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RESUMO 

 

O queijo colonial é tradicionalmente produzido nas propriedades rurais, no entanto a 
falta de pasteurização do leite pode resultar em um queijo com bactérias 
indesejáveis e prejudicais para a saúde do consumidor. Este trabalho avaliou a 
presença de bactérias do grupo coliforme e Salmonella em amostras de queijo 
colonial comercializados na cidade de Cruz Alta-RS. Duas amostras analisadas 
foram produzidas por laticínios regularizados e três amostras foram obtidas de 
produtor artesanal. A técnica do número mais provável (NMP) foi utilizada para a 
determinação da presença de coliformes termotolerantes. Não foram encontradas 
bactérias do grupo coliforme em uma amostra de queijo colonial artesanal e nas 
duas amostras de queijo tipo colonial produzida por laticínios estabelecidos. Foi 
evidenciada a presença de contaminações por coliformes totais e fecais em duas 
amostras de queijo colonial artesanal. Neste trabalho foi evidenciado o risco do 
consumo de queijos artesanais que são elaborados a partir de leite não 
pasteurizado. 
 
Palavras-chave: Boas práticas. Fabricação artesanal. Qualidade dos alimentos. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Colonial cheese is traditionally produced on farms, however the lack of pasteurization 
of milk can result in a cheese with undesirable bacteria and harmful to the health of 
the consumer. This work evaluated the presence of bacteria of the coliform group 
and Salmonella in samples of colonial cheese commercialized in the city of Cruz Alta-
RS. Two samples analyzed were produced by regularized dairy company and three 
samples were obtained from artisanal producers. The most probable number (MPN) 
technique was used to determine the presence of thermotolerant coliforms. No 
bacteria of the coliform group were found in a sample of artisanal colonial cheese 
and in the two samples of colonial type cheese produced by established dairy 
products. It was evidenced the presence of contaminations by total and fecal 
coliforms in two samples of artisanal colonial cheese. In this work the risk of the 
consumption of artisanal cheeses that are elaborated from unpasteurized milk was 
evidenced. 
 
Key-words: Good habits. Handmade manufacture. Food quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

O queijo é um produto obtido pela coagulação das proteínas do leite, sendo 

então separadas do soro. A pasteurização do leite cru é necessária, uma vez que 

este pode apresentar uma série de bactérias, naturalmente presentes pelas 

condições de ordenha e manuseio durante sua obtenção. Na elaboração de queijos, 

assim como dos diversos derivados lácteos a pasteurização é uma etapa importante 

para a elaboração de um alimento seguro para saúde e de boa qualidade 

microbiológica. 

Para uma adequada elaboração de queijos coloniais é necessário tomar uma 

série de cuidados como a correta higienização da queijaria e do manipulador além 

de desenvolver a prática com o máximo de higiene para evitar contaminações, o 

leite utilizado deve ser de boa qualidade, possuir boa procedência, sendo obtido com 

boas práticas de higiene para evitar contaminações no produto a ser fabricado. 

O queijo colonial, de fabricação artesanal pode ser considerado um alimento 

com alto risco, principalmente os queijos frescos, produzidos com leite cru e que não 

passam por um processo de maturação. A falta da pasteurização pode permitir que 

uma série de patógenos possam estar presentes no produto elaborados, podendo 

causar intoxicação de origem alimentar aos consumidores. 

O queijo colonial é um produto consumido em grande escala pela população, 

por ser um alimento de fácil preparo e possuir baixo custo. Por ser um produto muito 

procurado pelos consumidores, é facilmente comercializado em feiras, armazéns e 

mercearias. O queijo de fabricação artesanal é comercializado sem embalagem ou 

embalado em sacos plásticos amarrados. Como este produto é altamente perecível 

e sofre grandes manipulações, há condições para a contaminação e aumento de 

bactérias causando sérios danos à saúde, acarretando uma questão de saúde 

pública, pois a presença de microrganismos patógenos em especial os coliformes 

termotolerantes, que indicam precárias condições sanitárias e higiênicas antes e 

durante a produção, processamento e a estocagem do produto (SILVA, 2005). 

