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RESUMO: O queijo coalho é um produto típico da região Nordeste sendo consumido tanto 
cru como assado. O presente trabalho teve como objetivo estudar as características dos 
processos artesanais e industriais na produção do queijo coalho comercializado em Natal/RN 
e avaliar a sua qualidade e o perfil do consumidor. A pesquisa foi desenvolvida a partir do 
acompanhamento de quatro processos artesanais e envio de questionário às indústrias, bem 
como a aquisição de oito amostras de queijo (quatro artesanais e quatro industriais) para 
avaliação da qualidade microbiológica, físico-química e sensorial. A análise sensorial foi 
realizada com 108 provadores utilizando escala hedônica e o perfil do consumidor foi 
desenvolvido aplicando questionário a 400 consumidores de queijo coalho na cidade do 
Natal. Foi observado que as queijarias artesanais não possuem controle higiênico-sanitário e 
todas utilizam leite cru na fabricação do queijo. A pesquisa demonstrou que os queijos 
industrializados são fabricados a partir de leite pasteurizado, e que a matéria prima é 
recebida através de fornecimento próprio ou de terceiros, como observado nas queijarias 
artesanais. Em geral, os resultados indicaram variação no processo de fabricação do queijo 
coalho, o que permite que esse produto chegue ao consumidor sem padronização. Em 
relação às análises físico-químicas, a maioria das amostras artesanais e industriais 
apresentou teor de umidade entre 36 a 40 %, classificado como queijo de média umidade, 
sendo esse o único parâmetro que não apresentou diferença significativa (p > 0,05) entre os 
queijos analisados. No entanto, a atividade de água (Aw), pH e acidez dos queijos 
apresentaram valores que diferiram significativamente. Na avaliação microbiológica 
observou-se que todas as amostras artesanais apresentaram contaminação por coliformes a 
35 °C, o que confirma as condições precárias de higiene. Em relação aos coliformes a 45 °C 
observou-se que 75 % do queijo coalho artesanal apresentaram valor superior a 103 NMP/g, 
valor este acima do permitido pela legislação RDC nº 12, indicando contaminação fecal. 
Quanto à pesquisa de Estafilococos coagulase positiva verificou-se que 50 % das amostras 
de queijo coalho industrializadas apresentaram valores acima do limite permitido pela RDC 
nº 12, indicando manipulação inadequada. As avaliações sensoriais revelaram que o sabor 
foi o único parâmetro que apresentou diferença significativa, sendo que essa diferença foi 
apenas entre as duas marcas industriais. O estudo do perfil do consumidor demonstrou que 
muitos consumidores consomem o queijo por preferência do sabor e a maioria compra esse 
alimento em supermercado, mas ainda existe uma parcela que compra em feiras-livres e 
vindo do interior. Desta forma observa-se que não há padronização nos processos de 
fabricação do queijo coalho no RN, o que permite variações na composição físico-química e 
sensorial. Além disso, é necessário que os processos sejam executados com maior rigor no 
que se refere à higiene na manipulação. 
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ABSTRACT 
 
 

Coalho cheese is a typical product of the Northeastern Brazil, which is consumed both raw 
and cooked. The present work aimed to study the characteristics of artisanal and industrial 
processes in the production of coalho cheese sold in Natal / RN in order to evaluate its 
quality and consumer’s profile. Four artisanal cheeses plants were monitored and a 
questionnaire was sent to different cheese industries. Besides this, eight cheese samples (four 
artisanal and four industrial) were evaluated in regard to the microbiological quality, 
physical-chemical and sensory attributes. The sensory acceptance was evaluated by using 
108 non-trained panelists by using the hedonic scale. The consumer’s profile survey was 
applied to 400 consumers of coalho cheese. The lack of hygiene control was detected at the 
artisanal cheese production, which uses raw milk as its raw material. Research has shown 
that the industrialized cheeses are made from pasteurized milk provided by their own 
production or by a third party, as observed in cheese making dairies. In general, the results 
indicate variation in the manufacturing process of coalho cheese, which results in the lack of 
product standardization. Regarding the physical-chemical analysis, most artisanal and 
industrial samples presented moisture content between 36 and 40 %, classified as medium 
moisture cheese, which is the only parameter that showed no significant difference (p>0.05). 
However, the water activity (Aw), pH and acidity results differed significantly. All artisanal 
samples showed coliform contamination at 35 °C, which confirms the poor hygienic 
conditions. In regard to coliforms at 45 °C, 75 % of artisanal coalho cheese samples had 
value higher than 103 MPN / g, a value above the lawful limits determined by RDC nº 12. 
Fifty percent of industrial coalho cheese samples showed coagulase-positive Staphylococcus 
values above the limit allowed by the RDC nº 12, indicating poor handling. The sensory 
evaluation revealed that the taste was the only parameter that showed significant difference, 
and this difference was only between two industrial brands. The consumer’s survey showed 
that the coalho cheese flavor is the most important reason for buying this kind of cheese. 
Although coalho cheese is mainly bought in supermarkets, open street markets and country 
shops are still important selling points. It is concluded that there is no coalho cheese 
standardization in the RN state, which leads to variations in physical-chemical and sensory 
attributes. Moreover, it is necessary greater hygiene control in the production and  handling 
procedures of coalho cheese. 
 
Keywords: coalho cheese, artisanal and industrial processing, quality. 
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1. Introdução geral 
 

 

O queijo coalho é um produto típico da região Nordeste do país, destacando-se como o 

principal queijo artesanal incorporado à cultura desta região. Sua produção está concentrada 

nos Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. É um produto muito 

consumido no Nordeste, quer seja cru, assado ou frito, o que também o torna bastante usado 

na culinária. A maior parte da sua fabricação ainda é artesanal e feita com leite cru, 

principalmente por uma parcela considerável de pequenos produtores estabelecidos na zona 

rural (FERREIRA & FREITAS FILHO, 2008; FAO, 2010).  

A fabricação do queijo coalho na região Nordeste acontece em pequenas unidades 

artesanais, sem qualquer fiscalização, também em médias empresas, regulamentadas e 

inspecionadas pelo Ministério da Agricultura e órgãos oficiais estaduais e municipais 

(NASSU et al., 2001). O predomínio desses pequenos produtores dificulta a obtenção de 

informações oficiais sobre a produção total, uma vez que não há um registro oficial sobre o 

que é produzido (SEBRAE, 2008). 

Apesar da grande importância socioeconômica do queijo coalho para a região 

Nordeste, muitas vezes o produto é elaborado sem que sejam observados os padrões 

higiênico-sanitários (BORGES et al., 2003). Além disso, não existe padronização em seu 

processo de elaboração (ESCOBAR et al., 2001), apesar de haver um Regulamento Técnico 

de Identidade e Qualidade (RTIQ) para o queijo coalho que estabelece a identidade e os 

requisitos mínimos de qualidade deste queijo destinado ao consumo humano (BRASIL, 

2001b).  

A aceitabilidade do queijo é influenciada principalmente pela presença de atributos do 

que pela ausência de defeitos. Atingir os perfis de atributos de qualidade desejados pelos 

consumidores e mantê-los de forma consistente são os principais objetivos da indústria 

queijeira (AQUARONE et al., 2001).  

No sudeste do Brasil, o queijo coalho industrializado vem ganhando novos 

consumidores, devido às características de consumo e sabor (CAVALCANTE et al., 2005). 

Industrialmente, o leite utilizado na fabricação do queijo é pasteurizado e adicionado culturas 

lácticas selecionadas, resultando em produtos com maior segurança microbiológica (PEREZ, 

2005).  
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A produção de alimentos seguros é uma das principais preocupações mundiais, e estão 

diretamente relacionadas à qualidade microbiológica do alimento e às condições higiênico-

sanitárias satisfatórias. Para Freitas Filho et al. (2009), faz-se necessário uma correção no 

método de fabricação do queijo coalho, como a pasteurização do leite e os métodos utilizados 

na manipulação. Para se obter produto saudável e de valor nutritivo, é necessário que 

programas de gestão de segurança de alimentos sejam implantados. As Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) é um programa indispensável quando se trata de qualidade e segurança 

alimentar. Em virtude do processo de fermentação, a microbiota dos queijos é constituída de 

micro-organismos desejáveis. A presença de micro-organismos desejáveis contribui para as 

características organolépticas, conservação e condições higiênico-sanitárias do produto. 

Segundo Guedes Neto et al. (2004), a presença de micro-organismos indesejáveis pode ser 

resultante de contaminações relacionada à higiene inadequada.  

Dentre os micro-organismos indesejáveis destacam-se os coliformes totais e 

termotolerantes e o Staphylococcus aureus (FRANCO & LANDGRAF, 1996). A incidência 

de Estafilococos coagulase positiva e coliformes termotolerantes em queijo coalho é alta e 

tem sido relatada em vários estudos (BORGES et al., 2003;  BORGES et al., 2008; FEITOSA 

et al., 2003; LIMA, 2005). Na maioria, os queijos são classificados impróprios para o 

consumo humano, dada à constatação de níveis de contaminação superiores aos permitidos 

pela Resolução RDC nº 12 (BRASIL, 2001a; BORGES et al., 2008). A contaminação 

microbiana desses produtos assume destacada relevância para a saúde pública, pelo potencial 

risco de causar doenças veiculadas por alimentos (FEITOSA et al., 2003) e resulta em 

alterações físico-químicas (ZAFFARI et al., 2007).  

O presente trabalho teve como objetivos caracterizar o processamento aplicado nas 

indústrias produtoras de queijo coalho, bem como realizar um estudo do perfil do consumidor 

e determinar a qualidade microbiológica, físico-química e a aceitação do queijo 

comercializado na cidade do Natal. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1 Queijo coalho 
 

 

O queijo coalho é produzido há mais de 150 anos em vários Estados da Região 

Nordeste do Brasil. É obtido a partir de leite de vaca cru e/ou leite pasteurizado sendo 

tradicionalmente consumido fresco ou maturado. Antigamente, em seu processamento, 

utilizava-se para coagulação do leite o coalho do estômago seco de animais silvestres ou 

bezerros. Atualmente, está prática foi substituída pelo uso de coalho industrial a base de 

enzima coagulante (LIMA, 1996). 

O queijo coalho apresenta consistência semidura, elástica, textura compacta, sem 

olhaduras ou aberta com olhaduras mecânicas. A cor é uniforme, branca amarelada; o sabor é 

brando, ligeiramente ácido e salgado; o odor, ligeiramente ácido, como o de coalhada fresca e 

a casca é fina e não muito bem definida (BRASIL, 2001b). 

 

 

2.1.1 Tecnologia do Processo  

 

 

Entende-se por queijo coalho aquele que se obtém por coagulação do leite por meio do 

coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de 

bactérias lácteas selecionadas e comercializado normalmente com até 10 dias de fabricação. O 

queijo coalho se apresenta de média (entre 36 a 45,9 %) a alta umidade (entre 46 a 54,9 %), 

com massa semicozida ou cozida e teor de gordura em sólidos totais variável entre 35 e 60 % 

(BRASIL, 2001b).  

A coalhada é obtida a partir da proteína do leite, a caseína, e geralmente é formada 

pela ação de uma enzima, a renina ou quimosina, auxiliadas por condições ácidas fornecidas 

por algumas bactérias produtoras de ácido láctico. A coalhada passa pelo processo de 

maturação microbiológica, e durante esse processo as bactérias lácticas fornecem os sabores e 
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aromas característicos dos derivados lácteos. Os queijos são geralmente classificados pela 

consistência, que é produzida durante o processo de maturação. Quanto mais umidade do 

coalho é perdida, mais firme será o queijo (TORTORA, 2005). 

A pesar de sua popularidade, não existe padronização do seu processo de fabricação, 

sendo comum o emprego do leite cru, o que coloca em risco a saúde do consumidor 

(ESCOBAR et al., 2001). 

Segundo o Regulamento Técnico de Qualidade e Identidade (RTIQ) de Queijo Coalho 

(BRASIL, 2001b), as características distintivas do processo de elaboração consistem na 

coagulação em torno de 40 minutos, corte e mexedura da massa, remoção parcial do soro, 

aquecimento da massa com água quente ou vapor indireto até obtenção de massa semicozida 

(até 45 °C) ou cozida (entre 45 °C e 55 °C), adição de sal à massa e, se for o caso, prensagem 

seguido de secagem e, em seguida, embalagem e estocagem em temperatura média de 10 - 12 

°C, normalmente em até 10 dias. A legislação brasileira também permite que o queijo seja 

fabricado sem cozimento da massa (BRASIL, 2001b). 

Nassu et al. (2001), em estudo do diagnóstico das condições de processamento de 

produtos regionais derivados do leite no Estado do Ceará, demonstraram fluxograma para a 

produção de queijo coalho (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Fluxograma de processamento de queijo coalho (linha contínua, 
processamentos em uma unidade de maior porte; linha tracejada, processamento 

artesanal). Fonte: Nassu et al. (2001). 
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Neste diagnóstico, Nassu et al. (2001) observaram que das 57 unidades produtoras de 

queijo, no Estado do Ceará, 85 % dos produtores utilizavam leite cru e somente as unidades 

que possuíam inspeção federal utilizavam leite pasteurizado com adição de culturas lácteas 

selecionadas. Metade dos produtores utilizava, como coagulante, pedaços do estômago de 

animais. O aquecimento da massa era feito de três maneiras: a) pela adição de soro quente à 

massa; b) por adição de água quente à massa; c) por vapor indireto. A salga era sempre feita 

diretamente na massa e o queijo era embalado a vácuo, em filmes de polietileno, ou mesmo 

sem nenhuma embalagem. O armazenamento era realizado à temperatura de refrigeração 

(processadoras de maior porte) ou à temperatura ambiente (artesanais). 

Cavalcante et al. (2007) indicaram a importância da pasteurização do leite para 

segurança alimentar. Além disso, consideram a refrigeração fundamental para o controle do 

processo de maturação e vida de prateleira dos queijos, uma vez que o aumento da velocidade 

das reações enzimáticas e microbianas ocorre com o aumento da temperatura. Assim, a 

maturação e a secagem devem ser realizadas em câmaras frias com temperatura entre 10 a 12 

°C e umidade relativa do ar de 75 a 80 %. Os queijos devem permanecer pelo período mínimo 

de 10 dias de maturação para desenvolver sabor, textura e aroma do queijo coalho tradicional. 

Somente ao término deste período, o produto poderá ser liberado para o consumo.  

 

 

2.1.2 Matéria prima utilizada na fabricação do queijo coalho  
 

 

 A matéria prima utilizada na fabricação do queijo coalho deve atender as normas 

estabelecidas pela Instrução Normativa 51 (BRASIL, 2002a), que determina padrões de 

qualidade do leite no Brasil. O controle microbiológico do leite inicia-se com os cuidados 

com a sanidade do animal, condições adequadas de higiene durante a ordenha, bem como em 

todas as etapas de seu processamento Estes cuidados visam reduzir a contaminação 

microbiológica do produto final (MORAES, 2005).  

A contaminação com coliformes termotolerantes ou fecais poderá ocorrer 

principalmente devido à falta dos procedimentos de higiene e a presença destes micro-

organismos poderá ser evidenciada pelo estufamento do queijo logo após a sua fabricação, 

além de proporcionar alteração no aroma e sabor (SILVA, 1996). Outra fonte de 

contaminação é através da mastite bovina por evidenciar a possibilidade da presença de 
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toxinas estafilocócicas de Staphylococcus aureus, o que representa risco a saúde pública 

(ZAFALON et al., 2009). A qualidade do rebanho e do leite é fundamental para fabricação 

dos queijos, e estes cuidados tornam-se ainda mais importantes para os queijos artesanais, que 

são fabricados a partir de leite cru (FERREIRA, 2008). 

No Rio Grande do Norte, visando melhorar a qualidade dos produtos de origem 

animal, mudanças no setor, para melhor orientação e controle sanitário da agroindústria 

artesanal, estão sendo implementadas desde maio de 2010 pelo Governo do Estado que 

sancionou o Decreto nº 21.653 (BRASIL, 2010).  

 

 

2.1.3 Etapas de fabricação 
 
 

2.1.3.1 Recepção do leite 
 

 

O leite, antes de ser processado, deve ser pesado e em seguida filtrado ou coado em 

equipamentos ou utensílios destinados para este fim, para eliminar eventuais sujidades 

(NASSU et al., 2006). A deterioração do leite é conseqüência, sobretudo, do crescimento de 

micro-organismos psicrotróficos, que produzem lipases e proteases termoestáveis que não são 

desnaturadas durante o processo de pasteurização, conferindo sabores e odores rançosos e 

amargos (TEBALDI et al., 2008). A qualidade microbiológica do leite evita fermentações e 

reações enzimáticas indesejáveis (ORDÓÑEZ et al., 2005a).  

