Guia do

Requeijão

História do

Requeijão
Os primeiros experimentos relativos à
fusão de queijos foram realizados na Suíça
no século XX. Na França, a produção
iniciou em 1919 e na Alemanha, em 1922.
O Requeijão é um produto genuinamente
brasileiro. Sendo que, a partir da década
de 80, o seu consumo se tornou mais
habitual e cresceu enormemente.

Legislação
RTIQ: Portaria n° 359 de 04 de setembro
de 1997 – MAPA;
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Requeijão é o produto obtido pela
fusão da massa coalhada, cozida ou
não, dessorada e lavada, obtida por
coagulação ácida e/ou enzimática do leite
opcionalmente adicionada de creme de
leite e/ou manteiga;
O produto poderá estar adicionado de
condimentos, especiarias e/ou outras
substâncias alimentícias;
Requisitos:
Consistência: untável
Textura: cremosa, fina, lisa e compacta
Formato: variável
Cor: característica
Odor: característico
Sabor: à creme levemente ácido e salgado
Memorando-Circular nº 15/2018/CGI/
DIPOA/MAPA/SDA/MAPA de 10 de julho
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de 2018: A denominação Requeijão está reservada ao produto no qual a base láctea não
contenha gordura e/ou proteína de origem não láctea.
Ofício 124/2019/DIPOA/SDA/MAPA negando a permissão do uso da denominação
“Requeijão com amido”.

Fabricação
Observação
Este guia não foi desenvolvido no formato
de passo-a-passo devido ao grande número
de variáveis envolvidas no requeijão, como:
tipos de equipamentos utilizados no
processo, tipos de massa empregada, se
utiliza creme ou manteiga, se utiliza ou não

concentrados proteicos, perfil desejado no
produto final, entre outras.
Consulte nossos técnicos para quaisquer
dúvidas!

Processo de fabricação da massa enzimática
Fabricar uma massa semelhante à massa
de Mussarela;
Pode-se utilizar fermentos termofílicos,
mesofílicos ou a união de ambos;
Microrganismos mais utilizados
- St. thermophilus - Lc. cremoris
- Lc. Lactis

Utilizar a massa somente quando o seu pH
estiver abaixo de 5,10 (menor quantidade
de cálcio micelar);
Bem acondicionada e estocada pode ser
utilizada em até sete dias. Massas muito
velhas alteram o sabor do produto final.

Processo de fabricação da massa por fermentação
Ocorre por meio da adição de culturas
láticas selecionadas ao leite desnatado a
uma temperatura de 25 a 36ºC:
• Fermentação em tanques de parede
dupla por um período de 10 a 16 horas;
- Fermentação rápida - culturas termofílicas
- Fermentação lenta - culturas mesofílicas
• Ponto de corte da massa - pH 4,60 a 4,70;
• Corte da massa - realizado no próprio
tanque de fabricação, às vezes com o uso
de bomba centrífuga (> agitação);
• Dependendo da acidez da massa,
adiciona-se leite desnatado “doce” para

melhorar o sabor da mesma;
• Cozinhar a massa sob agitação constante
e vigorosa até a faixa de temperatura de
55 – 60ºC, com o uso de vapor indireto;
• Terminado o aquecimento deve-se drenar
todo o soro (ácido) da massa e se iniciar a
lavagem da massa;
- Duas a três lavagens com água industrial
fria (acidez da água = 1ºD)
• Deixar a massa escorrer bem no tanque
e, em seguida, acondicioná-la em sacos
plásticos;
• Utilizá-la em até 3 dias no máximo.
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Processo de fabricação da massa por acidificação direta
Ocorre por meio da adição de até 0,4%
de ácido lático em forma de solução
(100 – 120ºD) ao leite desnatado a uma
temperatura de 55 a 60ºC;
A adição desta solução ao leite deve ser
realizada lentamente sob uma vigorosa
agitação até a completa precipitação das
proteínas e total separação do soro;
Mexer a massa durante uns cinco minutos
para equalização do pH;

Proceder a lavagem da mesma forma
que no processo de fermentação;
Deixar a massa escorrer bem no
tanque e, em seguida, acondicioná-la
em sacos plásticos.
Este tipo de massa deve ser utilizado no
mesmo dia em que foi produzida, a fim
de se evitar o ressecamento e possível
aparecimento de grumos no produto final.

Ingredientes opcionais
• Leite em pó;
• Concentrado proteico de leite (MPC);
• Concentrado proteico de soro (WPC);

• Caseinatos;
• Condimentos e especiarias.

Alguns aditivos
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• Ácido sórbico e seus sais: usados para prevenir o crescimento de fungos e leveduras
(Sorbato de Potássio é o mais utilizado);
• Nisina: utilizado para combater o crescimento de bactérias esporuladas, como o Clostridium;
• Fosfatos ou Polifosfatos: utilizados como emulsificantes e/ou estabilizantes e conservantes
no processo de produção;
• Aromas;
• Corantes de Clorofila (branqueador) e Urucum (Cheddar).

Função dos sais fundentes
• Capacidade de solubilizar a caseína;
• Peptizar (formar fragmentos de caseína solúvel);
• Efeito regulador de pH e o efeito tampão.