A presença de contaminantes em queijo colonial pode estar relacionada tanto 

com práticas inadequadas de coleta do leite, elaboração do produto e manipulação 

após a elaboração. Com essa preocupação o Ministério da Agricultura Pecuária e 
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Abastecimento (MAPA) publicou um regulamento técnico para a elaboração de 

queijos, exigindo que, para queijos elaborados a partir de leite não pasteurizado, 

haja maturação pelo período mínimo de 60 dias (BRASIL, 1996). 

Com ênfase nos expostos citados acima, este trabalho teve como objetivo 

principal de avaliar amostras de queijo tipo colonial adquiridas em pontos comerciais 

no munícipio de Cruz Alta - RS, com o desígnio de detectar ou não a presença de 

microrganismos patogênicos, para garantir a segurança alimentar da população 

consumidora. Mais especificamente: 

 Analisar e verificar carga total de microrganismos contidos nas 

amostras; 

 Quantificar patógenos do tipo coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Salmonella spp., presentes nas amostras coletadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LEITE 

Segundo o artigo n° 475 do Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos 

de Origem Animal (RIISPOA) entende-se por leite, sem outra especificação, o 

produto oriundo da ordenha completa, e ininterrupta, em condições de higiene, de 

vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve 

denominar-se segundo a espécie de que proceda (BRASIL, 2008). 

Melo et al. (2009), referem-se ao leite como sendo a principal matéria prima na 

fabricação de queijo por destacar-se pelo alto teor de proteína e outros nutrientes, 

ainda que cause uma grande preocupação em garantir a integridade e a qualidade 

intrínseca do leite e de seus produtos derivados destinados ao consumo humano. 

O leite é um alimento de mistura homogênea, de alto valor nutritivo, sendo 

indispensável na alimentação humana; seus atributos físico-químicos apresentam 

inúmeras substâncias, dentre elas: proteínas, lactose, vitaminas, enzimas, 

glicerídeos, sais (ORDOÑEZ, 2005). A durabilidade do leite é limitada pela presença 

e multiplicação de microrganismos, que causam modificações físico-químicas no 

mesmo. A composição físico-química média do leite é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição físico química do leite cru. 

Componente % 

Água                                                                                            87 
Extrato Seco Total                                                                      16,3 
Extrato Seco Desengordurado                                                 12,7 
Gordura                                                                                       4 
Proteínas                                                                                    3,3 
Lactose                                                                                   4,9 
Sais Minerais                                                                        0,9 

FONTE: TRONCO (2003). 

 

Dentre os vários componentes do leite, a água é o principal, seguido por 

gordura, proteína e carboidratos, sendo estes sintetizados nas glândulas mamárias. 

Existem também pequenas quantidades de substâncias minerais e substâncias 

hidrossolúveis transferidas diretamente do plasma sanguíneo para o leite, que são 

algumas proteínas específicas do sangue e traços de enzimas. 
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Os estudos de Tronco (2003), indicam que água é o elemento mais abundante 

no qual se encontram em solução os demais compostos. Alguns minerais 

apresentam-se na forma de solução iônica. A lactose e a albumina aparecem como 

solução verdadeira, a caseína e os fosfatos no estado de dispersão coloidal e a 

gordura na forma de pequenos glóbulos dispersos, constituindo uma emulsão.  

A autora afirma ainda que a cor branca do leite ocorre devido à dispersão da 

luz em proteínas, gorduras e fosfato de cálcio. O processo de homogeneização 

aumenta a coloração branca do leite pois as partículas fragmentadas modificam a 

dispersão da luz pelas micelas de caseína. 

Devido à alta quantidade de lactose o leite possui sabor agradável e é 

levemente adocicado, as proteínas que são insipidas participam de alguma forma 

direta ou indireta na sensação do sabor. O teor de gordura também o torna mais 

saboroso (VENTURINI, et al., 2007). 

O leite possui aroma suave, levemente ácido proveniente de alimentos, meio 

ambiente, utensílios ou até mesmo microrganismo que possam estar em contato 

com o mesmo (VENTURINI, et al., 2007). 