O teor de gordura do leite deve ser padronizado entre 3,2 a 3,4 % durante a sua 

recepção, pois esse parâmetro é relevante para a homogeneidade dos queijos (SILVA, 1996), 

considerando que a gordura exerce função importante na cor, consistência e sabor final do 

queijo (AQUARONE et al., 2001). O procedimento da padronização é realizado por meio da 

centrifugação do leite, e ao leite desnatado, acrescenta-se determinada quantidade de leite 

integral (FERREIRA, 2008). 

Outro fator importante na recepção está relacionado ao tempo transcorrido entre a 

ordenha e o recebimento do leite cru no estabelecimento que irá beneficiá-lo. Conforme Brasil 

(2002a), o leite deve ser refrigerado na propriedade rural onde foi ordenhado e nela mantido 

pelo período máximo de 48 h, em temperatura ≤ 4 ºC, que deve ser atingida no máximo de 3 
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horas após o término da ordenha. No momento do seu recebimento nos laticínios, a 

temperatura deve ser ≤ 7 ºC. 

 

 

2.1.3.2 Pasteurização  
 

 

A pasteurização é realizada através do aquecimento do leite à temperatura de 62 a 

65°C por 30 minutos ou de 72 °C por 15 segundos, processo esse utilizado para destruir os 

micro-organismos patogênicos que poderão estar presente no leite cru (ORDÓÑEZ et al., 

2005a). A legislação brasileira exige o tratamento térmico do leite para a produção de queijos 

que não serão submetidos a um período de maturação maior que 60 dias (BRASIL 2001b). 

Essa etapa é considerada ponto crítico para obtenção de um produto dentro dos padrões de 

segurança alimentar para o consumidor (SEBRAE, 2011).  

No entanto, a pasteurização além de eliminar as bactérias patogênicas não esporuladas, 

também destrói parte da microbiota lática naturalmente presente no leite, havendo a 

necessidade de acrescentar, após o tratamento térmico, um cultivo iniciador (fermento) 

composto de bactérias láticas que são micro-organismos que fermentam a lactose do leite a 

ácido lático (AQUARONE, 2001). Na fabricação do queijo coalho geralmente se utiliza 

fermento composto pelos micro-organismos Lactococcus thermophilus ou Lactobacillus 

helveticus e Lactobacillus bulgaricus (SILVA, 1996). Além disso, durante a pasteurização são 

produzidas perdas de 8 a 30 % do cálcio solúvel presentes no leite, e a sua não reposição 

implicará em atraso no tempo de coagulação (ORDÓÑEZ et al., 2005a).  

 

 

2.1.3.3 Adição do fermento e cloreto de cálcio 
 

 

No processo tecnológico do queijo coalho, a adição do fermento ao leite tem a 

finalidade de desenvolver o sabor do queijo durante a cura e pequena acidez, o que 

proporcionará o aumento do poder de coagulação do coalho e melhorará a consistência do 

coágulo para auxiliar a etapa de dessoragem (SILVA, 1996 e NASSU et al., 2006). Já o 

cloreto de cálcio apresenta a função de favorecer a coagulação, melhorando as propriedades 
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da coalhada e diminuindo as perdas dos constituintes no soro durante o corte da massa. Se 

adicionado em quantidade superior a recomendada, tornará a massa dura e ressecada, além de 

conferir gosto amargo ao queijo (SILVA, 1996 e FERREIRA, 2008). 

Após a adição do fermento e do cálcio, haverá a adição do coalho que promoverá à 

coagulação enzimática do leite dando início a formação da massa do queijo. A temperatura do 

leite deve estar entre 32 a 35 ºC, a faixa ótima para a atuação do coalho, a qual permite boa 

ação enzimática do coalho e o crescimento da cultura lática (AQUARONE et al., 2001). É 

importante adicionar os ingredientes de modo que o coalho seja sempre o último (NASSU et 

al., 2006). 

 

 

2.1.3.4 Coagulação Enzimática 
 

 

A coagulação enzimática do leite tem seu início após a adição do coalho. Em geral, o 

tempo necessário para que ocorra a coagulação é em torno de 45 minutos (SILVA, 1996). 

Essa é a etapa decisiva na fabricação do queijo e visa concentrar a proteína do leite (caseína) 

retendo também a gordura. Inicialmente, ocorre a separação de caseínas e gordura do leite da 

fração que constitui o soro (KOBLITZ, 2008). O queijo coalho é obtido pela coagulação 

enzimática que ocorre pela ação de renina, enzima proteolítica, desestabilizando a κ-caseína e 

expondo as demais ao íon cálcio presente no leite (AQUARONE et al., 2001). Essa enzima é 

capaz de clivar a ligação entre os resíduos da proteína 105 – 106 da k-caseína, formando após 

a ação do cálcio a massa (KOBLITZ, 2008).   

O modelo mais aceito em relação à estrutura das micelas está mostrado na Figura 2.2. 

Segundo esse modelo, a caseína do leite está organizada em micelas que se mantêm em 

suspensão coloidal. As micelas são compostas, em sua parte interior, por frações de proteínas 

altamente fosfatadas, que precipitam na presença do íon cálcio, e em sua parte externa, pela κ-

caseína, que é pouco fosfatada e estável na presença de íons cálcio, assim a κ-caseína mantém 

a estabilidade das micelas o que protege o estado coloidal das outras caseínas (αS1-, αS2-, β-). 

Quando a κ-caseína sofre hidrólise, os íons cálcio do leite ligam-se às frações fosfatadas da 

caseína formando ligações cruzadas e provocando sua precipitação em forma de coágulo 

(KOBLITZ, 2008).  
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2.1.3.5 Corte da coalhada 
 

 

O final da coagulação é determinado pelo ponto de corte da coalhada. Neste ponto a 

massa sofrerá fragmentação com o objetivo de promover a dessoragem (SILVA, 1996). O 

ponto de corte do coágulo deve ser efetuado no momento adequado. Se realizado antes, 

devido à natureza frágil do coágulo, ocorrerá rendimento menor no queijo, com perdas de 

proteína e gordura. Se realizado após, o coágulo estará muito rígido e dessa forma a 

dessoragem torna-se mais difícil, resultando em queijos com variações de umidade. Para 

verificar se o coágulo está no ponto de corte adequado, é necessário testar a resistência do 

coágulo. Decorrido o tempo de coagulação esperada, é iniciado teste de corte na massa com 

uma faca suspendendo-a para cima para romper o coágulo. Se estiver no ponto, deve formar 

uma fenda única e retilínea e sem fragmentação do coágulo, mantendo a massa firme e com o 

soro brotando rapidamente (AQUARONE et al., 2001; FERREIRA, 2008).  

Para cortar o coágulo utilizam-se liras, que são utensílios formados por lâminas ou fios 

cortantes, dispostos paralelamente e igualmente distantes entre si, o que proporciona grãos 

com tamanhos regulares (NASSU et al., 2006). Quanto menor o tamanho das partículas, 

maior é a sinérese e, consequentemente menor será a umidade do queijo. Assim, em queijos 

mais úmidos, o coágulo é cortado em partículas (grãos) entre 1 a 2 cm3 (AQUARONE et al., 

2001). É importante que os cubos tenham aproximadamente o mesmo tamanho, para que a 

dessoragem seja homogênea, caso contrário, a qualidade do queijo será prejudicada. A 

Figura 2.2– Estrutura das micelas de caseína. Fonte: Koblitz (2008). 
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fragmentação irregular acarretará em baixo rendimento e pode ocasionar defeitos nos queijos 

(SILVA, 1996). 

 

 

2.1.3.6 Agitação e cozimento da massa 
 

 

Após o corte, inicia-se imediatamente a eliminação do soro, surgindo duas fases, uma 

de maior densidade, que precipita (massa), e a outra aquosa (soro). Para evitar que os grãos de 

massa se precipitem de forma compacta, o que dificultaria a dessoragem, efetua-se a agitação. 

Inicialmente, devido à fragilidade dos grãos, a agitação é mais lenta e vai se intensificando, à 

medida que os grãos tornam-se mais firmes, o que permite a formação de novas ligações 

intramoleculares entre as superfícies das partículas proporcionando coágulo firme enquanto 

expelem o soro. Para obtenção de queijos duros ou semiduros como o queijo coalho, a 

dessoragem é mais intensa e a agitação deve ser contínua com duração entre 10 a 20 minutos 

(AQUARONE et al., 2001; NASSU et al., 2006). 

Para favorecer a dessoragem mais rapidamente, efetua-se o cozimento da massa, que 

proporciona a contração dos seus grãos e maior expulsão do soro. O cozimento também altera 

a textura promovendo mais elasticidade à massa, controla o desenvolvimento do fermento 

lático e inibe o crescimento de micro-organismos contaminantes indesejados (AQUARONE 

et al., 2001). O aumento da temperatura deve ser lento, com cerca de um grau Celsius a cada 

dois minutos, com agitação contínua e monitoramento da temperatura até alcançar valores 

entre 40 e 42 °C, o que deve ocorrer em aproximadamente 20 minutos de aquecimento 

(FERREIRA, 2008). 

O cozimento da massa pode ser feito pelo processo direto, através da adição de água 

quente à massa (o tipo mais comum na fabricação de queijos semiduros) ou pelo indireto, que 

se dá por meio de vapor circulante nas paredes duplas do tanque e o misto que é iniciado com 

água quente e complementado com vapor (FERREIRA, 2008). O soro também pode ser 

utilizado para aquecer a massa, sendo retirada metade do soro do tanque de fabricação, 

aquecendo o mesmo a temperatura de 75 °C e sendo adicionado à massa até atingir à 

temperatura de 55 ºC. O final dessa operação é determinado quando se atinge o ponto de 

massa, momento em que essa se encontra pronta para a dessoragem (NASSU et al., 2006). 
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No ponto de massa, os grãos devem estar mais firmes com maior capacidade de 

adesão e menos pegajosos que no início da fabricação. Esse ponto é verificado de forma 

subjetiva, através da compressão manual desses grãos (AQUARONE et al., 2001; NASSU et 

al., 2006). 

 

 

2.1.3.7 Dessoragem e salga 
 

 

Ao atingir o ponto de massa, ocorre a dessoragem, que é a retirada de 90 % do soro 

através da drenagem ou compressão. A dessoragem deve ser rápida e eficiente, para evitar a 

perda do controle da acidez da massa, que tende a aumentar rapidamente enquanto se encontra 

submersa no soro (SEBRAE, 2011). 

Na fabricação do queijo coalho artesanal, o sal é distribuído diretamente na massa do 

queijo antes da enformagem. Este procedimento confere ao queijo textura aberta, olhaduras de 

maior tamanho e em maior número. Adicionar sal refinado de boa qualidade a massa, 

misturando de forma manual e constante, é necessário para se obter uma homogeneização e 

desagregação dos grãos da coalhada. A quantidade de sal usada para o queijo coalho é 0,8 a 

1,0 % calculada sobre o volume de leite processado (SEBRAE, 2011).  

O sal também pode ser dissolvido em soro e adicionado à massa, mexendo 

constantemente para desagregar os grãos. Recomenda que a quantidade de sal adicionada 

deva ser entre 1 % a 2 % do volume de leite. No entanto, o emprego do sal deve respeitar o 

limite ideal tolerado para não inibir o crescimento do fermento lático (SEBRAE, 2011). O sal, 

além de complementar e enriquecer o sabor, melhora a textura e a aparência do queijo, 

controla a fermentação lática, inibe o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis e 

auxilia na expulsão do soro (AQUARONE et al., 2001).  
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2.1.3.8 Moldagem 
 

 

Após a retirada do soro, a massa é colocada em fôrmas para moldagem e esse 

procedimento pode ser realizado diretamente no tanque de fabricação. A massa é colocada em 

fôrmas retangulares, que molda e compacta a massa com a finalidade de unir os grãos de 

massa e eliminar o restante de soro, dando forma ao queijo (AQUARONE et al., 2001; 

FERREIRA, 2008). 

 Deve-se dar preferência ao uso de fôrmas plásticas, fabricadas especialmente para 

produção de queijo, que permitem a saída do soro, durante a operação de prensagem.  A 

fôrma deve ser forrada com dessorador para evitar que a massa não grude nas paredes da 

mesma e para facilitar a saída do soro durante a prensagem (SILVA, 1996; NASSU et al., 

2006). Além de facilitar a dessoragem, o dessorador dá origem a crosta característica que 

protege os queijos e confere-lhes apresentação mais uniforme (AQUARONE et al., 2001). 

 

 

2.1.3.9 Prensagem e viragem 
 

 

A prensagem tem como finalidade a formação da textura, da casca e complementação 

da expulsão do soro. Para esta operação são utilizadas prensas manuais, individuais ou 

coletivas, sendo as mais comuns as prensas coletivas verticais. Neste caso, a posição dos 

queijos na prensa, deve ser invertida temporariamente. As prensas verticais promovem 

prensagem desigual e uma forma de correção seria alternar a posição dos queijos na prensa. 

Além disso, permite a prensagem de uma quantidade maior de queijos (AQUARONE et al., 

2001). Para pequenas produções podem ser desenvolvidas prensas manuais tipo rosca 

(SILVA, 1996). 

 Em geral acontece duas a três viragem no processo de fabricação do queijo coalho. A 

primeira viragem do queijo ocorre após 20 a 30 minutos do inicio da prensagem, e consiste 

em retirar os queijos das fôrmas, inspecioná-los quanto à irregularidade e colocá-los na 

posição invertida dentro das mesmas, Após o período de prensagem, os queijos são retirados 

das fôrmas, seguindo para a etapa de cura ou maturação (SILVA, 1996; AQUARONE et al., 

2001 e NASSU et al., 2006). 
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2.1.3.10 Maturação 
 

 

O processo de maturação exige condições de temperatura e umidade controladas e 

consiste na hidrólise de gorduras, proteínas e carboidratos da massa do queijo proporcionada 

pela ação da cultura starter ou fermento lático, do coalho e de eventuais micro-organismos 

secundários. A maturação proporciona alterações de aroma, sabor e textura devido à ação de 

diversas enzimas, entre elas as proteases que agem sobre a textura e na liberação de 

aminoácidos que serão transformados em compostos de flavor (aldeídos, aminas e ácidos) 

(KOBLITZ, 2008). 

Assim, os queijos devem permanecer por período mínimo de 10 dias de maturação em 

câmara refrigerada, com temperatura entre 10 a 12 °C e umidade relativa do ar de 

aproximadamente 85 %, para desenvolver o sabor, textura e aroma do queijo coalho 

tradicional. Ao término deste período, o produto poderá ser liberado para o consumo (NASSU 

et al., 2006; SEBRAE, 2011). 

 

 

2.1.3.11 Embalagem e armazenamento 
 

 

Após a maturação, o queijo deve ser embalado a vácuo com filme tipo poly-vac e 

estocado em câmara fria (10 a 12 °C) até momento da expedição, distribuído e 

comercializado. As embalagens devem atender a legislação brasileira RDC nº 259, de 20 de 

setembro de 2002, a qual considera a rotulagem dos alimentos embalados indispensável 

(NASSU et al., 2006;  FERREIRA, 2008).  
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2.2 Parâmetros físico-químicos  
 

 

2.2.1 Atividade de água (Aw) 
 

 

A atividade de água é um dos parâmetros físicos de fundamental importância para a 

qualidade de produtos processados. Conforme Ordóñez et al. (2005b), a Aw reflete a água 

disponível para que os micro-organismos possam realizar diferentes reações químicas e 

bioquímicas e para o crescimento dos mesmos, sendo que a maioria tem um crescimento 

ótimo em valores elevados de 0,98 a 0,995 de Aw. Esse parâmetro é um dos fatores que 

determina se o alimento é perecível ou estável sendo que a maioria dos micro-organismos 

patogênicos desenvolve-se facilmente em níveis superiores a 0,98.  

Segundo Ordoñez et al. (2005b), a Aw é um conceito termodinâmico definido como a 

relação entre a pressão de vapor da água presente em um alimento (p) com relação água pura 

(po) na mesma temperatura. Variando entre 0 e 1 (Equação1). 

 

 

                                                                                                                                     (1) 

 

 

Para Beresford et al. (2001), sal e Aw são duas características que estão interligadas. O 

efeito do uso do sal reflete principalmente na redução da Aw, inibindo as bactérias 

deterioradoras. Conforme Ordóñez et al. (2005b), isso ocorre porque o soluto fixa a água que 

está presente no alimento, através de pontes de hidrogênio, diminuindo a Aw, o que resulta 

em menos água disponível para a atividade microbiana. A concentração necessária depende 

da natureza do alimento, seu pH e teor de umidade, mas, geralmente, 10 a 100 g / kg são 

suficientes (BERESFORD et al., 2001). No queijo coalho a quantidade de sal usada é entre 

0,8 a 1,0 % calculada sobre o volume de leite processado (SEBRAE, 2011).  

 

 

 

op

p=Aw  
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2.2.2 pH 
 

 

O pH mede a concentração de H+ presente nos alimentos. Quanto maior a 

concentração dos íons H+, que representa o caráter ácido, menor é o pH. Essa relação está 

representada na equação 2.  