Sais fundentes
Em ordem decrescente de eficiência destes
sais são:
Tartarato < Citrato < Polifosfato
O efeito dos sais fundentes depende do pH
e da temperatura. É importante ressaltar
que os valores de pH são altamente
dependentes da temperatura;
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Citrato de Sódio = muito usado em
produtos fatiados, devido à boa flexibilidade
e maquinagem. Deixa o produto com
excelente qualidade de derretimento, mas
gera marmorização se usado em excesso;
Polifosfatos = possui uma excelente
capacidade emulsificante, deixando o

produto com a textura completamente lisa,
sem uma boa capacidade de derretimento.
Sequência de reações que ocorrem
simultaneamente: retirada do cálcio
do sistema proteico, solubilização,
hidratação, estabilização do pH – nova

estrutura proteica formada com o auxílio
do sal fundente;
Agente emulsificante para a gordura livre;
O sal fundente deve possuir habilidade
de unir intensamente o cálcio livre e ser
solúvel em água.

Fusão
Com o aquecimento da mistura, a massa começa a eliminar cálcio que está ligado na
proteína. Com isso, ocorre a troca do cálcio pelo sódio que vem dos sais fundentes;
Com essa troca feita, há formação de compostos que deixam a mistura – água, massa e
creme – homogênea (sem separação de fases).

Cremificação
É um fenômeno obtido pela agitação a quente, por um período prolongado de tempo, onde
a viscosidade do produto é aumentada, devido à maior hidratação das partículas formadas;
Inicia-se durante o processo de produção (92 - 95ºC) estendendo-se até o resfriamento;
Não ocorre alteração na composição química, somente na estrutura;
O produto apresenta a textura tipo “maionese”.

Resfriamento
O produto deve ser resfriado o mais rápido possível para temperatura abaixo de 10ºC;
O resfriamento rápido é de fundamental importância para se manter uma boa textura
no produto e evitar o fenômeno da “cremificação”.
O produto deve ser armazenado em câmaras frias, abaixo de 10ºC.
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Principais Defeitos do

Requeijão
1 • REQUEIJÃO GRANULOSO E ARENOSO
A massa está muito ácida, o que se reconhece pelo pH;
A quantidade de sal fundente é insuficiente;
A massa não foi aquecida por tempo suficiente.

2 • PRODUTO FINAL MUITO FLUÍDO
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A massa está velha demais, está fortemente degradada e já não é capaz de constituir
uma estrutura estável;
A duração da fusão é muito curta;
O sal fundente é inadequado porque não cremifica o bastante;
Nenhuma ou pouca massa pré-fundida;
Adição da água em uma só vez.

3 • PRODUTO FINAL SUPERCREMIFICADO (Aspecto de pudim)
A massa a ser fundida tende a cremificar (massas curadas que se quebram com facilidade,
casca de queijo, aparas de enformagem, etc);
Quantidade muito grande de massa pré-fundida;
Tempo de fusão muito prolongado;
Velocidade excessiva dos agitadores;
Sal fundente com efeito muito cremificante.

4 • PRODUTO FINAL COM SEPARAÇÃO DE GORDURA
A massa a ser fundida está velha demais;
A quantidade de sal fundente é muito baixa (solução insuficiente) ou muito alta (efeito
de precipitação);
A quantidade de água é insuficiente;
O valor de pH está muito baixo.

4 • COLORAÇÃO MARROM
A temperatura de fusão é elevada demais, sobretudo quando adicionamos algum aditivo
que contenha lactose (LPI, LPD, MPC E WPC).
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5 • CONSISTÊNCIA DE BORRACHA
A massa empregada na produção era muito nova;
Sal fundente inadequado, que não cremifica;
Não foi adicionada massa pré-fundida;
O tempo de fusão é curto demais;
A velocidade dos agitadores é muito lenta;
A água foi adicionada de uma só vez.

6 • PRODUTO MAL FUNDIDO, OLEOSO E GRANULOSO
Foi empregado pouco sal fundente;
Massa com acidez elevada;
Não se fundiu por tempo suficiente;
A massa a ser fundida está muito curada.

7 • PRODUTO COM ORIFÍCIOS, FENDAS E ESPONJOSO
Formação de gás por bactérias butíricas;
Formação de gás por ação de Bacillus Putrificus, com liquefação de caseína, separação
de água, reconhecível pelo odor penetrante;
Formação de gás por ação de coliformes, verifica-se somente quando a temperatura de
fusão é insuficiente (até 70ºC);
Aeração do Requeijão (Inclusão de ar).

8 • PARTÍCULAS NÃO FUNDIDAS
Partículas de massa mais difíceis de fundir, como por exemplo: aparas, caseína ácida ou
massas muito secas;
Impurezas insolúveis, como por exemplo: sujidades provenientes da massa, do sal fundente
ou dos outros ingredientes como leite em pó, soro em pó, temperos, etc.

9 • REQUEIJÃO MARMORIZADO
Quando o envase não é feito de uma só vez, mas em
pequenas porções;
Partículas provenientes do Requeijão remanescente
no equipamento automático de envase e que
formam estrias. Isto acontece especialmente
quando um equipamento é alimentado
sucessivamente por vários tachos de fusão;
Marmorização, que quase só é observada
quando se utilizam soluções de citrato.
Possivelmente seja formação de citrato
de cálcio.
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Produtos de excelência
• ácido lático 85% • aromas • cloreto de cálcio 40% • condimentos • conservantes • corantes
• culturas bioprotetoras • culturas lácteas • culturas para queijos especiais • culturas probióticas
• enzimas coagulantes • estabilizantes • fibras • fumaça líquida • lactase • lecitina de soja
• lipase em pó • proteína concentrada do leite (MPC) • proteína concentrada de soro de leite (WPC)