 

2.2 QUEIJO 

O queijo é um dos principais produtos derivados do leite e é considerado um 

veículo de patógenos de origem alimentar, principalmente os queijos frescos 

artesanais, onde na maioria das vezes é elaborado a partir do leite cru sem sofrer 

processo de maturação (FEITOSA et al., 2003). 

De acordo com Sebrae (2008), queijos cuja produção segue métodos 

tradicionais, porém de forma rudimentar, à margem da legislação vigente e sem 

controles de qualidade, continuam sendo comercializados na maioria das vezes de 

maneira informal. 

Com a finalidade de evitar contaminações recomenda-se que durante a 

fabricação do queijo, deve-se atentar para a obtenção do leite de forma higiênica, 

realizar sua pasteurização, adotando-se também boas práticas de fabricação e 

refrigeração, até que o produto chegue ao consumidor final (SERIDAN et al.,2009). 

A forma mais simples de definir o queijo talvez seja como o produto fresco ou 

maturado obtido por separação do soro depois da coagulação do leite. O queijo é a 

coalhada que se forma com a coagulação de leite de alguns mamíferos pela adição 
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de coalho e enzimas coagulantes e/ou pelo ácido láctico, produzido pela atividade 

de determinados microrganismos presentes normalmente no leite ou adicionados a 

ele intencionalmente alguns fatores que são utilizados para categorizar queijos são: 

tempo de maturação, método empregado na sua fabricação, textura e o tipo de leite 

utilizado. Alguns tipos de queijos podem ainda apresentar bolores, que são 

responsáveis por um sabor diferenciado (ORDOÑEZ, 2005).  

Existem muitas variedades de queijo no mercado agradando a diversos 

paladares com diversos sabores, aromas, texturas. São receitas diversificadas onde 

o produtor prepara os ingredientes muitas vezes adicionando algo novo resultando 

em uma nova receita. Dentre elas encontram-se os queijos Mozzarella, Prato, 

Cheddar, Colonial, Gorgonzola, Provolone, Roquefort, Cottage entre outros. A 

fabricação do queijo compreende diversas etapas: seleção do leite, pasteurização, 

adição do cultivo iniciador, formação, corte, cocção e agitação da coalhada, 

dessoramento, moldagem, prensagem, salga e maturação (FOSCHEIRA, 2004). 

Os queijos moles são obtidos mediante a formação de uma coalhada láctica 

(devido à geração de ácido láctico pelas bactérias lácticas) e os queijos duros 

mediante a formação de uma coalhada enzimática (devido à ação da quimosina ou 

outras enzimas coagulantes). Os dois tipos de coalhadas possuem propriedades 

opostas. A maioria dos queijos é fabricada com coalhadas mistas, que alguns 

aproveitam majoritariamente das propriedades da coalhada láctica (moles e 

semimoles) e outros, as propriedades da coalhada enzimática (duro e semiduro). 

(ORDOÑEZ, 2005) 

 

2.2.1 Queijo colonial 

A produção do queijo colonial é realizada em pequenas propriedades no meio 

rural, onde as famílias tradicionais geralmente trabalham artesanalmente com baixo 

padrão tecnológico. A qualidade organoléptica do queijo colonial pode ser 

influenciada por vários fatores, sendo eles: o aroma, o sabor do queijo, pois a partir 

desses fatores encontra-se a origem do leite, o período de lactação, a raça e 

também a dieta alimentar oferecida ao animal (HOLOWKA et al.,1999 apud JÚNIOR, 

2012). 

Há estudos que dizem que nos estados do Sul do país, os queijos 

confeccionados de maneira artesanal são denominados como queijo colonial 
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fazendo parte de um conjugado de produtos de origem tradicional como salames, 

doces de leite, cucas sendo estes processados pelos agricultores conhecidos como 

“colonos”, descendentes de imigrantes europeus (CARVALHO, 2015 apud 

CARVALHO et al., 2015). 