 

 

                                                                                                                                     (2) 

 

 

A maior parte dos alimentos tem pH na faixa de 5,0 a 6,5 sendo que o leite  apresenta 

pH de 6,8. Trata-se de um fator de importância fundamental na limitação dos tipos de micro-

organismos capazes de se desenvolver no alimento (GAVA et al., 2009). 

Os alimentos podem ser classificados em função do pH: para alimentos pouco ácidos 

(pH > 4,5), os ácidos (pH 4 a 4,5) e os muito ácidos (pH < 4,0). No entanto, a maioria dos 

micro-organismos se desenvolve bem em pH em torno da neutralidade (6,6 a 7,5) sendo as 

bactérias patogênicas mais exigentes por essa faixa (GAVA et al., 2009). 

 

 

2.3 Microbiologia do queijo  
 

 

O queijo coalho, por apresentar elevado teor de umidade, passar por intenso processo 

de manipulação, apresenta condições propícias para a contaminação, sobrevivência e 

multiplicação bacteriana. Muitas destas bactérias podem ser patogênicas ou produzir 

metabólitos microbianos que poderão causar intoxicações e ou infecções alimentares no ser 

humano (BRASIL, 2001a; CÂMARA et al., 2002). 

A legislação brasileira, através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 12 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001a), especifica os padrões 

microbiológicos sanitários para queijo de acordo com a umidade desse alimento e define os 

limites de tolerância para contagem de bactérias coliformes a 45 ºC e Estafilococos coagulase 

positiva (Tabela 2.1).  

[ ]+−= HlogpH  
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Tabela 2.1 – Limites aceitáveis para contagens de coliformes a 45 °C e Estafilococos 

coagulase positiva para queijos de acordo com a umidade conforme BRASIL (2001a). 

 

 

2.3.1 Características dos micro-organismos  
 

 

2.3.1.1 Características dos coliformes totais e termotolerantes  
 

 

Os coliformes são definidos como bactérias tipo bastonetes Gram-negativos, aeróbios 

ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos (TORTORA, 2005), pertencentes à 

família Enterobacteriaceae e capazes de fermentar a lactose com a produção de gás, em 24 a 

48 horas a 35 °C (JAY, 2005). Faz parte desse grupo, as bactérias pertencentes aos gêneros de 

Escherichia, Enterobacter,Citrobacter, Klebsiella e Serratia (SILVA et al., 2010). Destas, 

apenas a Escherichia coli tem como o habitat primário o trato intestinal de humanos e outros 

animais de sangue quente (BLOOD & CURTIS, 1995). Os demais – Enterobacter, 

Citrobacter, Klebsiella e Serratia, além de serem encontradas nas fezes, também estão 

presentes em outros ambientes, como vegetais e solo (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

O grupo dos coliformes termotolerantes é um subgrupo dos coliformes totais, porém, 

restringindo-se aos membros capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 

horas a 44,5 - 45,5 ºC (SILVA et al., 2010). Conforme Franco & Landgraf (1996), nessas 

condições, 90% das culturas de Escherichia coli são positivas, enquanto entre os demais 

gêneros, apenas algumas cepas de Enterobacter e Klebsiella mantém essas características. A 

bactéria E. coli é o mais representativo indicador de contaminação fecal (VANDERZANT & 

SPLITTSTOESSES, 1992) e mostra a possibilidade da presença de patógenos intestinais nos 

alimentos (GAVA et al., 2009). 

  Limites aceitáveis 

Umidade queijos 
Coliformes a 45 °C 

(NMP/g) 
Estafilococos coagulase 

negativa (UFC/g)   
Baixa umidade (<36 %) 5 x 102 103   
Média umidade (36 %) 103 103   
De alta umidade (46 %) 5 x 103 103   
Mais alta umidade (55 %) 5 x 102 5 x102   
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Os coliformes são indicadores das condições de higiene dos processos de fabricação 

por serem facilmente inativados pelos sanitizantes, indicando falhas no processo de 

higienização, ou contaminação pós processamentos em alimentos pasteurizados, pois são 

destruídos pelo calor (SILVA et al., 2010). 

Contagens elevadas de micro-organismos do grupo coliformes são frequentemente 

observadas no queijo coalho, normalmente decorrente da qualidade da matéria prima ou do 

processamento dos queijos sob condições inadequadas de higiene (BORGES et al., 2003; 

FEITOSA et al., 2003 e FREITAS FILHO et al., 2009), além disso, a E. coli destaca-se  por 

possuir sorogrupos cuja patogenicidade é conhecida através da ação toxigênica (CÂMARA et 

al., 2002). 

 

 

2.3.1.2 Características de Estafilococos coagulase positiva  
 

 

As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos Gram-positivos, anaeróbios 

facultativos e produzem uma variedade de fatores de patogenicidade e virulência. As 

intoxicações alimentares são causadas pelas enterotoxinas produzidas por esses micro-

organismos (FORSYTHE, 2002), sendo os mesmos capazes de multiplica-se também em 

alimentos contendo de 7,5 a 20 % de cloreto de sódio (GAVA  et al., 2009). 

 Os Staphylococcus aureus distingue-se das outras espécies do gênero através do teste 

de coagulase, que é uma enzima que coagula o plasma e é produzida por esse micro-

organismo (SCHAECHTER et al., 2002), sendo a condição de patogenicidade relacionada à 

produção de coagulase (QUINN et al., 2005).  No entanto, a metodologia para contagem de 

Staphylococcus aureus, no que se refere aos resultados da prova de coagulase, apresenta 

limitações quanto à especificidade, devido ao fato de que algumas espécies relacionadas a 

animais, como o S. intermedius, S. hyicus, S. delphini e S. schleiferi ssp coagulans, também 

serem coagulase positivas (BRASIL, 2003). Porém, a maioria das espécies de Staphylococcus 

é coagulase negativa (JAY, 2005). 

O micro-organismo aureus pode multiplicar-se em pH entre 4,0 e 9,8, mas sua faixa 

ótima está entre 6,0 e 7,0. Em relação à atividade de água (Aw), os Staphylococcus são os 

únicos micro-organismos capazes de crescer em valores menores que outras bactérias não-

halofílicas. O crescimento foi demonstrado com valores abaixo de 0,83 sob condições ideais, 
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embora 0,86 seja reconhecido como valor mínimo de atividade de água para o seu 

crescimento (JAY, 2005). 

As amostras de alimentos contaminadas com a bactéria S. aureus são geralmente 

provenientes de indivíduos que manuseiam esses alimentos, podendo ser portadores 

assintomáticos ou que apresentam algum tipo de infecção, geralmente cutânea (TRABULSE 

& ALTERTHUM, 2008). Este micro-organismo habita frequentemente as fossas nasais, a 

partir das quais contaminam as mãos e, destas fontes, podem facilmente contaminar o 

alimento. Se o alimento for armazenado em temperatura inadequada, o micro-organismo 

aureus se multiplica e produze enterotoxina nesse alimento (TORTORA, 2005). Os sintomas 

têm um rápido início e inclui náuseas, vômitos e diarréia (JABLONSKI & BOHACH, 1997).  

Para Jay (2005), a maioria dos animais domésticos abriga o S. aureus. A mastite 

estafilocócica é bem-conhecida em rebanhos leiteiros, e as chances de contrair intoxicação 

alimentar são grandes se o leite dessas vacas, que apresenta a toxina termoestável produzida 

por esse micro-organismo, for consumido ou utilizado na fabricação de queijos. Conforme Le 

Loir et al. (2003), a presença de Staphylococcus enterotoxigênicos e suas enterotoxinas têm 

sido constatada com freqüência em leite cru e queijo. 

Borges et al. (2008) pesquisaram a contaminação por Staphylococcus e suas 

enterotoxinas e monitoraram as condições de higiene em uma linha de produção de queijo 

coalho no Ceará. Eles detectaram a presença de Staphyloccocus e suas enterotoxinas, 

revelando uma disseminação da contaminação na linha de produção do queijo coalho por 

prováveis falhas na aplicação das boas práticas de fabricação.  

Feitosa et al. (2003) verificaram contagem de Estafilococos coagulase positiva em 

72,7 % dos queijos coalho analisados no Estado do Rio Grande do Norte. Conforme Alves et 

al. (2009), também foi observada a presença desse micro-organismo em 23,3 % das 20 

amostras de queijos coalho na cidade de São Luis do Maranhão, e Borges et al. (2003) 

determinaram 90,8 % de Estafilococos coagulase positiva em queijos coalho produzidos no 

Ceará.  

Em estudo realizado por Veras et al. (2003), o queijo ocupa lugar de destaque entre os 

produtos lácteos envolvidos em surtos de doenças de origem alimentar, veiculadas 

principalmente por Staphylococcus sp.  

Assim, o queijo coalho é passível de contaminação por micro-organismos 

indesejáveis, que podem ser resultantes de contaminações relacionadas à higiene inadequada, 

ocorrida durante o processo de fabricação e dos micro-organismos provenientes da matéria 
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prima, como o leite não pasteurizado (ALVES et al., 2009; BORGES et al., 2003; FREITAS 

FILHO et al., 2009; FREITAS et al., 2003). A produção de queijos a partir do leite não 

pasteurizado mantém a microbiota inicial, inclusive agentes patogênicos, o que poderá causar 

doenças de origem alimentar (RIBEIRO et al., 2008). 

 

 

2.4 Análise sensorial  
 

 

A qualidade dos alimentos é composta pelos aspectos nutricional, sensorial e 

microbiológico, sendo o sensorial o mais intimamente relacionado à escolha do produto 

alimentício. Assim, a análise sensorial é usada para evocar, medir, analisar e interpretar 

reações características dos alimentos de acordo com a percepção dos sentidos da visão, olfato, 

sabor e audição (DUTCOSKY, 2007) sendo, muitas vezes utilizada para verificar a 

aceitabilidade do consumidor em relação um determinado alimento.  

Os atributos sensoriais são percebidos primeiramente pela aparência, seguida do odor, 

consistência (textura) e sabor. No entanto, os atributos tendem a sobrepor uns aos outros 

devido às impressões sensoriais estarem muito próximas (MEILGAARD et al., 2007). 

Segundo Dutcosky (2007), os métodos utilizados na análise sensorial são classificados 

em três grupos. 

- Métodos discriminativos: são aqueles que estabelecem diferenciação qualitativa e/ou 

quantitativa entre as amostras, utilizando teste de diferença e de sensibilidade.  

- Métodos descritivos: são aqueles que descrevem qualitativamente e quantitativamente as 

amostras, utilizando teste de diferença e de sensibilidade, entre eles está a análise descritiva 

quantitativa (ADQ). 

- Métodos subjetivos ou afetivos: são aqueles em que o teste de aceitação com escala 

hedônica é o mais utilizado. 

A escala hedônica é utilizada nos métodos subjetivos, os quais expressam a opinião 

pessoal do provador, sendo uma escala de intervalo que expressa o grau de gostar ou 

desgostar de uma amostra pelo consumidor, podendo ser estruturada em uma escala de nove 

pontos (IAL, 2008). É utilizada para avaliar a aceitabilidade de um alimento e pode ser 

aplicada ao produto que o consumidor tenha o hábito de comprar ou consumi-lo 

(DUTCOSKY, 2007). 
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2.5 Perfil do consumidor  
 

 

O estudo do comportamento do consumidor é fundamental para entender os motivos 

que levam os mesmos a consumir ou não um determinado produto e quais fatores estão 

envolvidos no processo de compra de um alimento (ENDO et at., 2009). O conhecimento do 

perfil/preferências dos consumidores é importante, pois permite orientar o trabalho de 

produção, direcionar o processo de marketing e comercialização, além de dar uma ideia da 

importância desse segmento de consumo no mercado regional (GOLDBARG, 2007). 

Garcia (2003) realizou o estudo do perfil do consumidor de queijo de Campinas/SP 

para investigar e descrever o cenário atual do consumo e produção de queijos após todas as 

mudanças da política econômica na indústria de laticínios durante as últimas décadas. Já 

Menezes et al. (2007) em sua pesquisa sobre perfil dos fornecedores e consumidores do queijo 

de coalho comercializado e consumido no município de Água Branca, Alagoas verificou que 

a maioria dos comerciantes e consumidores de queijo coalho desconhece as doenças 

veiculadas aos alimentos e transmitidas pelo queijo coalho. Assim, o estudo do perfil do 

consumidor irá fornecer ao mercado e ao próprio consumidor informações sobre 

comportamento e mudança de hábito. 
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3. Metodologia 

 

 

A pesquisa foi realizada em cinco etapas. A primeira constituiu em pesquisa de campo 

na cidade de Caicó/RN, para acompanhamento do processo de fabricação do queijo coalho 

artesanal e aplicação de um check-list nas queijarias visitadas (Q1, Q2, Q3 e Q4). Na segunda 

etapa, foi enviado um questionário para empresas (I1, I2, I3, I4, e I5) que fabricam queijo 

coalho no Estado do RN com o objetivo de caracterizar o processo industrial. A etapa 

seguinte foi aquisição das amostras de queijo coalho de diferentes marcas artesanais (A1, A2, 

A3 e A4) e industriais (I1, I2, I3 e I4) comercializadas em Natal/RN para a realização das 

análises microbiológicas, físico-químicas e sensoriais. A quarta etapa foi à aplicação de 

questionário para estudar o perfil do consumidor de queijo coalho da cidade do Natal/RN. A 

última etapa foi analisar os dados estatisticamente. A visão geral da condução da pesquisa está 

mostrada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Etapas da pesquisa. 

Caracterização do processo 
artesanal de quatro queijarias em 
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industrial do queijo coalho 

produzido no RN 
 

Aplicação de 
questionário na cidade 

do Natal/RN 

Aquisição e avaliação da qualidade de 
amostras de queijo coalho artesanais e 

industriais comercializadas em Natal/RN 

Análises microbiológicas: 
Coliformes a 35 e 45°C e 
Estafilococos coagulase 

positiva 

Análises físico-químicas: 
umidade, pH, atividade de 
água, acidez total titulável 

Análise estatística dos dados 
obtidos nesta pesquisa. 

Análise sensorial – teste de 
aceitação utilizando escala 

hedônica 

Envio de questionário 
para os laticínios do RN 
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3.1 Caracterização do processo tecnológico de queijarias artesanais 
 

 

A caracterização dos processos tecnológicos utilizados para a produção de queijo 

coalho artesanal foi desenvolvida em queijarias situadas na zona rural da região do Seridó, na 

cidade de Caicó/RN. Foi realizado acompanhamento presencial do processo e aplicação de 

check-list (Figura 3.2) em cada etapa de fabricação do produto, o que gerou informações 

sobre as características desses processos artesanais, suas semelhanças e diferenças, além de 

detalhes acerca do procedimento de fabricação utilizado. O check-list (Figura 3.2) foi 

elaborado pelos autores desta pesquisa a partir de dados da literatura e indicações da IN 51 

(BRASIL, 2002a). 

