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Introdução

      Os queijos são alimentos derivados do leite ricos 
em proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, 
zinco, iodo, selênio, vitaminas e oligoelementos, 
existindo em todo o mundo mais de 1.000 tipos, feitos 
a partir de diferentes leites e diferentes processos de 
produção [1].  Segundo BORGES et al [2], com o 
desenvolvimento         tecnológico de sua produção 
sugiram, em nível nacional, muitas variedades, sendo 
algumas de  expressão regional, bem aceito e possuindo 
grande popularidade o queijo de coalho tem sua 
produção restrita à região nordestina, sendo 
encontrado, principalmente, nos Estados do Ceará, 
Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte [3]. 
Entende-se por queijo de coalho, o queijo 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 (dez) dias de 
fabricação, é um queijo de média a alta umidade, de 
massa semi-cozida ou cozida apresentando um teor de 
gordura nos sólidos totais variável entre 35,0% e 
60,0% [4].
      No Nordeste do Brasil a maior parte da produção 
de queijo-coalho é obtida em pequenas e médias 
queijarias, as quais movimentam, mensalmente, algo 
em torno de 10 milhões de reais, o que sinaliza essa 
atividade como importante no âmbito social e 
econômico [5].
    O presente trabalho teve como objetivos avaliar os 
aspectos higiênico-sanitários e físico-químicos da 
produção artesanal de queijo coalho em pequenas 
unidades de produção no município de Jucati (PE) e 
também fornecer orientação aos produtores quanto à 
importância da higiene para obtenção de um produto de 
qualidade.

Material e métodos

O período de desenvolvimento do projeto teve 
duração de 120 dias (maio/2008 a agosto/2008) e foi 
dividido em dois momentos: I - pesquisa de campo e II -
pesquisa experimental.

I. Pesquisa de campo
Atividades desenvolvidas

1. Escolha das propriedades a ser objeto de estudo
2. Elaboração e aplicação de questionário
3. Visita in lócus
4. Elaboração de cartilha e divulgação na comunidade
5. Realização de oficina temática e mini-curso

II Pesquisa Experimental
     Atividades desenvolvidas
1. Coletas de amostras
2. Teste de fritura
3. Avaliação dos parâmetros físico-químicos 
3. Análises microbiológicas

Resultados e Discussão

     O trabalho teve início com uma pesquisa de campo 
onde as perguntas chave foram às seguintes: “Como é feito 
o armazenamento do queijo após fabricação?” Qual a 
procedência da água usada na fabricação do queijo?  
“Como é feito o empacotamento do queijo?” Os resultados 
estão sumarizados nos gráficos 1, 2 e 3.
   O armazenamento dos queijos após a produção bem 
como as embalagens utilizadas, as condições higiênicas do 
local onde se fabricam os queijos e a água utilizada para a 
fabricação e lavagem dos utensílios também foram 
analisados.
      A qualidade da água é imprescindível, pois é um dos 
fatores que mais influenciam na qualidade do queijo. De 
acordo com dados do gráfico 3, observa-se que 40% dos 
produtores consume  água de barreiro.



      Apesar das exigências para que o leite destinado ao 
fabrico de queijos seja higienizado por meios 
mecânicos adequados e submetidos à pasteurização ou 
tratamento térmico equivalente em todas as unidades de 
produção avaliadas, o queijo era produzido a partir de 
leite não submetido a tratamento térmico, o que 
aumenta os riscos ao consumidor, sobretudo em dois 
lotes, em que o queijo era mantido para maturação em 
ambiente externo a casa, sem nenhuma proteção
protegido o que podemos comprovar segundo figura 1. 
     A orientação aos produtores quanto à qualidade 
higiênico-sanitária do queijo coalho trouxe resultados 
positivos, sendo evidenciados nas propriedades A, B e 
C, de acordo com os resultados das análises do queijo 
coalho e sua matéria-prima. Havendo um ressalvo na       
propriedade D, não sendo possível obter sucesso nas 
orientações por haver falta de interesse do proprietário, 
por esta prática de produção não ser sua fonte de renda, 
e sim a o cultivo de feijão, mandioca, milho etc.
    Para melhorar a qualidade dos queijos foram 
proporcionados aos produtores mini-cursos e oficinas 
de Boas Práticas de Fabricação (BPF) que visou 
solucionar algumas falhas durante o processamento, 
tornando-se um método eficiente e eficaz para 
elaboração de      produtos. As oficinas e mini-cursos 
tiveram duração de 30 horas. Nas oficinas os 
produtores fizeram experimentos simples, usando todas 
as normas de segurança para obtenção de um produto 
de qualidade. Durante estas atividades foi entregue para 
cada produtor cartilhas informativas.
      Os resultados encontrados para os parâmetros 
físico-químicos (umidade, gorduras, pH, acidez e 
cloreto) para as amostras avaliadas de queijos coalho, 
indicaram variação entre as amostras analisadas, como 
pode ser observado na Tabela 1.
      Os valores de pH das amostras analisadas variaram 
de 5,27-5,85% (tabela 1). Os valores médios mais 
elevados foram para as amostras B e D.
     O valor encontrado para cloreto variou de 2,01% a 
3,88%  nas amostras analisadas.   Sabe-se que o sal é 
utilizado na fabricação de queijos com várias 
finalidades. 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         
microrganismos indesejáveis e auxilia na expulsão do 
soro.
     O teor de acidez encontrado nas amostras estava na 
faixa de 0,11 a 0,49% de ácido láctico.

     O derretimento do queijo Coalho pode ser explicado
pelo baixo valor do pH e alto teor de umidade. MUNCK 
[6] reporta que, em pH inferior a 5,7, o queijo Coalho 
derrete e se deforma na presença de calor.

Conclusão
    O produto pode ser considerado de má qualidade 
sanitária, em 50% das amostras, pois em todas as análises 
resultou em altas contagens microbianas.
  Os cuidados na higiene pessoal dos manipuladores 
deverão ser redobrados, principalmente em relação ao uso 
de máscaras na hora da filagem e empacotamento e a             
higienização das mãos.

Os queijos tipo coalho elaborados por pequenos 
produtores rurais do município de Jucati (PE) apresentam 
as seguintes características: teor de umidade entre 46,91% a 
60,48%, %; pH entre 5,27-5,85%; ácido láctico entre 0,11 
e 0,49%; teor de gordura entre 18,99 e 31,88%; cloreto 
variou de 2,01% a 3,88%.
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Gráfico 1. Forma de armazenamento do queijo
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Gráfico 2: Tipos de embalagens usadas 
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Gráfico 3: Procedência da água usada na fabricação do queijo

Figura 1. Queijo era mantido para maturação em ambiente externo a casa.

Tabela 2. Resultados da análise físico-química para as amostras A, B, C, D, E e F de queijo de coalho produzido 

artesanalmente em Jucati, PE

Análise Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D Amostra E Amostra F

Umidade(%) 51,91 54,85 46,91 55,86 55,58 60,48

Gordura (%) 22,40 22,14 18,99 26,92 24,87 31,88

pH 5,80 5,47 5,85 5,27 5,67 5,70

Acidez (%) 0,185 0,387 0,279 0,495 0,149 0,113

Cloreto (%) 3,51 3,56 2,72 2,01 3,88 2,10