De acordo com estudos de Tesser (2003 apud Souza et al., 2016) queijo 

colonial é fabricado com leite in natura, de aroma forte, possui uma casca de 

consistência semidura, fina e uniformemente lisa, de cor amarelada e seu interior 

geralmente é macio podendo apresentar de pequenas e médias olhaduras 

distribuídas de forma igual. 

Um estudo realizado por Borges (2017), avaliando a qualidade de queijo tipo 

colonial na cidade de Palmeira das Missões – RS encontrou um elevado 

crescimento de microrganismos nos queijos coloniais fabricados de forma artesanal, 

obteve uma amostra de queijo colonial com inspeção sanitária que constatou 

deficiência no processo de fabricação pela Inspeção Sanitária Estadual 

apresentando contaminação por coliformes termotolerantes, demostrando 

deficiência na fiscalização, mesmo em laticínio já regularizado. 

O autor relata ainda que somente em uma das duas amostras fabricadas sob 

Inspeção Sanitária Federal (SIF), permanecia dentro dos padrões esperados, com 

ausência de coliformes totais e termotolerantes. Baseado nesse relato concluiu-se 

que a qualidade higiênico-sanitária é insatisfatória na produção do queijo colonial 

comercializado, provavelmente devido ao processo de fabricação do queijo 

produzido com leite não pasteurizado. 

 

2.3 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE QUEIJO 

Consta na Resolução RDC 216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (BRASIL, 2004) as Boas Práticas de Fabricação são práticas de higiene 

que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e compra dos 

produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. 

Este regulamento tem como objetivo principal, evitar a ocorrência de doenças 

provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Conforme esta resolução, 

também é estabelecida que os procedimentos de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) sejam passados aos produtores de alimentos para que garantam as 

condições higiênicas sanitárias do alimento fabricado. 



16 
 

 
 

De acordo com LUZ et al. (2011), as Boas Práticas de Fabricação (BPF) são 

procedimentos e normas que visam orientar produtores e manipuladores de 

alimentos com finalidade de assegurar a qualidade do alimento que é produzido. 

As Boas Práticas de Fabricação com queijos do tipo coloniais são 

imprescindíveis pois eles são elaborados a partir do leite cru os quais são vistos 

como veículos de contaminações de origem alimentar. Desta forma, procura-se 

manter cautela em relação às condições de qualidade desses alimentos, pois a 

contaminação microbiana poderá causar inúmeras doenças e, inevitavelmente, um 

grave problema de saúde pública. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

o leite destinado para fabricação de queijo deve ser de boa qualidade, em que os 

cuidados devem iniciar desde os processos de ordenha e pós-ordenha, adoções de 

práticas de manejo racional e de bem-estar animal, recebimento da matéria-prima, 

transporte e armazenamento do leite, higiene das superfícies, equipamentos e 

utensílios a serem utilizados, devido ao produto ser suscetível a contaminação. 

Através desses cuidados é possível obter qualidade sanitária dos queijos de origem 

artesanal. 

Sendo assim, devem-se oferecer cursos onde haja aperfeiçoamento para os 

manipuladores de alimentos, atualizando-os quanto às legislações, visando 

contribuir para a fabricação de alimentos seguros e sem risco ao consumidor 

(SCAPIN, 2011). 

 

2.4 MICRORGANISMOS EM QUEIJOS 

Os queijos de origem artesanal são altamente perecíveis, possuindo alto riscos 

de contaminantes, Jay (2005) demonstra em suas pesquisas que os microrganismos 

presentes no leite cru de vaca são os mesmos encontrados no úbere e na pele 

desse animal, nos utensílios ou nas tubulações da coleta. 

Dentre alguns principais microrganismos contaminantes de queijos e leites 

destacam-se os coliformes totais e coliformes termotolerantes, também conhecidos 

termotolerantes. Constituindo então em: Staphylococcus spp. produtores de uma 

toxina termoestável pré-formada no alimento, a Salmonella spp. causadora de 

infecções alimentares, e um outro tipo de patógeno é a  Listeria monocytogenes que 

pode acarretar em febre, fadiga, mal-estar podendo haver ou não náusea, vômitos, 
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dores, diarreia e até mesmo o comprometimento do sistema nervoso central 

originando a  meningite (LANDGRAF, 2008). 