 

CHECK-LIST PARA O PROCESSO DE QUEIJO COALHO 
 
Nome da Queijaria e/ou Indústria: Código: 
Endereço: N°: 
Data:        /      / 2011 Cidade: Estado: 
REBANHO 
Vacinação em dia? Sim □  Não □   N.A □ 
Veterinário? Sim □  Não □   N.A □ Frequência Mês □  Ano □   Outros □ 
Apresentou mastite? Sim □  Não □   N.A □ Qtas vezes? Mês □  Ano □   Outros □ 
INFRA ESTRUTURA – ORDENHA 
Local cimentado? Sim □  Não □   N.A □  
Água utilizada é tratada? Sim □  Não □   N.A □  De poço □  CAERN □    Outra fonte □ Qual? 
Lavagem do úbere? Sim □  Não □   N.A □ Sabão □   Detergente □  Desinfetante □ Qual? 
Limpeza e desinfecção dos utensílios de coleta? Sim □  Não □   N.A □ Sabão □   Detergente □  Desinfetante □ Qual? 
Limpeza das mãos do ordenhador? Sim □  Não □   N.A □ Com que? Água □     Sabão □  Desinfetante □      
Uso do uniforme? Sim □  Não □   N.A □ Limpo □      Sujo □      
Descarte dos três primeiros jatos de leite? Sim □  Não □   N.A □ Onde? 
Localizado próximo ao setor do processo? Sim □  Não □   N.A □  
Local para coleta de lixo? Sim □  Não □   N.A □  
Local para descarte do leite? Sim □  Não □   N.A □ Onde? 
MATÉRIA PRIMA 
Fornecimento do leite próprio? Sim □  Não □   N.A □  Por terceiro    □          Outro? 
Ordenha manual Sim □  Não □   N.A □ Ordenha mecânica   □           
Recebido após ordenha? Sim □  Não □   N.A □ Temperatura do leite:          Recebido após qtas h: 
Possui tanque de refrigeração? Sim □  Não □   N.A □ Temperatura de refrig:        Tempo no tanque: 
Possui tanque com expansão direta? Sim □  Não □   N.A □ 
O leite é filtrado antes de iniciar o processo? Sim □  Não □   N.A □ Peneira  □  Pano de algodão  □    Outro?         
Padron./normalização do teor de gordura? Sim □  Não □   N.A □ Quantos %? 
PROCESSAMENTO 
Possui Inspeção Federal? Sim □  Não □   N.A □ Freqüência de inspeção? 
Possui Inspeção Estadual? Sim □  Não □   N.A □ Freqüência de inspeção? 
O leite usado é integral? Sim □  Não □   N.A □ O leite usado é desnatado  □ 
Processa apenas queijo coalho? Sim □  Não □   N.A □ Queijo de manteiga  □      Manteiga de garrafa  □  Outro?           
1-RECEBIMENTO DO LEITE 
O leite recebido é resfriado? Sim □  Não □   N.A □ Qual a temperatura? 
Em recipiente? Sim □  Não □   N.A □ Qual tipo?               Material?             São tampados?   Sim □  Não □   
Transporte refrigerado? Sim □  Não □   N.A □ Qual tipo?   
Espera para ser processado? Sim □  Não □   N.A □ Qtas h?              Tanq. refrigs □         Temp (°C)? 
Preocupação com a fraude do leite? Sim □  Não □   N.A □ 
Realiza análise de densidade? Sim □  Não □   N.A □ Onde?                                       Freqüência? 
2-Pasteurização e Resfriamento 
Realiza pasteurização? Sim □  Não □   N.A □ Lenta □                       Rápida □ 
É resfriado após pasteurizado? Sim □  Não □   N.A □ Temperatura do leite?                       Qto tempo? 
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3 – ADIÇÃO DE INGREDIENTES 
Fermento? Sim □  Não □   N.A □  Qual?          Qte de fermento?        Qte de leite?        Tempo x temperatura?                           
Cloreto de Cálcio? Sim □  Não □   N.A □ Qto de CaCl2?                                      Qte de leite?           
Coalho? Sim □  Não □   N.A □ Industrial □       Artesanal□              Tempo x temperatura?                                            
4 – COAGULAÇÃO 
Coagulação? Sim □  Não □   N.A □  Tempo de coagulação: 
Realizada em tanque de inox? Sim □  Não □   N.A □  Local do tanque: Reservado □   Movimento:  Muito □  Pouco □ 
Tanque fácil de higienizar? Sim □  Não □   N.A □ Material do tanque    
5-CORTE DA COALHADA 
É verificado o ponto de corte? Sim □  Não □   N.A □   
Utiliza faca para o corte? Sim □  Não □   N.A □ Qual material da faca?           
Utiliza liras verticais e horizontais? Sim □  Não □   N.A □ Qual material da lira?           
Após o corte a massa fica em repouso? Sim □  Não □   N.A □ Quanto tempo? 
Local para descarte do soro? Sim □  Não □   N.A □ Onde?                    Qde?                 Ou             %   
O soro é reaproveitado? Sim □  Não □   N.A □ Em que? 
6-MEXEDURA 
É lenta? Sim □  Não □   N.A □ Quanto tempo?           
Com garfo? Sim □  Não □   N.A □ Qual o material do garfo? 
Com pá? Sim □  Não □   N.A □ Qual o material da pá? 
7-COZIMENTO DA MASSA 
A massa é aquecida? Sim □  Não □   N.A □ Qual temperatura?                    

Forma de aquecimento 
Direto – adição de água quente a massa □   
Indireto  – por meio de vapor circulante nas paredes duplas do tanque □              Misto  □ 

É aquecida com soro quente adicionado à massa? Sim □  Não □   N.A □ Qual temp?            Volume? 
O soro foi retirado do tanque de fabricação? Sim □  Não □   N.A □ Qtde (volume)? 
Verifica-se o ponto de corte da massa? Sim □  Não □   N.A □ Quanto tempo após o corte da massa? 
8- SEGUNDA DESSORAGEM 
É feita essa etapa? Sim □  Não □   N.A □ 
Retira-se o soro totalmente? Sim □  Não □   N.A □ Qde de soro?                                   
O soro é reaproveitado? Sim □  Não □   N.A □ Onde?                          Qto de soro reaprov?           
O soro é descartado? Sim □  Não □   N.A □ Onde?                          Qto de soro descarte?           
9-SALGA 
Utiliza sal? Sim □  Não □   N.A □ Tipo de sal?                                   Qto de sal?  

Dissolvido em soro? Sim □  Não □   N.A □ 
Em água □  tipo de água? ______ Diretamente na massa □    Qto? ____                
No leite □  Qto de leite? 

Com agitação constante Sim □  Não □   N.A □ 
10-EMFORMAGEM 
Fôrmas plásticas com saída para o soro? Sim □  Não □   N.A □ Qual o material das fôrmas? 
A fôrma é coberta com um dessorador? Sim □  Não □   N.A □ Qual o material do dessorador? 
É realizada diretamente do tanque de fabricação? Sim □  Não □   N.A □ Onde? 
11-PRENSAGEM E VIRAGEM 
Utiliza prensa manual? Sim □  Não □   N.A □ Individual  □  Coletiva □      Qto tempo?            Material da prensa? 
Os queijos são virados? Sim □  Não □   N.A □ Qtas viragens?                Tempo da 1ª viragem? 
É feito acabamento dos queijos? Sim □  Não □   N.A □ 
12-MATURAÇÃO 
Em câmara refrigerada? Sim □  Não □   N.A □ À temp. de 10-12°C   □        Qto tempo? 
Em refrigerador? Sim □  Não □   N.A □ À temp. de 10-12°C   □        Qto tempo? 
Com controle de umidade? Sim □  Não □   N.A □ Qtos dias?  5 dias □   De 5 a 10 dias □  Outro: 
Os queijos são virados? Sim □  Não □   N.A □ Frequencia?       Qtas viragens?      Tempo da 1ª viragem?    
13-EMBALAGEM 
São embalados? Sim □  Não □   N.A □  Sacos plásticos □      a vácuo □     rotulagem completa □ 
14-ARMAZENAMENTO 
Em câmaras frigorificas? Sim □  Não □   N.A □ Qual temperatura? 
Em refrigerador? Sim □  Não □   N.A □ Qual temperatura? 
Expostos sobre mesas/prateleiras? Sim □  Não □   N.A □ Qual temperatura? 
15-TEMPO DE VALIDADE 
Validade? Sim □  Não □   N.A □  Em refrigeração □       Em temperatura amb.  □         Período? 
16-ACOMPANHAMENTO 
Treinamento de pessoal? Sim □  Não □   N.A □  Quem?              Frequência:   1 x ano □      2 x ano □ 
17-CONTROLE DE QUALIDADE 
Realiza análises microbiológicas no queijo Sim □  Não □   N.A □ Parâmetro?          Freqüência:   1 x ano □      2 x ano □ 
NA= Não Aplicado. 

Figura 3.2 – Check-list aplicado as queijarias visitadas em Caicó/RN. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
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3.2 Caracterização do processo tecnológico de queijarias industriais 
 

Inicialmente, foi realizado levantamento de todas as marcas comerciais do queijo 

coalho disponíveis nos supermercados e hipermercados na cidade do Natal/RN. Feito isso, 

foram escolhidas cinco marcas diferentes, produzidas no Estado do RN, para serem utilizadas 

na pesquisa. O critério de escolha teve como base a repetição das mesmas marcas presentes na 

maioria dos supermercados, atingido assim maior número de consumidores. A caracterização 

do processo produtivo dessas marcas foi realizada a partir do envio do questionário 

apresentado na Figura 3.3 para as respectivas indústrias para serem respondidos conforme 

método utilizado por Perez (2005). 

QUESTIONÁRIO APLICADO AS INDÚSTRIAS PROCESSADORAS DE QUEIJO COALHO 
Nome da Indústria: __________________________________________________________________________________ 
Nome Comercial: ___________________________________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________________________ 
1- Quais os produtos fabricados pela indústria? 
 
2 - Quais as variedades de queijo produzido pela indústria? 
 
3 - Em relação ao QUEIJO COALHO 
3.1 - Principais pontos de venda?                 
 Supermercado □     Hipermercado □      Padaria  □     Mercadinhos  □   outro: ___________________________________ 
3.2 - Qual a produção mensal? 
4 - QUANTO AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
4.1 - Fornecimento do leite          Próprio □           Terceiros □ 
4.2 - O leite usado é Integral?      Sim □                 Não □ 
4.3 - Ocorre a padronização do leite?     Sim □          Não □              Qual a porcentagem de gordura? ____________ 
4.4 - Ocorre a pasteurização do Leite?   Sim □          Não □               Lenta □                Rápida □   
4.5 - Qual a temperatura de coagulação no tanque de produção?  __________ 
4.6 - Utiliza cloreto de cálcio?     Sim □         Não □               
4.7 - Utiliza fermento lático?      Sim □          Não □    Qual tipo? _____________Quanto é  adicionado? _____________ 
4.8 - Utiliza ácido lático?      Sim □          Não □          Quanto é  adicionado? _____________    
4.9 - Utiliza coalho bovino?     Sim □          Não □       Qual tipo? _________________ 
4.10 - Em relação ao corte da massa    É realizado:  com Liras verticais e horizontais □            Com Faca  □ 
                                                              Os grãos obtidos são:      Grandes □          Médios □            Pequenos □ 
Após o corte a massa fica em repouso?  Sim □    Não □       Quanto tempo? _______ 
O soro é reaproveitado?    Sim □     Não □           Em que? __________________________________________ 
4.11 - É feita a lavagem da massa?    Sim □    Não □       com que? ______________________________________ 
4.12 - Em relação ao tratamento da massa 
Qual o tempo da mexedura? ______________________                Qual a temperatura da mexedura?  ______________ 
Como é feito o aquecimento da massa?    Soro □            Água quente □           Tanque encamisado □    
O sal adicionado a massa:     Forma direta □           Através de salmoura □       Qual etapa? _______________________  
Como é feito ______________________             Por quanto tempo? _________________________ 
4.13 - Enformagem  do queijo: Utiliza fôrmas com saída de soro?    Sim □       Não □    Material das fôrmas _______________ 
Utiliza dessorador?     Sim □          Não □   O soro é reaproveitado?  Sim □      Não □     Em que? ________________ 
Onde é realizado o descarte? _______________________________________________________________________ 
4.14 - A massa é prensada?     Sim □       Não □    Quanto tempo?  ______________________ 
A prensa é:      Manual  □            Individual  □            Coletiva □  
Qto tempo?_____________________           Material da prensa?   ____________________ 
Ocorre a viragem na prensa?    Sim □       Não □   Qtas viragens? ______________  Tempo da 1ª viragem?  ___________ 
4. 15 - Quanto à maturação do queijo 
Ocorre em câmara refrigerada?      Sim □        Não □          Tempo x Temperatura? ______________________ 
Com umidade relativa do ar de aprox. 85%?    Sim □        Não □   
Os queijos são virados?     Sim □        Não □                 
4.16 - Qual a temperatura de armazenamento até a sua expedição? ____________________ 
4.17 - Com quantos dias o queijo é distribuído ao comércio? _________________________ 
4.18 - Qual o período de validade do produto após a fabricação? ______________________ 

Figura 3.3 – Questionário aplicado às empresas produtoras de queijo coalho industrializadas 
no Estado do RN. Fonte: Adaptada de Perez (2005). 
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3.3 Avaliação da qualidade de queijos artesanais e industriais 
 

 

As amostras de queijo coalho artesanais (A1, A2, A3 e A4) foram adquiridas em lojas 

especializadas em “produtos do sertão” e padarias no comércio local enquanto que os queijos 

industriais (I1, I2, I3 e I4) foram adquiridos em um supermercado de grande porte na cidade do 

Natal/RN.  

O delineamento da pesquisa buscou analisar as amostras de queijo coalho 

comercializadas em Natal que tiveram seu processo artesanal acompanhado e o queijo das 

indústrias que responderam ao questionário. As amostras artesanais A1 e A2 foram adquiridas 

no comércio de Natal e produzidas pelas queijarias Q2 e Q1, respectivamente. No entanto, as 

demais queijarias (Q3 e Q4) comercializam seus produtos em Natal/RN, mas sem rotulagem 

para identificação. Considerando as amostras industriais, as amostras I1 e I3 foram produzidas 

pelas indústrias IA e IB, respectivamente, sendo que as demais não responderam ao 

questionário.  

Após a compra, as amostras de queijo foram transportadas até o Laboratório de 

Bioprocesso da Engenharia de Alimentos (Labio), da Engenharia Química na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo mantidas sob refrigeração até o momento das 

análises. 

 

 

3.3.1 Preparo das amostras para análises microbiológicas e físico-químicas 
 

 

O procedimento adotado para a recepção e preparação das análises foi realizado de 

acordo com Silva et al. (2001) e está descrito abaixo: 

a) Abertura da embalagem: as embalagens foram desinfetadas externamente com 

álcool 70° e abertas com tesoura estéril. 

b) Retirada da unidade analítica: foi utilizada uma faca estéril para permitir a 

retirada de porções de várias regiões da peça, cortadas em pequenos pedaços 

aproximadamente iguais, até se obter a quantidade requerida para amostra (25 gramas). 

c) Armazenamento das amostras: depois de retirada das porções para análise 

microbiológica, uma parte da amostra foi mantida resfriada para as análises físico-químicas. 
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3.3.2 Análises Microbiológicas 
 

 

3.3.2.1 Avaliação da presença dos micro-organismos em queijo coalho 
 

 

As análises microbiológicas de coliformes totais e termotolerantes e Estafilococos 

coagulase positiva foram realizadas segundo a metodologia recomendada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003). A pesquisa foi realizada no 

Laboratório de Microbiologia, localizado no departamento de Nutrição da UFRN. 

 

 

3.3.2.1.1 Pesquisa e quantificação de coliformes totais  
 

 

Na determinação de coliformes foram realizados os testes presuntivo e confirmativo, 

para coliformes totais (a 35 ºC) e coliformes termotolerantes (a 45 ºC). 

 

a) Teste Presuntivo: Para inoculação do teste presuntivo, foram selecionadas três 

diluições adequadas da amostra e transferido 1,0 mL de cada diluição para uma série de três 

tubos contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose (CLST) com tubos de Durhan invertidos. Após, 

os tubos foram incubados em estufa bacteriológica a 35 ± 2 ºC, durante 48 horas e observou-

se a produção ou não de gás. 

 

b) Teste Confirmativo para Coliformes Totais: Dos tubos positivos, com produção 

de gás do CLST, transferiu-se uma alçada para tubos contendo Caldo Lactose Bile Verde 

Brilhante com tubos de Durhan invertidos. Incubou-se em estufa bacteriológica a 35 ± 2 ºC, 

durante 48 horas e observou-se a turvação e a produção de gás. 

 

c) Teste Confirmativo para Coliformes Termotolerantes: Dos tubos positivos, com 

produção de gás do CLST, transferiu-se uma alçada para tubos contendo Caldo EC, incubou-

se em banho-maria, a 45 ºC durante 24 – 48 horas e observou-se a turvação e a produção de 

gás. 
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d) Resultado: Após cada teste foi anotado o número de tubos positivos em cada série 

de diluição. A partir da combinação de números correspondentes aos tubos que apresentaram 

resultado positivo em cada um dos testes confirmativos (coliformes totais e coliformes 

termotolerantes), verificou-se valor de acordo com a Tabela Número Mais Provável (NMP). 

 

 

3.3.2.1.2 Avaliação da presença de Staphylococcus  
 

 

3.3.2.1.2.1 Contagem de Staphylococcus  
 

 

Após as diluições terem sido preparadas, foram inoculadas alíquotas de 0,1 mL de 

cada diluição na superfície de placas previamente preparadas e secas de Agar Baird Parker, 

enriquecidas com gema de ovo e telurito. Em seguida, o inóculo foi espalhado em toda 

superfície do Agar e as placas foram incubadas a 35 ± 2 ºC por 48 horas em estufa 

bacteriológica. 

Para contagem das colônias presuntivas foram selecionadas placas com 20 a 200 

colônias e foram contadas as colônias típicas e atípicas de Staphylococcus. As colônias típicas 

são negras, circulares, pequenas (máximo 1,5 mm de diâmetro), lisas, convexas, com bordas 

perfeitas, massa de células esbranquiçadas nas bordas, rodeadas por zona opaca e/ou halo 

transparente se estendendo para além da zona opaca. 

 

 

3.3.2.2.2.2 Confirmação das colônias típicas de Estafilococos coagulase positiva 
 

 

Foram selecionadas três colônias típicas de cada placa para teste da coagulase e 

também  colônias atípicas para serem testadas. Cada colônia foi transferida para um tubo 

contendo Caldo Infuso Cérebro Coração (Brain Heart Infusion-BHI) e incubados em estufa 

bacteriológica durante 24 horas a 35 ± 2 ºC. 
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Para o teste da coagulase foram transferidos 0,2 mL de cada cultura obtida em Caldo 

BHI para um tubo de ensaio e adicionados 0,2 mL de coagulase Plasma-EDTA e 

homogeneizados com movimentos suaves para não interferir na coagulação. Foram incubados 

em estufa bacteriológica a 35 ± 2 ºC e observadas a cada hora a formação do coágulo durante 

24 horas. Reações positivas (formação do coágulo) foram consideradas confirmatórias para 

Estafilococos coagulase positiva. 

