalho de pesquisa permitiu aos nossos cientistas avaliar, selecionar e in-
dustrializar estes novos fermentos láticos. Agora, com um melhor controle bacteriofágico 
e desempenho idêntico, permite que os fabricantes de mussarela trabalhem todos os dias 
sem necessidade de ajustes no processo.

CHOOZIT™ STAR para o sucesso da fabricação

Os valores de pH, duas horas após a adição do coalho e antes de filar a massa da 
mussarela, são vitais durante o processo de fabricação, pois ambos influenciam a qualidade 
do produto final. O pH após duas horas, regula a desmineralização, enquanto que o pH de 
filagem tem um forte impacto sobre o rendimento e as funcionalidades exigidas no produto 
final, como elasticidade e derretimento.

CHOOZIT™ STAR oferece fermentos láticos combinando rotatividade com proprie-
dades de acidificação e robustez idênticas. 

Seus ganhos e benefícios

Seus ganhos comerciais Os benefícios para o seu produto Nossa solução
Otimização de custos Valores de extrato seco do 

produto e funcionalidades finais 
mais consistentes
Redução de perdas
Resistência contra fagos CHOOZIT™ STAR 22

CHOOZIT™ STAR 24

CHOOZIT™ STAR 26

Produção confiável e 
consistente

Produção de queijo consistente 
e de alta qualidade
Rotatividade bacteriofágica 
isofuncional e robusta

Melhora no armazenamento, 
disponibilidade e dosagem 
facilmente ajustada

Melhora do custo de transporte 
e energia
Adaptação do menor ao maior 
tamanho dos tanques
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O caminho para oportunidades sem lactose é a enzima Lactase da 
DuPontTM Danisco®

GODO-YNL2 Lactase é a enzima ideal e mais indicada para ampliar o seu portfólio, 
criando produtos lácteos com teor reduzido ou sem lactose, e ainda naturalmente ricos em 
cálcio e todos os demais nutrientes saudáveis do leite.

Adequada para hidrólise em batelada ou cohidrólise, GODO-YNL2 pode ser utilizada
sem grandes modificações no processo, não exigindo investimento em equipamentos
adicionais. Além de leite, as oportunidades de aplicação incluem iogurte, leite fermen-

tado, queijo fresco, sobremesa, sorvete e produtos lácteos UHT, como creme de leite e 
bebidas lácteas.

Seus ganhos e benefícios

Seus ganhos comerciais Os benefícios para o seu produto Nossa solução
Inúmeras oportunidades 
para ampliação de linhas de 
produtos sem lactose

Eficiente redução ou eliminação 
de lactose.

GODO-YNL2 Lactase
Não requer investimento 
em novos equipamentos

Melhor margem de lucro

Atende à demanda por 
produtos lácteos com baixo 
teor de açúcar e de calorias

Preservação dos minerais, proteínas e 
vitaminas do leite.
Fácil aplicação

Sobre a DuPont Nutrição & Saúde

A DuPont Nutrição & Saúde combina profundo conhecimento em alimentos e nutrição 
com investimento em pesquisa e ciência com o objetivo de entregar um valor inigualável às 
indústrias de alimentos, bebidas e suplementos alimentares. Desenvolve soluções inovadoras, 
baseadas no profundo conhecimento dos consumidores, e em um amplo portfólio de produtos 
para ajudar seus clientes a transformar os desafios em oportunidades de negócios. 

Para mais informações - 0800 17 17 15 ou acesse www.food.dupont.com

Sobre a DuPont
Desde 1802, a DuPont traz ao mundo o melhor da ciência em forma de produtos, 

materiais e serviços inovadores. A companhia acredita que por meio da colaboração com 
clientes, governos, ONGs e líderes de opinião é possível encontrar soluções para os 
desafios globais, provendo alimentos saudáveis e suficientes para a população mundial, 
reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e protegendo a vida e o meio ambiente. 
Acompanhe as atividades da empresa no Brasil pelo site www.dupont.com
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