 As bactérias do grupo coliforme são consideradas como os principais agentes 

causadores de contaminação associados à deterioração de queijos, causando 

fermentações anormais e estufamento precoce em queijos (OLIVEIRA et al, 1998; 

ALMEIDA FRANCO, 2003). 

Segundo Almeida, Franco (2003), a Salmonella sp. e o Staphylococcus aureus 

merecem atenção especial pois são bactérias patogênicas encontradas nos 

derivados lácteos. A primeira é preocupante por causar infecção pela ingestão das 

bactérias vivas nos alimentos e, a segunda é responsável pela produção de toxina, 

após o crescimento da bactéria no alimento. 

Um outro tipo de patógeno importante em derivados lácteos é a Listeria 

monocytogenes que pode acarretar em febre, fadiga, mal-estar podendo haver ou 

não náusea, vômitos, dores, diarreia e até mesmo o comprometimento do sistema 

nervoso central originando a meningite (LANDGRAF, 2008). 

Existem também vários outros tipos de microrganismos que não são 

patogênicos, sendo variedades selecionadas e que possuem características 

bioquímicas definidas, chamados de fermentos lácteos que são utilizados para se 

obter características desejadas em processos e produtos (FOSCHIERA, 2004). 

As Bactérias Ácido Lácticas (BAL) são responsáveis pelas características como 

sabor, aroma e textura dos produtos. São compostas por um variado grupo de 

bactérias que produzem o ácido lático durante a sua fermentação, resultando nas 

propriedades semelhantes ao produto final, ou seja, são os microrganismos 

responsáveis pelas características sensoriais dos alimentos fermentados. Este grupo 

abrange 11 gêneros de bactérias Gram positivas, tais como: Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus Vagococcus e Weissella (MOGENSEN et al., 2003). 

Alexandre et al (2002), os quais relatam que as bactérias BAL são 

responsáveis por produzirem substancias antimicrobianas como: ácidos orgânicos, 

peróxido de hidrogênio, dióxido de carbono, diacetil, acetaldeído e bacteriocinas. As 

BAL´s são chamadas de microrganismos probióticos, uma vez que estes compostos 

resultantes da fermentação da lactose possuem ação antimicrobiana e são capazes 

de exercer efeitos benéficos para os hospedeiros.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

Foram avaliadas 5 amostras de queijos, obtidas em diversos pontos de venda 

no município de Cruz Alta – RS. Sendo obtidas 3 amostras de queijo do tipo colonial 

não inspecionado e 2 amostras de queijo colonial embalado e com selo de inspeção 

sanitária. 

As amostras foram coletadas de forma aleatória no comércio do município, 

posteriormente foram acondicionadas e transportadas em caixas isotérmicas 

diretamente para o Laboratório de Alimentos da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS), lotada em Cruz Alta – RS, onde as amostras foram 

mantidas sob refrigeração com temperatura média de 4°C. 

As 5 amostras foram identificadas em grupos de Q1, Q2 e Q3 para queijos 

coloniais e I1 e I2 para queijo com inspeção sanitária.  

As análises foram realizadas seguindo a metodologia determinada pela a 

Instrução Normativa n° 62/2003 (BRASIL, 2003) do Ministério da Agricultura e 

Pecuária e Abastecimento (MAPA)  

 

3.2 PREPARO DAS AMOSTRAS  

As análises foram realizadas em triplicata, sendo submetidas a contagem 

padrão, para definir o número de microrganismos aeróbios mesofilos que possam 

estar presentes. Foram pesados, de forma asséptica (ou seja, livre de contaminação 

de microrganismos), 25 gramas para cada amostra de queijo e, a seguir colocadas 

em um recipiente contendo 225 mL de água peptonada a 0,1 % (m/v), sendo então 

homogeneizadas para obter a diluição inicial de 10-1. Para preparação das diluições 

subsequentes foram pipetados em série, 1 mL da solução em um tubo de ensaio 

contendo 9 mL de água peptonada tamponada a 0,1% (m/v) e homogeneizada. 