 

 

3.3.3 Análises físico-químicas  
 
 

3.3.3.1 Preparo das amostras 
 

 

As amostras de queijo coalho (500 gramas representativas) foram trituradas em 

liquidificador até obtenção de tamanhos homogêneos antes de serem submetidas às análises 

físico-químicas.   

As análises de umidade, atividade de água, pH e acidez total titulável foram feitas em 

triplicata de acordo com a metodologia descrita a seguir. 

 

 

3.3.3.2 Umidade  
 

 

A determinação da umidade foi realizada utilizando balança portátil de umidade com 

infravermelho marca METTLER TOLEDO LJ16 Moisture. Foi pesada aproximadamente 1 g 

da amostra de queijo coalho em prato de alumínio dentro da câmara da balança de umidade, 

em que foi ajustado, previamente, o tempo (1 hora) e temperatura (105 ºC). Não havendo 

referências dos parâmetros de tempo e temperatura para queijo coalho em infravermelho, 

esses parâmetros foram determinados a partir de testes preliminares em que consistiram em 

submeter às amostras de queijos por diferentes tempos (20, 40 e 60 minutos) e temperaturas 

(75 e 105 ºC). Os parâmetros escolhidos (tempo 60 minutos e temperatura 105 ºC) foram 

aqueles em que o gráfico mostrou tendência para a umidade constante (Figura 3.4). 



Capítulo 3.  Metodologia 

Rogeria Helen Lima Vidal, novembro/2011  
31 

 

 

 

Figura 3.4 – Teste de umidade com infravermelho para queijo coalho. 
 

O teor de umidade foi calculado pela diferença de peso das amostras no início e no 

final do processo (Equação 3). 

 

                                                                                                                                         (3)           

 

 

Em que:                   

Dp = diferença de peso inicial e final da amostra em gramas 

Pi = peso inicial da amostra em gramas 

 

 

3.3.3.3 Atividade de água 
 

 

 A determinação da atividade de água de cada amostra de queijo coalho foi feita, 

utilizando medidor de atividade de água da AQUALab. A umidade relativa de equilíbrio foi 

determinada após o tempo necessário para estabilidade do sistema.  

 

 

ip PxD /)100  ( umidade  %  =
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3.3.3.4 pH 
 

 

O pH do queijo coalho foi mensurado utilizando-se medidor de pH digital (TECNAL), 

introduzindo o eletrodo na amostra homogeneizada. As determinações de pH foram realizadas 

de acordo com os métodos físico-químicos para análises de alimentos do Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 2008). 

 

 

3.3.3.5 Acidez total titulável 
  

 

A determinação de acidez em queijo foi realizada conforme Laboratório de Nacional 

de Referência Animal (LANARA) - IN 68/2006. A amostra homogeneizada (10 g) com água 

destilada foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 N e solução alcoólica de 

fenolftaleína 1 % como indicador, até leve coloração rosa persistente por aproximadamente 30 

segundos (Equação 4). 

 

 

                                                                                                                                     (4) 

 

 

Em que: 

 

V = volume da solução de hidróxido de sódio 0,1 N gasto na titulação, em mL; 

f = fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1 N; 

0,9 = fator de conversão do ácido lático; 

m = massa da amostra na alíquota, em gramas. 

 

 

 

 

m

xfxV 9,0    
lático ácido em  %  =
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3.3.4 Análise sensorial 
 
 

3.3.4.1 Amostras para análise sensorial 
 

Foram adquiridas quatro amostras de queijo coalho de diferentes marcas 

comercializadas em Natal-RN, sendo duas artesanais e duas industriais. As amostras 

utilizadas nesta análise A1 e A2, I1 e I2 pertenciam às mesmas marcas, mas não ao mesmo lote 

dos queijos utilizados nas análises microbiológicas e físico-químicas. 

 As amostras foram cortadas em fatias de aproximadamente 1 cm, com peso médio de 

8 g e assado em grill , com tempo de três minutos e nível de temperatura 3 (Figura 3.5). Os 

parâmetros de tempo e temperatura foram previamente determinados a partir de testes 

preliminares que consistiram em submeter as amostras dos queijos em diferentes tempos (2, 3 

e 5 minutos) e temperaturas (com nível de 1 a 5). Os parâmetros escolhidos foram aqueles em 

que aparência das amostras foram mantidas as mais próximas possíveis, visto que cada 

amostra apresentava sensibilidade quando submetidas as variações de tempo e temperatura. 

 

  

                       a) A1                      b) A2 

  

                  c) I1                  d) I2 

 
Figura 3.5 – Queijo coalho artesanal e industrial assado no grill . a) A1 = queijo coalho 
processo artesanal 1; b) A2 = queijo coalho processo artesanal 2; c) I1 = queijo coalho 

processo industrial 1; d) I2 = queijo coalho processo industrial 2.  
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após assadas, as quatro amostras foram servidas a temperatura ambiente, em 

recipientes descartáveis, codificadas com algarismos de três dígitos e aleatorizadas, de acordo 

com o delineamento experimental (MEILGAARD et al., 2007). As amostras foram 

apresentadas ao provador para avaliar o quanto gosta ou desgosta de cada uma delas através 

da escala previamente definida. Os provadores receberam biscoito e água para consumir após 

degustação de cada amostra (Figura 3.6). 

 

 
 
                                     a)                                                                b) 

Figura 3.6 – Avaliação sensorial: a) materiais utilizados; b) provador analisando as amostras 
de queijo coalho. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

3.3.4.2 Teste de aceitação utilizando escala hedônica 
 

 

A análise sensorial foi realizada utilizando o teste de aceitação com 108 provadores 

não treinados, de ambos os sexos, durante duas semanas, em dias diferentes. O teste foi 

realizado em cabines individuais no Laboratório de Análise Sensorial do Laboratório de 

Engenharia de Alimentos (LEA) da UFRN. Cada provador emitiu notas para os atributos de 

aparência, odor, sabor e textura das amostras de queijo coalho assado em grill  mega 

Britânia®.  Foi usada escala hedônica de nove pontos (Dutcosky, 2007) conforme Figura 3.7. 
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Análise sensorial 

Nome: ___________________________________________Data:_______/_______/________ 
 
Sexo: _________        Idade:________        Escolaridade _________________________ 
 
Você está recebendo amostras de QUEIJO COALHO. Por favor, prove as amostras fornecidas. Coma um pedaço 
de biscoito e beba água antes de provar a amostra seguinte. Represente o quanto gostou ou desgostou, de acordo 
com a escala abaixo. 
 
1- Desgostei muitíssimo 
2- Desgostei muito 
3- Desgostei regulamente 
4- Desgostei ligeiramente 
5- Indiferente 
6- Gostei ligeiramente 
7- Gostei regulamente 
8- Gostei muito 
9- Gostei muitíssimo 

 
 
 
 
 

 

3.4 Estudo do perfil do consumidor  
 

 

O perfil do consumidor caracterizou-se como estudo descritivo de pesquisa 

populacional foi realizado em quatro centros de compras: Via Direta, Norte Shopping, 

Midway Mall, Shopping 10, com alto fluxo de pessoas de diferentes classes sociais, localizado 

nas zonas sul, norte e leste da cidade do Natal/RN.  

Para realização da pesquisa, foi delineado um plano amostral na cidade do Natal-RN, 

em que foi feita uma inferência estatística para generalizar, de maneira confiável, as 

conclusões sobre a população de interesse. Foi utilizado o procedimento de Amostragem 

Aleatória Simples (AAS) e aplicado o cálculo amostral sem reposição com o p desconhecido. 

Por não ter informações sobre a variabilidade, foi usada a variância máxima, ou seja, 

p̂ = q̂=0,50 e erro amostral de 0,05. O nível de significância foi de 95 %, ou seja, Z = 1,96. 

 

 

 

Códigos das amostras Atributos 

    

Aparência     

Odor     

Sabor     

Textura     

Figura 3.7 – Ficha utilizada na análise sensorial. 
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O cálculo amostral segundo Bolfarine & Bussab (2005), foi utilizado de acordo com a 

equação (5).  

  

 

                                                 

1
ˆˆ

)1(
2

2

+
−

=

qp

Z

E
N

N
n

α

                                                (5) 

 
Em que: 
 
n = o tamanho da amostra 

N = o público alvo (consumidor de queijo coalho) 

E = erro amostral 

Z = Valor tabelado da distribuição normal 

p̂  = Proporção 

q̂  = 1- p̂  

 

A população foi estimada através dos dados registrados pelo DATASUS (2010), 

dividida em dois subgrupos: Idade e Sexo para que a mesma se aproxime ao máximo do 

público alvo, encontrando valor N = 614195. O cálculo amostral foi obtido de acordo com a 

equação (6) encontrando n = 384.  
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A amostra teve como critérios de inclusão, 400 entrevistados consumidores de queijo 

coalho o que diminuiu o erro amostral para 4,6 %. A forma de realização deste estudo foi 

através da aplicação de questionário, contendo perguntas fechadas, o qual foi elaborado pelos 

autores do trabalho. Na primeira parte do questionário, as questões referem-se ao perfil do 

consumidor: sexo, faixa etária, grau de instrução e renda familiar. Na segunda parte, foram 

elaboradas perguntas específicas relacionada aos cuidados durante a compra e o consumo de 

queijo coalho (Figura 3.8). Os resultados foram analisados através da análise descritiva e 
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aplicado o teste qui-quadrado para verificar significância das associações entre as variáveis de 

interesse. 

 
 

QUESTIONÁRIO 

AVALIAÇÃO DO PERFIL DO CONSUMIDOR DE QUEIJO COALHO EM NATAL/RN 

 
Q01. Sexo:  1. Masculino     2. Feminino 

Q02. Qual a sua faixa etária?   

1. 16 a 24 anos              2. 25 a 34 anos                     3. 35 a 44 anos 
4. 45 a 59 anos              5. 60 anos ou +                     95. NA         98.NS      99.NR 

Q03.Grau de Instrução:   
1. Não Sabe Ler/Nem Escrever         2. 1º Grau Incompleto         3. 1º Grau Completo  
4. 2º Grau Incompleto                       5. 2º Grau Completo            6.  Superior Incompleto   
7. Superior Completo                                                 95. NA        98. NS       99.NR 

Q04. Renda Familiar em Salários mínimos: 

1. Até 1 SM     2. + 1 a 3 SM    3. + 3 a 5 SM    4. + 5 SM     95. NA     98. NS      99.NR 

Q05. Onde você costuma comprar Queijo Coalho? 

1. Supermercado     2. Mercadinho      3. Feira Livre     4. Padaria       

8. outros_________________             95. NA        98. NS       99. NR   

Q06. O(a) Sr(a) costuma observar se o Queijo Coalho adquirido tem carimbo de inspeção? 

1. Sim      2. Não     3. Às vezes          95. NA      98. NS     99. NR      

Q07. O(a) Sr(a) costuma verificar o prazo de validade quando compra o Queijo coalho? 

1.  Sim     2. Não    3. Às vezes           95. NA     98. NS      99. NR 

Q08. O(a) Sr(a)  costuma verificar se as condições de higiene do local e das pessoas que manipulam o Queijo 

Coalho são adequadas?  

1.  Sim     2. Não    3. Às vezes          95. NA      98. NS    99. NR 

Q09. O que leva o(a) Sr(a) a comprar o Queijo Coalho? 

1.  Preço    2. Facilidade preparo     3. Gosta      95. NA     98. NS    99. NR 

Q10. Com que frequência o(a) Sr(a) consome o Queijo Coalho? 

1. Diariamente            2. 1 a 3 vezes por semana       3. 4 a 6 vezes por  semana 

4. 2 vezes por mês       5. Mensalmente               95. NA     98. NS    99. NR        
Q11. Como o(a) Sr(a) costuma consumir o Queijo Coalho? 
1.  Cru       2. Assado     3. Preparo de pratos       95. NA     98. NS    99. NR      
Q12. Onde o(a) Sr(a) costuma armazenar o Queijo Coalho? 
1. Geladeira   2. Congelado   3. Guarda fora geladeira       
8. Outros________________________               95. NA      98. NS      99. NR    

Q13. Como é feita a embalagem na hora do armazenamento?  

1. Papel filme   2. Vasilhas plásticas   3.Saco plástico    

8. Outros ________________________              95. NA        98. NS      99. NR 
NA= Não Aplicado, NS= Não Sabe, NR= Não Respondeu 
 

Figura 3.8 – Questionário de avaliação do perfil do consumidor do queijo coalho aplicado em 

Natal/RN. Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
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3.5 Análise estatística  
 

 

Os resultados das análises físico-químicas e sensoriais foram avaliados através da 

análise de variância (ANOVA). Para aqueles que apresentaram diferença significativa entre as 

médias das amostras, foi aplicado o teste de Tukey, utilizando o programa estatístico Statistica 

software® (versão 7.0). Além disso, os dados obtidos nas análises sensoriais foram analisados 

através de distribuição da frequência dos valores hedônicos apresentados de forma tabular e 

gráfico (histograma). Já os resultados dos dados do perfil do consumidor foram analisados 

através de análise de estatística descritiva e teste do qui-quadrado, utilizando tabelas de 

freqüências e porcentagens, considerando que um dos objetivos desse estudo foi gerar 

hipóteses sobre o perfil do consumidor de queijo coalho comercializadas na cidade do 

Natal/RN, para dar subsídios a pesquisas posteriores. 
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4. Resultados e discussão 
 

 

4.1 Caracterização do processo artesanal  
 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados do check-list em relação à sanidade do rebanho e 

higiene durante a ordenha, etapas que antecedem ao processamento tecnológico do queijo 

coalho artesanal. 

 
Tabela 4.1– Etapas de aquisição do leite para ser utilizado na fabricação do queijo coalho 

artesanal em quatro queijarias em Caicó-RN. 

Etapas Q1 Q2 Q3 Q4 
Rebanho     
Vacinação em dia Sim NP Sim NP 
Veterinário Quando precisa NP Não NP 
Apresentou mastite Não NP Sim NP 
Ordenha     
Local cimentado Não NP Não NP 
Água Tratada Sim NP Não NP 
Lavagem do úbere Não NP Não NP 
Limpeza dos utensílios Sim NP Sim NP 
Limpeza das mãos ordenhador Sim NP Sim NP 
Uso do uniforme Não NP Não NP 
Descarte dos 3 primeiros jatos 
de leite Não NP Não NP 
Localizado próximo a 
queijaria Sim NP Sim NP 
Local para coleta de lixo Não NP Não NP 
Local para descarte do leite Não NP Não NP 

NP = Não possui rebanho – compra leite de terceiros 

 

Considerando a Tabela 4.1, pode-se observar que das quatro queijarias visitadas na 

região rural de Caicó/RN, duas possuem rebanho, e as outras duas compram o leite de 

terceiros (Tabela 4.2).  Os proprietários que não possuem rebanho, não souberam informar 

sobre as condições do rebanho, nem mesmo sobre o procedimento da ordenha de seus 
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fornecedores. No entanto, os que possuem rebanhos afirmam que estes têm a vacinação em 

dia e o proprietário da Q3 informou que seu rebanho já apresentou mastite.  

Os resultados mostrados na Tabela 4.1 apontam que os procedimentos da ordenha para 

obtenção da matéria prima utilizada nas queijarias ainda são bastante precários. Observa-se 

que itens importantes e simples, dispostos na IN 51/2002a, não estão sendo executados, como 

a lavagem das tetas do animal a ser ordenhado com água corrente, seguido de secagem com 

toalhas descartáveis e descarte dos jatos iniciais de leite em caneco de fundo escuro ou em 

recipientes específicos para essa finalidade. O local de ordenha também é inadequado, pois 

além de não possuir piso cimentado, em uma das propriedades não existe água tratada. Sabe-

se que o primeiro leite tirado é o mais rico em micro-organismos, diminuindo o número 

durante a ordenha. Assim, através do descarte dos primeiros jatos de leite, em caneca com 

fundo escuro é possível descobrir o início de mastite clínica pela presença de grumos ou pus 

(CIÊNCIA DO LEITE, 2011b). 

Em relação à limpeza dos utensílios, constatou-se que é realizada com sabão em pó, 

sabão em barra e detergente, não estando conforme a IN 51/2002a, que determina que a 

limpeza do material da ordenha seja realizada com detergentes inodoros e incolores. Além 

disso, uma das propriedades utiliza água não tratada, sendo proveniente do rio próximo a 

fazenda, o que também descumpre a IN 51/2002a, que preconiza que a água seja de boa 

qualidade e apresente obrigatoriamente características de potabilidade. Observa-se ainda que a 

prática de uso de uniforme não é empregada durante a ordenha. Todos estes itens 

comprometem as condições higiênico-sanitárias para a obtenção da matéria prima, não 

estando de acordo com os princípios preconizados pela Portaria nº 326 (BRASIL 1997), IN 51 

(BRASIL, 2002a), nem com a RDC nº 275 (BRASIL, 2002c). 

A presença do médico veterinário nas propriedades não é constante, colocando em 

risco a saúde do rebanho e reduzindo o monitoramento e a qualificação que este profissional 

poderia trazer nas instruções de práticas higiênicas de coleta do leite. Para Vallin et al. (2009), 

a má qualidade do leite cru está relacionada a fatores como deficiências no manejo e higiene 

da ordenha, índices elevados de mastite, manutenção e desinfecção inadequadas dos 

equipamentos, refrigeração ineficiente ou inexistente e mão de obra desqualificada, entre 

outros. 

A localização da ordenha próxima a área de produção de queijo poderá favorecer a 

contaminação cruzada, já que os funcionários da ordenha têm livre acesso para a área do 

processo de queijo, o que demonstra a ausência das Boas Práticas de Fabricação (BPF). Foi 
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observada também a ausência de coletores de lixo e local adequado para o descarte do leite, o 

que sugere a contaminação do meio ambiente, e a não conformidade com a Portaria nº 326 

(BRASIL, 1997) que indica a necessidade do controle preventivo do lixo produzido em 

ambientes produtores de alimentos para se evitar possíveis contaminações. 

  

Na Tabela 4.2 estão expostos os resultados do chek-list em relação à matéria prima 

utilizada pelas queijarias artesanais visitadas em Caicó/RN. 

 
Tabela 4.2 – Matéria prima utilizada pelas queijarias visitadas em Caicó-RN. 

Matéria prima Q 1 Q2 Q3 Q4 
Fornecimento  
 

Próprio e 
terceiros 

Terceiro 
 

Próprio 
 

Terceiro 
 

Ordenha  Manual Manual Manual Manual 
Recebido após ordenha Sim – 2 h Sim – 2 h Sim – 1 h Sim – 3 h 
Recebido resfriado Não Não Não Não 
Transporte refrigerado Não Não Não Não 
Verifica a temperatura do leite Não Não Não Não 
Tanque de refrigeração Não Não Não Não 
Tanque com expansão direta Não Não Não Não 

Recebido em recipiente  
 

Tambores 
plásticos   

 

Tambores 
plásticos e 

Latões 

Tambores 
plásticos e 

Latões 

Tambor de 
zinco 

 
Recipientes tampados Sim Sim Sim Sim 
Leite espera para ser 
processado 

Às vezes 
 

Sim 
 

Não 
 

Sim 
 

Leite é filtrado antes de iniciar 
o processo 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Realiza padronização Não Não Não Não 
Preocupa-se com a fraude do 
leite Sim Sim Não Sim 
Realiza análise de densidade Sim Não Não Não 

 

Conforme a Tabela 4.2, todos os produtores de queijo coalho visitados informaram 

que o leite é obtido através da ordenha manual, sendo recebido em caminhões abertos e não 

refrigerados entre 1 a 3 horas após ordenha. Verifica-se ainda que, em duas propriedades, 

além do tempo de chegada do leite, o mesmo ainda espera para ser processado, podendo 

aumentar os micro-organismos mesófilos, visto que os produtores não o refrigeram, o que se 

apresenta em desacordo com a IN 51/2002a, que preconiza que o leite antes de ser processado 

deve permanecer em temperatura igual ou inferior a 7 ºC. Segundo Jayarao et al. (2004), o 

resfriamento do leite a 4 °C em tanques de resfriamento ou por expansão, até que esse possa 
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ser usado na fabricação do queijo, tem como principal objetivo limitar o desenvolvimento da 

microbiota mesofílica, categoria na qual se encontra a maioria dos micro-organismos 

patógenos e deterioradores.  

A pesquisa realizada por Nassu et al. (2001) em processamento de queijo coalho, 

verificou que em 78,9 % dos casos, o leite não é resfriado e chega às unidades processadoras 

em latões com tampa e em veículos geralmente descobertos. Esses pesquisadores constataram 

ainda que produtores que processam volumes acima de 300 litros levam até cinco horas para 

utilizar o leite no processo, uma vez que o recebem de terceiros e a ausência das boas práticas 

de fabricação agrava ainda mais esse problema.  

Observou-se que todas as queijarias filtram o leite durante o seu recebimento (Tabela 

4.2) que consiste em coar o leite em pano de algodão para retirar as impurezas visíveis (Figura 

4.1), estando em desacordo com a Portaria 326/1997. Outra característica comum a todos foi a 

não padronização do leite. Sendo que a % de gordura não se apresenta de forma regular. 

Quando questionados sobre a fraude do leite (diluição do leite), aqueles que recebem 

leite de terceiros demonstraram preocupação. No entanto, apenas um afirmou que realiza a 

análise de densidade, mas não com muita freqüência. Este fator é preocupante, pois o leite 

com água perde a sua qualidade e diminui a quantidade de gordura, conforme Aquarone et al. 

(2001). O teor de gordura é responsável pela maciez dos queijos e exerce função importante 

na cor, consistência e sabor final.  

 

 

Figura 4.1 – Filtração do leite durante a recepção em processo artesanal. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Aspectos relacionados à inspeção e as etapas do processo artesanal do queijo coalho 

utilizado pelos produtores na zona rural de Caicó/RN estão apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Caracterização do processamento do queijo coalho artesanal. 

PROCESSAMENTO Q1 Q2 Q3 Q4 
Inspeção Federal/Estadual  Não Não Não Não 
Realiza Pasteurização Não Não Não Não 
Adiciona Fermento e CaCl2 Não Não Não Não 
Coalho em pó Sim Sim Sim Sim 
Tempo de coagulação 30 a 40 min 40 a 50 min 30 min 30 a 40 min 
Verifica o ponto de corte  Sim Sim Sim Sim 
Corta a coalhada 
 

Régua inox 
 

Colher 
madeira 

Colher 
madeira 

Colher 
madeira 

Repouso da coalhada 8 a 10 min 10 min 15 min 5 min 

O soro é reaproveitado 
 
 

Nata para 
manteiga 

 

 
Nata para 
manteiga  

 

Alimentação 
animal 

 

Nata para 
manteiga 

 
Mexedura Rápida 2 min Lenta 10 min Rápida 2 min Lenta 3 min 
Cozimento da massa  
(adição de água quente) 
 

10 min 
 

5 min 
 

15 min 
 

5 min 
 

Sal refinado 
(diretamente na massa) 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Material das fôrmas 
 

Inox 
 

Inox 
 

Madeira 
 

Madeira 
 

Prensa manual de madeira 
 
 

Coletiva e 
vertical 

 

Coletiva e 
vertical 

 

Coletiva e 
horizontal 

 

Coletiva e 
horizontal 

 
Tempo de prensa 30 min 30 min 12 h 4 h 
Adiciona soro quente Sim  Sim  Não  Não  
Ocorre a viragem na prensa 
 

1 vez 
 

2 vezes 
 

1 vez 
 

1 vez 
 

Ocorre a Maturação  
 
 

Câmara 
refrigerada 
 2 a 4 °C 

Câmara 
refrigerada 

0 a 5 °C 

Congelador 
Horizontal 

 

Congelador 
Horizontal 

 
Viragem na maturação  1 vez 1 vez Não Não  

Embalagem/validade 
 

 
A vácuo 
 90 dias 

 

Sacos 
plásticos 
45 dias 

Sacos 
plásticos 
Não sabe 

Sacos 
plásticos 
Não sabe 

Realiza  
capacitação dos funcionários Não Não Não Não 
Análises microbiológicas e 
físico-químicas Não Não Não Não 

 

Observa-se na Tabela 4.3 que todos os produtores utilizavam o leite sem pasteurização 

e não possuíam nenhum tipo de inspeção. Conforme Nassu et al. (2001), as unidades que 
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pasteurizam o leite são geralmente aquelas que possuem inspeção e os pequenos produtores, 

em sua maioria, não efetuam essa operação, o que não é correto. A não pasteurização e a falta 

de inspeção poderão acarretar vários problemas no produto final e consequentemente na saúde 

pública, já que o serviço da inspeção garante que os procedimentos sigam as normas 

higiênico-sanitárias durante o processo de fabricação de queijo coalho.  

Em relação à coagulação do leite, todos os produtores utilizam o coalho industrial em 

pó. No entanto, os mesmos não costumam verificar a temperatura do leite antes da sua adição 

e como consequência pode-se observar variação no tempo de coagulação em cada processo. 

Conforme Silva (1996), para ocorrer à formação do coágulo é necessário que o leite esteja 

entre 32 a 35 °C. Quanto ao tipo de coalho, cada propriedade tem variação de acordo com a 

marca comercial e a forma de utilização, não seguindo um padrão. Algumas adicionam o 

coalho industrial em pó diretamente a massa, enquanto em outras, o produto é diluído em 

água antes de ser adicionada a massa utilizando-se um pouco de sal.  

Ao atingir o tempo do ponto de corte da coalhada, a mesma é cortada com colher de 

madeira pela maioria das queijarias (Figura 4.2), sem a preocupação com a higiene e nem com 

os tamanhos do coágulo. Considerando que a madeira é um material de difícil higienização e 

desinfecção, a sua utilização constitui possível fonte de contaminação, não sendo adequada 

para manipulação de alimentos o que pode comprometer as condições higiênico-sanitárias do 

processo do queijo (BRASIL, 1997). Além disso, a não uniformidade dos tamanhos do 

coágulo favorece a perda de qualidade, já que poderá ocorrer dessoragem não homogênea e 

baixo rendimento durante a fabricação deste produto (SILVA, 1996). Após o corte, observa-se 

a adição de água quente (aproximadamente 80 a 90 °C), chamada de aquecimento da massa, 

sendo esse procedimento utilizado para unir os grãos e favorecer a retirada do soro e em 

seguida a massa coalhada fica em repouso por alguns minutos para decantação, separando-a 

do soro.  
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                                   a)                                                               b) 

Figura 4.2 – Corte da massa: a) verificação do ponto de corte da massa, b) após o corte da 
coalhada no processo artesanal. Fonte: Arquivo pessoal. 

 
No processo artesanal, a maioria dos produtores de queijo coalho adiciona o sal 

diretamente na massa (Figura 4.3). Sabe-se que o sal é utilizado na fabricação de queijos com 

várias finalidades. Conforme Aquarone et al. (2001), além de contribuir com o sabor, o sal 

melhora a textura e a aparência do queijo, controla a fermentação lática determinando o nível 

ideal de acidez, inibe o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis e auxilia na 

expulsão do soro.  

 

 

 

Figura 4.3 – Adição de sal diretamente na massa no processo artesanal.  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em relação à enformagem e prensagem, os dados demonstraram que a maioria dos 

produtores de queijo coalho artesanal utilizava prensas verticais e horizontais de madeira 

(Figura 4.4), sendo a massa do queijo adicionada às fôrmas com dessorador. A utilização das 

fôrmas e prensas de madeira está em desacordo com a Portaria nº 326 (BRASIL, 1997) e a 

RDC nº 275 (BRASIL, 2002c) sendo considerada fonte de contaminação. Verifica-se que o 
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tempo de prensa e viragem também variou entre as quatro queijarias. Este fator determina a 

umidade do queijo, pois quanto mais tempo a massa do queijo permanece na prensa, maior a 

quantidade de soro que será expulsa, tornando o queijo com baixa umidade. Além disso, 

alguns produtores adicionam o soro quente aos queijos no momento que são retirados da 

prensa para a viragem (Figura 4.5), esta prática, segundo os mesmos, é realizada para dar mais 

sabor ao queijo. 

 

   

                                   a)                                                       b) 

Figura 4.4 – Prensas utilizadas no processo artesanal: a) vertical, b) horizontal. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
Figura 4.5 – Retirada dos queijos da prensa para a viragem. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Em relação à maturação e armazenamento dos queijos, observa-se que duas queijarias 

possuem câmaras de refrigeração e as outras, congelador horizontal. Constatou-se que os 

queijos são mantidos sob refrigeração até o momento de sua comercialização, geralmente até 

cinco dias após a sua fabricação. A viragem dos queijos durante estocagem ou maturação é 
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necessária para evitar a deformação dos mesmos e perda irregular de umidade, pois, se não 

forem virados, os queijos poderão ressecar na parte superior, bem como sofrer deterioração na 

parte inferior. Este procedimento só foi observado nas queijarias Q1 e Q2 (Tabela 4.3). 

A utilização das embalagens preserva a qualidade dos queijos e garante informações 

aos consumidores sobre o produto adquirido. A rotulagem é a maneira utilizada pelo 

fabricante para informar quais são os itens que integram os alimentos que serão consumidos. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor (Nunes Junior & Matos, 2009), todo o produto 

deve trazer informações claras, precisas e em língua portuguesa, sendo que os rótulos de 

alimentos devem indicar: prazo de validade, quantidade, ingredientes, nome e endereço do 

fabricante entre outros dados como número do Serviço de Inspeção Federal (SIF) órgão de 

inspeção do Ministério da Agricultura e Abastecimento. No entanto, observa-se que dois 

produtores de queijo coalho indicam a validade de seu produto em seus rótulos, mas sem o 

carimbo de inspeção, e os outros dois embalam seus queijos em sacos plásticos, mas sem 

rotulagem e não sabem precisar a validade de seus produtos (Tabela 4.3). Estudo realizado 

por Nassu et al. (2001), em queijarias artesanais, também foram observadas deficiências no 

que diz respeito a embalagem. 

A falta de capacitação dos funcionários e a não realização de análise microbiológica e 

físico-química observada em todas as queijarias comprometem a qualidade e a segurança 

alimentar dos queijos artesanais. Conforme Nascimento Neto et al. (2007), a produção e 

transformação de alimentos com qualidade é uma constante preocupação no país, expressa na 

forma de legislação RDC nº 12 (BRASIL 2001a). Neste sentido, as diretrizes dos programas 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) devem ser adotadas a fim de assegurar a qualidade e 

segurança dos alimentos para os consumidores. Entretanto, a assistência técnica rural 

necessita de melhores esclarecimentos técnicos nas questões relacionadas à aplicação prática 

das diretrizes das BPF nas agroindústrias rurais. Por outro lado, as agroindústrias rurais não 

contam, em grande parte, com recursos humanos que as orientem no sentido de atender às 

exigências legais  
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4.2 Caracterização do processo industrial  

 

 

Das cinco empresas produtoras de queijo coalho industrializado no RN, apenas duas 

responderam ao questionário enviado. Com base nestas respostas, a Tabela 4.4 apresenta os 

resultados da caracterização e produção destas indústrias e seus pontos de comercialização do 

queijo coalho no RN. 

 
Tabela 4.4 – Caracterização das indústrias produtoras do queijo coalho industrializado no 

Estado do RN e comercializado em Natal/RN. 

 Indústria A (I A) Indústria B (I B) 

Produtos fabricados 

 

Leite pasteurizado, bebidas lácteas, 
iogurtes, coalhada, queijos, 
manteiga da terra, requeijão 

cremoso e doce de leite 

Leite pasteurizado, bebidas 
lácteas, iogurtes, queijos e 

manteiga 

Variedades de queijos 
produzidos 

 Coalho (tradicional, temperado e 
defumado) e de manteiga 

Coalho (tradicional e 
temperado) e muçarela 

Produção mensal 20.000 kg 
30.000 l de bebida láctea e 

7.000 kg de queijo 

Principais pontos de 
venda 

 

Supermercados e hipermercados 

 

Supermercados, hipermercados 
e mercadinhos 

 

 

Conforme Tabela 4.4, as indústrias que participaram da pesquisa produzem, além do 

queijo coalho, outros derivados lácteos e a produção mensal variou de 7.000 a 20.000 kg de 

queijo. Observa-se também que a IB não produz queijo de manteiga, no entanto produz o 

queijo muçarela, que também é bastante aceito no mercado do RN. A principal distribuição do 

queijo coalho industrializado está entre supermercados e hipermercados, sabendo que pode 

ser distribuído também para pequenos comércios, conforme indicou a indústria B. 

Em relação à caracterização do processo utilizado para fabricação do queijo coalho 

industrializado, os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Caracterização do processamento de queijo coalho industrializado no Estado do 

RN e comercializado em Natal/RN.  

PROCESSAMENTO Indústria A (I A) Indústria B (I B) 
Fornecimento do leite  Próprio e Terceiros Terceiros 
Padronização 3,2 % 3,0 % 
Pasteurização Rápida Rápida 
Ingredientes adicionados 
 

CaCl2, coalho bovino em pó 
 

CaCl2, fermento láctico e 
coalho bovino em pó 

Temperatura de 
coagulação 32 °C 30 °C 
Corte da massa Liras verticais e horizontais Liras verticais e horizontais 
Repouso após o corte Não 1 h e 15 minutos 
O soro é reaproveitado Sim, em bebidas lácteas Sim, em bebidas lácteas 
Tratamento da massa 
Ocorre a mexedura Sim  Sim 
Tempo e temperatura 1 h/45 °C 20 min/30 °C 
Em que é realizado Tanques encamisados Tanques encamisados 
Adição de sal  diretamente na massa diretamente na massa  
Enformagem   
Material e tipo de fôrmas 
 

Fôrmas plásticas com saída de 
soro e dessorador 

Fôrmas plásticas com saída de 
soro e dessorador 

O soro é reaproveitado Não, descartado no esgoto Sim, alimentação de animais 
Prensagem   
Material e tipo de prensa Inox, pneumática coletiva Inox, Manual e individual  
Tempo de Prensagem  40 min, não há viragem 40 min, uma viragem  
Maturação    
Em câmaras refrigeradas  Sim Sim 
Controle de umidade Não Não 
Tempo e temperatura 
 

48 h/4 °C 
 

Tempo não informado/ 
entre 3 e 8 °C, 

Os queijos são virados Sim Sim 
Distribuição para 
comercialização    4 dias após a fabricação 5 dias após a fabricação 
Validade do queijo 45 dias 60 dias 

 

Diante dos resultados obtidos na Tabela 4.5, observa-se que as indústrias de queijo 

também recebem a matéria prima através de fornecimento próprio ou de terceiros, como nas 

queijarias artesanais (Tabela 4.3), o que configura prática comum na área de laticínios do RN. 

Em geral, os resultados indicaram variação no processo de fabricação do queijo coalho, o que 

permite que este produto chegue ao consumidor sem padronização, com variações na 

composição físico-química e atributos sensoriais.  

A padronização do leite foi observada nos dois processos, o que demonstra ser uma 

prática utilizada pelas indústrias produtoras de queijo coalho. Conforme Ciência do leite 
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(2011a), é importante que a padronização do leite para fabricação seja feita com base na 

relação caseína/gordura, a qual, uma vez mantida fixa, permite obter queijos com a mesma 

composição físico-química.  

Os resultados mostraram que a pasteurização rápida (72 °C/15 s) foi o método 

utilizado para eliminar os micro-organismos patogênicos pelas empresas pesquisadas. 

Observou-se também que, após o tratamento térmico verifica-se a adição de cloreto de cálcio 

(CaCl2), prática essa que conforme Silva (1996) e Ferreira (2008), é necessária para  

acrescentar cálcio ao leite que é perdido quando o mesmo é pasteurizado o que melhora a 

aptidão do leite à coagulação, melhorando as propriedades da coalhada e diminuindo as 

perdas de constituintes no soro durante o corte da massa. Ordóñez (2005a) indica que a não 

utilização implicará numa coagulação demorada e incompleta.  

A utilização do coalho em pó para coagulação do leite foi observada nessa pesquisa 

concordando com os processos artesanais (Tabela 4.3). Em relação ao processo industrial, 

pode-se observar pequenas variações nas temperaturas de coagulação do leite. De acordo com 

Aquarone et al. (2001), a faixa ótima de atuação do coalho são temperaturas entre 32 a 35 °C, 

o que favorece boa ação enzimática e o crescimento da cultura lática. No entanto, a IA trabalha 

a temperatura de 32 °C, sem utilização de cultura lática, enquanto a IB utiliza o fermento 

lático e temperatura de coagulação de 30 °C, estando abaixo da recomendada por este autor. 

Diferentemente do processo artesanal, no processo industrial observa-se que o corte da 

massa é realizado com liras verticais e horizontais com o objetivo de aumentar a superfície da 

mesma, acelerando a eliminação do soro (Tabela 4.4). Conforme Silva (1996), a obtenção de 

grãos uniformes favorece a dessoragem homogênea e mantém a qualidade do queijo. No 

entanto, observam-se diferenças entre os dois processos em relação ao tempo de repouso após 

o corte. O menor tempo de repouso dificulta a separação completa do soro da massa, como 

conseqüência, será necessário maior tempo de prensa para retirada do soro ou o produto final 

apresentará mais umidade.  

Em relação ao aproveitamento do soro, os resultados demonstram que no processo 

industrial o soro obtido após o corte da massa é reaproveitado na fabricação de bebidas 

lácteas.  O mesmo foi observado nas queijarias Q1, Q2 e Q4 que utilizam o soro para produzir 

a nata utilizada na fabricação da manteiga. O soro resultante da prensagem dos queijos é 

reaproveitado em alimentação animal, sendo que este procedimento foi também observado na 

queijaria Q3 (Tabela 4.3). No entanto, ainda se descarta o soro no esgoto (IA), desperdiçando o 

seu aproveitamento e poluindo o meio ambiente.  
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Durante o tratamento da massa ocorre a mexedura e cozimento em tanques 

encamisados. Nestes itens, observa-se que as duas indústrias realizam cozimento a 45 e a 30 

°C e nestas temperaturas ainda é possível a sobrevivência do fermento lático mesófilo 

(PEREZ, 2005) que tem a finalidade de desenvolver o sabor do queijo durante a maturação e 

inibir o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis (SILVA, 1996, NASSU et al., 

2006). Nesta etapa, o sal é adicionado diretamente na massa, sendo que à utilização de 

quantidades de sal acima do limite recomendado significa interrupção da fermentação da 

lactose e, consequentemente, da produção de ácido lático (PEREZ, 2005) além de favorecer a 

expulsão do soro e desenvolver o sabor e a conservação do queijo (NASSU et al., 2006). É 

importante observar que as indústrias, assim como nos processos artesanais, optaram por 

adicionar o sal antes da enformagem e diretamente na massa, o que favorece a distribuição de 

sal não uniforme, sendo este procedimento indicado para pequenos volumes de queijo.  

Em relação à prensagem, verifica-se que as prensas utilizadas no processo industrial 

são de aço inoxidável, diferindo apenas nos modelos. Ressalta-se que o tempo de prensa (40 

min) foi o mesmo utilizado pelos dois processos. Observa-se também que IA não realizada a 

viragem dos queijos durante a prensa.  

As duas empresas pesquisadas informaram que a maturação dos queijos é realizada em 

câmaras refrigeradas, sem controle de umidade, embora cada empresa utilize sua própria 

variação de temperatura nesta etapa. Conforme Ordóñez et al. (2005a), a maturação é o 

processo em que ocorre as modificações das características físicas e químicas dos queijos.  

Consiste em submeter os queijos durante determinado tempo, temperatura e umidades 

relativas definidas. O que irá gerar substâncias responsáveis pelo sabor e aroma. 

Verifica-se também variação no período de distribuição e no prazo de validade desses 

queijos indicado pelas indústrias pesquisadas. Talvez esta diferença seja atribuída a falta do 

estudo de vida de prateleira não realizado pelas indústrias, desta forma as mesmas não 

poderão saber exatamente o tempo de validade deste produto, e a não padronização nas etapas 

dos processos industriais poderá influenciar nestes parâmetros. 
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4.3 Análises físico-química 
 

 

Os resultados das análises físico-químicas (umidade, atividade de água, pH e acidez 

total titulável) para os queijos coalho artesanais e industriais comercializados na cidade do 

Natal/RN, estão apresentados na Tabela 4.6.  

 

Tabela 4.6 – Resultados de análises físico-químicas e seus desvios padrão para as amostras de 

queijo de coalho produzido artesanalmente em Caicó/RN e amostras industriais produzidas no 

RN e comercializadas em Natal/RN. 

  ANÁLISES 
AMOSTRAS Umidade (%) Aw (%) pH Acidez (%) 

A1 39,77 ± 0,021a 0,970 ± 0,002dc 6,51 ± 0,031e 0,31 ± 0,016c 

A2 37,60 ± 0,016a 0,971 ± 0,001dc 6,54 ± 0,017e 0,47 ± 0,034b 

A3 36,87 ± 0,016a 0,983 ± 0,002b 6,81 ± 0,006d 0,08 ± 0,004d 

A4 36,07 ± 0,011a 0,967 ± 0,003d 6,78 ± 0,010d 0,10 ± 0,005d 

I 1 37,27 ± 0,014a 0,967 ± 0,002d 6,18 ± 0,032c 0,59 ± 0,014ª 

I 2 32,97 ± 0,019a 0,974 ± 0,002c 6,65 ± 0,006b 0,35 ± 0,018c 

I 3 38,23 ± 0,018a 0,990 ± 0,002ª 6,90 ± 0,025a 0,15 ± 0,011d 

I 4 38,07 ± 0,029a 0,974 ± 0,001c 6,53 ± 0,021e 0,33 ± 0,058c 

 Médias seguidas da mesma letra minúscula em uma mesma coluna não diferem significativamente entre si a      

p ≤ 0,05. 

 

Foram observadas variações na maioria dos parâmetros analisados dos queijos 

independente da sua origem, devido provavelmente a diferenças em algumas etapas do 

processo, conforme observado nesta pesquisa (Tabela 4.6).  

Diferenças significativas (p < 0,05) foram encontradas para todos os parâmetros, 

exceto para o teor de umidade. Em pesquisa realizada por Nassu et al. (2010), utilizando 

secagem em estufa a 130 °C, também foi observado que o teor de umidade foi o único 

parâmetro que não apresentou diferença significativa entre amostras de queijo coalho 

artesanais e industriais produzidas no RN. Em relação a este parâmetro, observa-se que todas 

as amostras de queijos artesanais e a maioria das industriais podem ser classificadas como 

média umidade, por apresentar valores médios entre 36,07 a 39,77 % e estão de acordo com o 
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Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade para este produto (BRASIL, 2001b) que 

estabelece valores de 36 a 54,9 %. 

No estudo conduzido por Ferreira & Freitas Filho (2008) e Freitas Filho et al. (2009) 

no Estado de Pernambuco, foram encontrados queijos de diversos teores de umidade, 

classificando-se como de média e alta umidade. Nassu et al. (2001) encontraram teor médio 

de umidade para queijo coalho de 43,01 %, valor próximo ao relatado neste trabalho. Estas 

diferenças provavelmente se devem as variações no processamento de cada queijaria. A 

formação e o manuseio da coalhada afetam a sua habilidade de reter a umidade, influenciando 

nessa variação. Conforme Nassu et al. (2001), outra etapa que pode influenciar os teores de 

umidade é o tempo de prensagem, que difere muito entre os produtores, o que foi observado 

nesta pesquisa no processo de queijo artesanal.  

Em relação às amostras industriais analisadas (Tabela 4.6), verifica-se que a amostra I2 

(32,97 %) apresenta o mais baixo teor de umidade entre os queijos analisados, não mantendo 

as características de identidade para o queijo coalho conforme o regulamento. A baixa 

umidade provavelmente se deve a um maior tempo que esse queijo passou na prensa, 

proporcionando a retirada do soro sendo um produto bastante compacto.  

Os valores de pH das amostras artesanais e industriais analisadas variaram entre  6,51 

a 6,81 e 6,18 a 6,90, respectivamente, sendo considerado produto de pouca acidez, com faixa 

ótima para o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Freitas Filho 

et al. (2009) encontraram variações entre 5,27 - 5,85 nos resultados das análises de pH em 

amostras de queijo coalho produzido artesanalmente em Jucati, PE. Observa-se (Tabela 4.6) 

que entre as amostras de origem artesanal apresentaram  diferença significativa (A1 e A2 entre 

A3 e A4), e as amostras A3 e A4 diferiram  de todas as amostras industriais. Além disso, 

verifica-se que todas as amostras de origem industrial diferiram entre si. O mesmo 

comportamento foi observado para a acidez em relação às amostras artesanais, entretanto, nas 

industriais a maioria das amostras diferiu entre si. 

Os valores médios de Aw encontrados nos queijos analisados também é um fator que 

favorece ao desenvolvimento de micro-organismos. Observa-se que as amostras artesanais e 

industriais apresentaram valores médios para este parâmetro, entre 0,967 a 0,983 e 0,967 a 

0,990, respectivamente. Resultados variados são observados nos valores de Aw entre as 

amostras artesanais e industriais, sendo que A3 diferiu significativamente em relação às 

demais amostras artesanais A1, A2 e A4, e industriais I2, I3 e I4. Verifica-se também que todas 
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as amostras industriais diferiram entre si, o que sugere a não padronização tanto nos processos 

artesanais, quanto nos industriais, e entre estes. 

 

 

4.4 Análises microbiológicas  
 

 

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas de Coliformes a 35 °C e a 45 °C e 

de Estafilococos coagulase positiva, das amostras de queijo coalho artesanal e industrial, são 

apresentados na Tabela 4.7. Estes resultados foram relacionados ao teor de umidade 

determinado em cada amostra de queijo, sendo que essa relação permite avaliar se os 

resultados microbiológicos se apresentam dentro dos limites preconizados pela legislação 

brasileira RDC nº 12 (BRASIL, 2001a). 

 

 A Tabela 4.7 apresenta os resultados das análises microbiológicas realizadas em 

quatro marcas de queijo coalho artesanais e industriais, vale lembrar que as amostras 

artesanais foram adquiridas na cidade do Natal/RN, sem registro no Serviço de Inspeção 

Federal (SIF) ou Sistema Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SEIPOA) e 

industriais foram adquiridas em supermercado na cidade do Natal/RN, com registro no SIF ou 

SEIPOA. 

 

Tabela 4.7 – Resultados dos parâmetros microbiológicos para as amostras artesanais e 

industriais de queijo de coalho produzido artesanalmente na região do Seridó/RN e produzido 

industrialmente no RN comercializado em Natal/RN. 

Amostras 
 

Umidade (%) 
 

Coliformes a 
35 °C (NMP/g) 

Coliformes a 45 °C 
(NMP/g) 

Estafilococcos 
coagulase positiva 

(UFC/g) 
A1 39,77 ± 0,021a > 1,1 x 103 > 1,1 x 103 -  
A2 37,60 ± 0,016a > 1,1 x 103 > 1,1 x 103 -  
A3 36,87 ± 0,016a    1,1 x 103    4,6 x 102 -  
A4 36,07 ± 0,011a > 1,1 x 103 > 1,1 x 103 - 
I1 37,27 ± 0,014a > 1,1 x 103 > 1,1 x 103   > 103 
I2 32,97 ± 0,019a    2,3 x 101    2,3 x 101 > 103 
I3 38,23 ± 0,018a   1,1 x 101    1,1 x 101 - 
I4 38,07 ± 0,029a   4,6 x 102    2,4 x 102 - 

Médias com letras iguais em uma mesma coluna não diferem significativamente entre si (p ≤ 0,05). 
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A Tabela 4.7 apresenta o teor de umidade dos queijos como parâmetro que relaciona 

os limites aceitáveis para cada bactéria pesquisada. Observa-se nesta Tabela, que todas as 

amostras artesanais apresentaram contaminação por coliformes a 35 °C. Embora os limites 

para os coliformes totais não estejam preconizados pela RDC nº 12, estes micro-organismos 

são utilizados como indicadores de falhas de higiene e das boas práticas de fabricação (BPF), 

além de reduzir a vida de prateleira dos alimentos. Diversos autores realizaram pesquisas de 

coliformes totais em queijos coalho artesanais e indicaram que o processo artesanal apresenta 

condições precárias de higiene e sugeriram a implementação de um programa de BPF nas 

queijarias produtoras dos queijos nessa região (LEITE et al., 2002; FEITOSA et al., 2003; 

BORGES et al., 2003; ALVES et al., 2009; FREITAS FILHO et al.; 2009).  

Em relação aos coliformes a 45 °C, a maioria das amostras artesanais (75 %) 

apresentou valor superior a 103 NMP/g, sendo acima do permitido pela legislação RDC nº 12, 

que determina no máximo 103 NMP/g para alimentos de média umidade. O número elevado 

deste micro-organismo indica contaminação por material fecal recente, podendo ser 

decorrente da qualidade da matéria prima geralmente obtida a partir de uma ordenha não 

higiênica, conforme observado nos dados obtido no check-list (Tabela 4.2). Este resultado 

sugere a falta de cuidados com a sanidade do rebanho o que pode comprometer a qualidade da 

matéria prima e consequentemente do produto final. A ausência das BPF e a não-

pasteurização do leite também favorecem o desenvolvimento dos coliformes termotolerantes. 

Relacionado a estas características, os parâmetros físico-químicos presentes nos queijos 

artesanais (Tabela 4.6), também contribuem para a obtenção desses resultados, já que pH e 

Aw se apresentaram dentro da faixa ótima para o crescimentos da maioria dos micro-

organismos. 

Estudos realizados por FEITOSA et al. (2003) encontraram coliformes termotolerantes 

acima dos limites determinado pela legislação brasileira (RDC nº 12) em 36 % das amostras 

de queijo coalho produzido em diferentes microrregiões do Estado do Rio Grande do Norte. 

Avaliando a qualidade microbiológica de queijo coalho comercializado em outros Estados do 

Nordeste, verifica-se que diferentes pesquisadores têm relatado a ocorrência deste micro-

organismo com níveis superiores aos permitidos pela RDC nº 12. Investigações conduzidas 

por Leite et al. (2002) e Borges et al. (2003) demonstraram a presença de coliformes a 45°C na 

maioria das amostras comercializadas de queijo coalho artesanal.  

Na Tabela 4.7 pode-se observar que a pesquisa para determinar os Estafilococos 

coagulase positiva apresentou valores de acordo com a legislação, já que o teste de coagulase 
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foi negativo em todas as amostras artesanais analisadas. Conforme Gava et al. (2009), a 

microbiota de alguns alimentos pode inibir grupos de micro-organismos, esta característica é 

observada em alimentos crus, como o leite cru ou in natura em que sua microbiota natural não 

permite que patógenos, como o Staphylococcus aureus, atinja níveis elevados, já que os 

patógenos não são bons competidores e as bactérias láticas presente neste produto podem 

produzir ácido lático e bacteriocinas, que exercem ação antagônica sobre os patógenos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, em relação aos Estafilococos coagulase positiva, 

diferiram da pesquisa realizada por Feitosa et al. (2003), que observaram, em 72,7 % das 

amostras de queijo de coalho produzidas no RN,  limites acima do permitido pela RDC nº 12, 

com contagens variando de 7,0 x 104 a 1,3 x 108 UFC/g. Alves et al. (2009) também 

detectaram este micro-organismo em 23,3 % das amostras de queijo coalho comercializado 

informalmente em São Luis/Maranhão, portanto em desacordo com os padrões 

microbiológicos regulamentares por apresentarem valores acima de 103 UFC/g. Apesar deste 

produto não encontrar-se próprio para consumo, foi comercializado. 

Em relação às amostras industriais, observa-se na Tabela 4.7 que a amostra I1 

apresentou contagem superior a 1,1 ×103 NMP/g para coliformes a 35 °C. Isso indica que, 

neste caso, podem ter ocorrido falhas na manipulação e deficiências na higienização dos 

equipamentos e manipuladores na indústria, pois os coliformes são facilmente destruídos com 

a pasteurização. Essa mesma amostra apresentou contagem de coliformes a 45 °C acima do 

permitido pela RDC nº 12 indicando ausência das condições higiênicas e evidenciando a 

possibilidade do produto veicular outros micro-organismos patogênicos, podendo causar 

problemas a saúde do consumidor.  

No entanto, comparando os resultados das amostras industriais com as artesanais 

(Tabela 4.7) pode-se dizer que os queijos coalho produzidos a partir de leite pasteurizado 

apresentou menores quantidades de coliformes, mesmo assim, ainda há índice de 

contaminação, demonstrando que o serviço de inspeção não está sendo suficiente para 

oferecer ao consumidor garantia que 100 % das amostras estejam dentro do padrão 

microbiológico desse alimento, o que sugere falhas durante a verificação do processo do 

queijo coalho no RN, uma vez que as amostras I1 e I2 não poderiam ser comercializadas. 

Pesquisa realizada por Leite et al. (2002), com queijo coalho industrializado 

comercializado em Salvador-BA, encontrou elevada contaminação por coliformes a 35 °C e a 

45 °C, e não observou diferença significativa entre as amostras que possuíam SIF e aquelas 

que não o possuíam, caracterizando falha nas ações do Serviço de Inspeção Federal.  
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Quanto à pesquisa de Estafilococos coagulase positiva verifica-se que metade das 

amostras industriais apresentou valores acima do limite permitido pela legislação brasileira. A 

presença de Estafilococos coagulase positiva nas marcas I1 e I2 pode estar relacionada com a 

manipulação dos queijos, pois os manipuladores representam os principais meios de 

transmissão dessa bactéria. É importante destacar que as elevadas contagens desse micro-

organismo são indicativas da presença de enterotoxinas estafilocócicas, sendo um risco à 

saúde do consumidor. Lima (2005) identificou a presença de estafilococos coagulase positiva, 

acima do limite máximo permitido, em 53,49 % das amostras de queijo coalho artesanais e em 

9,30 % de amostras de queijo industriais com SIF em queijos produzidos no Ceará. 

Conforme Guimarães (2002); Cardoso e Araújo (2003), a contaminação do leite 

pasteurizado por altas contagens de micro-organismos deterioradores, tem sido atribuída a 

deficiências no manejo e higiene durante a ordenha, elevados índices de mastites, descuidos 

com a correta desinfecção e manutenção de equipamentos e falta de treinamento para os 

colaboradores. O elevado número de estafilococos coagulase positiva encontrado nesta 

pesquisa poderia ser reduzido com aplicação efetiva da obtenção higiênica do leite, até o 

produto final. A obtenção do leite de animais que não apresenta mastite é de fundamental 

importância para obtenção de leite com baixos índices de Staphylococcus (LIMA, 2005).  

É importante ressaltar que os queijos produzidos industrialmente apresentaram nível 

significativo de contaminação (50 %) com estafilococos coagulase positiva, apesar de ser 

submetido à fiscalização durante a sua produção pelo SIF e SEIPOA, o que sugere falha desse 

sistema durante a verificação do processo do queijo coalho no Rio Grande do Norte. 

 

 

4.5 Análise sensorial 

 

 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados de aceitação em relação aos atributos aparência, 

odor, sabor e textura, atribuída pelos provadores utilizando escala hedônica de nove pontos, 

para amostras de queijo coalho comercializadas em Natal/RN,  
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Tabela 4.8 – Médias de aceitação atribuídas pelos provadores para as amostras de queijos 

coalho artesanais e industriais comercializadas em Natal/RN em relação aos atributos 

aparência, odor, sabor e textura. 

DMS= diferença mínima significativa para estabelecer diferença de acordo com o teste de Tukey (p ≤ 0,05) 
Médias com letras iguais minúsculas em uma mesma linha não diferem estatisticamente entre si (p > 0,05). 
 

O atributo sabor (Tabela 4.8) foi o único parâmetro que apresentou diferenças 

significativas (p < 0,05) entre as amostras de queijos analisadas. Esta diferença pode ser 

verificada através da Tabela 4.8 em que o queijo I2 obteve maior média em relação ao queijo 

I1. É importante ressaltar que não foi significativa a diferença entre os queijos artesanais e 

industriais avaliados. Este resultado demonstra que os processos industriais estão conseguindo 

resultados sensoriais, em relação ao sabor, semelhantes aos das queijarias artesanais. 

Conforme Andrade et al. (2005), as técnicas de fabricação, o uso de leite cru ou pasteurizado, 

possivelmente não influenciam diretamente na aceitabilidade do queijo de coalho.  

A diferença significativa se deu entre as amostras industrializadas e pode-se observar 

que o queijo I2 teve melhor aceitação que o I1, de acordo com histograma de frequência 

(Figura 4.6), onde se verifica que a amostra do queijo industrial I2 alcançou maior freqüência 

de nota oito da escala hedônica (gostei muito), obtendo o melhor nível de aceitação para o 

atributo sabor entre as amostras analisadas. No entanto, o queijo também industrializado I1 

obteve maior porcentagem (16 %) de frequência para o nível de aceitação 4 (desgostei 

ligeiramente) em relação as demais amostras. A variação dos percentuais de aceitação 

observada nas amostras industriais possivelmente ocorreu pela variabilidade nos métodos de 

fabricação empregados na elaboração do queijo de coalho.  

 

  Amostras de queijo   
Atributo A1 A2 I1 I2 DMS 
Aparência 6,33a 6,66a 6,03a 6,58a - 
Odor 6,44a 6,25a 5,94a 6,48a - 
Sabor 6,78ab 6,51ab 6,22b 7,05a 3,54 
Textura 6,86a 6,69a 6,53a 6,84a - 
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Figura 4.6 – Histograma de frequência do nível de aceitação sensorial para o atributo sabor. 

 

 

4.6 Perfil do consumidor 

 

 

A maioria dos entrevistados na pesquisa foi do sexo feminino (74,50 %) e apresentou 

faixa etária entre 25 a 34 anos (32 %) (Figura 4.7). Em relação ao percentual do grau de 

instrução, 0,5 % dos entrevistados não sabia ler e escrever e 29,50 % possuíam o 2º grau 

completo. Foi observado que 34,75 % dos entrevistados possui renda familiar entre 1 e 3 

salários mínimos, no entanto uma pequena parcela (6 %) tem renda familiar de até um salário 

mínimo. De acordo com Duarte et al. (2005), o queijo coalho é um alimento típico e acessível 

a maioria das classes sociais. No entanto, Garcia (2003), em estudo do perfil do consumidor 

de queijos em Campinas/SP, observou que o consumo está correlacionado com o grau de 

escolaridade: quanto maior a renda familiar ou maior o grau de escolaridade, maior o 

consumo de queijos.  
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Figura 4.7 – Perfil dos consumidores de queijo coalho da cidade do Natal/RN. 
 

Em relação à preferência do local de compra (Figura 4.8), 68,50 % dos entrevistados 

preferem comprar o queijo em supermercados. Entretanto, ainda existe uma parcela de 5,25 % 

que adquire em feira livre e 7,75 % dos consumidores compram o queijo coalho de pessoas 

que trazem do interior do Estado do RN, que são vendedores ambulantes, em sua maioria e 

não possuem instalações compatíveis, nem orientações adequadas que permitam a obtenção 

do produto em condições higiênico-sanitárias apropriadas. Resultados diferentes foram 

observados por Menezes et al. (2007), em que 58 % dos consumidores de queijo coalho de 
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Alagoas (AL) adquirem o produto em feiras livres e 21 % compram tanto em feira livre como 

em supermercado, enquanto 13 % compram apenas em supermercados e uma parcela de 8% 

em feira livre e padaria. 

Em estudo realizado por Freitas Filho et al. (2007), quanto as condições higiênicas dos 

queijos comercializados em feiras livres de Garanhuns/PE, foi observado condições de 

higiene de equipamentos deficientes, estrutura precária das barracas, falta de higiene pessoal 

dos ambulantes, queijo sem procedência, temperatura de conservação inadequada, indicando 

que  a comercialização dos queijo em feiras livres não garante a qualidade desse alimento. 

Além disso, a maioria dos queijos tipo “coalho”, distribuídos no comércio vindos do 

interior, é proveniente de leite não pasteurizado e produzido de forma caseira e artesanal. Em 

consequência, esses queijos podem ser veículo de contaminação por vários micro-organismos, 

comprometendo a saúde do consumidor (LEITE et al. 2002). Para Freitas et al. (2009), o 

queijo artesanal é produzido a partir de leite não submetido a tratamento térmico, o que 

aumenta os riscos ao consumidor. Borges et al. (2003) indicam, que muitas vezes, esse 

produto é elaborado sem que sejam observados os padrões higiênico-sanitários, fato 

confirmado pelo presente estudo. 

 
Figura 4.8 – Preferência do local de compra dos consumidores de queijo coalho da cidade do 

Natal/RN. 

 

Quanto à observação do carimbo de inspeção (Figura 4.9) e do prazo de validade no 

momento da compra (Figura 4.10), a pesquisa demonstrou que 67,25 % dos consumidores de 

queijo coalho não têm o hábito de verificar o carimbo de inspeção, no entanto, a maioria 
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(75,75 %) observa a validade do produto. Este resultado está de acordo com a pesquisa 

realizada por Menezes et al. (2007), em que 65% dos entrevistados e consumidores de queijo 

coalho de Alagoas observam a validade dos queijos. Esse resultado também foi observado em 

pesquisa realizada por Frata et al. (2009) sobre as embalagens, em que 71 % dos 

consumidores disseram verificar a validade impressa nas embalagens no momento da compra. 

No entanto, é importante ressaltar que, pela falta de conhecimento, estes não observam o 

carimbo de inspeção. 

 

 
Figura 4.9 – Hábito dos consumidores de queijo coalho da cidade do Natal/RN em observar o 

carimbo de inspeção. 

 

 
Figura 4.10 – Verificação do prazo de validade dos consumidores de queijo coalho na cidade 

do Natal/RN. 

 
Neste estudo, 8,25 % dos entrevistados não costumam observar as condições de 

higiene do local e das pessoas que manipulam o queijo coalho no momento da compra (Figura 

4.11). Segundo Góes et al. (2001), é comprovado que a maioria das doenças veiculadas por 
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alimentos ocorre via manipulador e sua inobservância nos hábitos de higiene termina por 

comprometer a qualidade dos alimentos.  

 

 
Figura 4.11– Hábito dos consumidores de queijo coalho da cidade do Natal em observar a 

higiene do local e das pessoas que manipulam o queijo durante a compra. 

 

A Figura 4.12 permite avaliar as preferências dos consumidores durante a compra e 

verificar quais são as maneiras e frequência de consumo do queijo coalho. O principal motivo 

de compra, apontado por 91,25 % dos entrevistados, é por ele gostar do produto. Estudo 

realizado em Campinas/SP por Garcia (2003) também observou que 65 % dos consumidores 

compram queijo por essa mesma razão. Os dados da pesquisa indicam que o preço não 

influencia no momento da compra para a maioria dos entrevistados, já que apenas 6 % se 

importam com esse item.  

Os dados apontam que o queijo coalho costuma ser consumido de preferência assado 

(90,25 %). Em relação à frequência, pode–se observar que há uma significativa participação 

dos que consomem de 1 a 3 vezes por semana (45,25 %), sendo o consumo diário citado por 

17,50 %. 
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Figura 4.12 – Preferência durante a compra, maneira e freqüência de consume dos 

consumidores de queijo coalho em Natal/RN. 

 

Quando questionados sobre o armazenamento após a compra e a forma de embalagem 

(Figura 4.13), a maioria dos entrevistados (93,25 %) costuma armazenar na geladeira, 1,49 % 

armazenam fora da geladeira, e 5,24 % armazenam no congelador para durar mais tempo. 

Durante o armazenamento sob refrigeração, observa-se que 65,75 % armazenam em 

recipientes plásticos, 18,25 % em papel filme e 14,75 % em sacos plásticos. Esses resultados 

demonstram que os consumidores de queijo coalho da cidade do Natal/RN, em sua maioria, 

têm o hábito de armazenar o queijo coalho embalado e refrigerado. 

De acordo com Silva (2008), as exigências do mercado consumidor em relação ao 

custo e a qualidade do produto agroindustrial têm conduzido atenção das empresas que 

desejam ganhar sua parcela do mercado e deve estar relacionada aos novos padrões e hábitos 

de consumo que tem induzido muitas mudanças no comportamento do consumidor, 

principalmente aqueles ligados aos aspectos sanitários. 
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Figura 4.13 – Armazenamento após a compra e forma de embalagem do queijo coalho pelos 

consumidores entrevistado em Natal/RN. 

 

Nesta pesquisa do perfil do consumidor, não foi verificada significância das 

associações ou correlações entre as variáveis de interesse a partir do teste do qui-quadrado.  
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5. Conclusão 
 
 
Verificou-se variação nos processos de fabricação do queijo coalho, tanto entre os 

processos das queijarias artesanais, quanto entre os processos industriais, o que permite que 

esse produto chegue ao consumidor sem padronização, com variações na composição físico-

química e atributos sensoriais. 

No processo artesanal, os procedimentos de ordenha, transporte e manuseio da matéria 

prima utilizada ainda são bastante precários, não sendo executados os procedimentos 

preconizados pela IN 51/2002a, além disso, o leite utilizado não é pasteurizado.  

O atributo sabor foi o único que apresentou diferença significativa, entre os queijos 

industrializados, mas não entre os queijos artesanais. Isso demonstrando que a técnica de 

produção artesanal e industrial não influenciou diretamente na aceitabilidade do produto. 

As análises microbiológicas indicam que o queijo artesanal foi processado em 

condições sanitárias inadequadas, e a maioria das amostras se apresentaram contaminadas 

com coliformes a 45 °C. Além disso, amostras oriundas do processo industrial apresentaram 

contaminação com Estafilococos coagulase positiva, sendo importante ressaltar que esta 

contaminação pode ter ocorrido após a pasteurização, provavelmente durante a manipulação, 

já que este micro-organismo não sobrevive a este processo. 

Muitos consumidores na cidade do Natal/RN ainda desconhecem a informação de que 

o queijo coalho é um alimento perecível e que exige cuidados no momento da compra e 

armazenamento. Alguns entrevistados ainda adquirem esse alimento proveniente do interior e 

de feiras-livres, sem qualquer inspeção ou selo de qualidade, o que pode comprometer a sua 

saúde, pois não há o cumprimento de normas e legislações durante o seu processo de 

fabricação.  

O diagnóstico demonstrou que o processo artesanal do queijo coalho produzido no RN 

precisa de mudanças urgentes, desde a ordenha até a obtenção do produto para 

comercialização. Da mesma maneira as indústrias também precisam reestruturar a 

manipulação durante a fabricação deste produto, sabendo que as condições higiênico–

sanitárias e a pasteurização são fundamentais para obtenção do queijo coalho regional dentro 

dos padrões microbiológicos, o que garantirá produto de qualidade e a saúde do consumidor. 
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