 

3.3 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

Após retiradas as alíquotas para a análise microbiológica, as amostras de 

queijos foram avaliadas quanto aos aspectos visuais e organolépticos de cor, odor e 
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sabor também observados e comparados entre as amostras diferentes os aspectos 

em relação a presença de olhaduras, acidez, aspecto. 

Desta maneira obter mais informações em relação aos queijos analisados. 

 

3.4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Foram realizadas análises para identificar a carga microbiana total, os 

coliformes totais e termotolerantes. Para a determinação de coliformes e 

termotolerantes foi empregada a técnica de número mais provável (NMP) com tubos 

múltiplos incubados a 35°C por 48 horas e a 45°C durante 24 horas 

simultaneamente (SILVA, 2017). 

A técnica foi fundamentada nas características dos grupos de bastonetes Gram 

negativos, que produzem ácidos e gás a partir da lactose. No grupo de coliformes 

totais encontram-se a Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella. Já 

para o grupo de coliformes termotolerantes identifica-se somente as Escherichia coli.  

Esta técnica baseia-se em dois testes, o presuntivo e o confirmativo. No teste 

presuntivo foi utilizado o caldo lauryl sulfato triptose (LST) junto com a amostra 

diluída, incubada 35°C durante 24h. Com a amostra positiva, nota-se a formação de 

gás no interior dos tubos de Durham invertidos ao fundo do tubo de ensaio. Com o 

teste presuntivo positivo, as amostras devem seguir para o teste confirmativo. 

No teste confirmativo foi utilizado um meio seletivo, o caldo lactosado verde 

brilhante. Neste, ocorre a inibição do crescimento de bactérias Gram-positivas, 

assim selecionando os coliformes totais. Foi retirada uma alíquota do teste 

presuntivo positivo e transferida para os tubos de ensaio contendo tubo de Durham e 

o caldo verde brilhante, incubado durante mais 24 horas a 35°C. Com a identificação 

dos tubos que continha gás foi realizada a contagem de NMP utilizando a tabela 

padrão, para obtenção o número mais provável de coliforme totais por gramas ou 

mL. 

Os coliformes termotolerantes crescem em temperatura mais elevada, 

possibilitando assim a sua avaliação. Após o teste presuntivo positivo, foi transferida 

uma alíquota da amostra para tubo contendo o caldo EC (Escherichia coli) em tubos 

de Durham invertidos. As amostras foram incubadas a 45°C por 24 horas em banho 

maria. A leitura foi realizada utilizando a tabela NMP para verificar qual o número 

mais provável de coliformes termotolerantes por grama ou mL. 
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Para a determinação de Salmonella spp. foram realizadas as seguintes etapas, 

recomendadas por Silva et al. (2017): 

• Pré-enriquecimento em caldo não seletivo: nesta etapa 25 g da amostra foi 

adicionada em água peptonada 1 % e incubada a 37°C por 24 horas. 

• Enriquecimento em caldo seletivo: nesta etapa utilizou-se dois meios, o Caldo 

Tetrationado (TT) (incubado a 37 °C por 24 horas) e Caldo Selenito Cistina 

(SC) (incubados a 41,5 °C por 24 horas). 

• Plaqueamento seletivo diferencial: utilizou-se dois meios de cultura, Ágar 

Desoxicolato-Lisina-xilose (XLD) e Ágar Salmonella-Shigella (SS). Estirou-se 

uma alçada de cada caldo TT e SC em Ágar XLD e outra alçada de cada 

caldo em Ágar SS, incubando-o a 37°C por 24 horas. 

• Após o período de incubação, verificou-se o desenvolvimento de colônias 

típicas da Salmonella. 

 

3.5 CONTAGEM PADRÃO  

As amostras foram diluídas em solução salina peptonada a 0,1% sendo 

homogeneizadas por aproximadamente 60 segundos. Foram diluídas em soluções 

até a concentração de 10³ sendo utilizados 1 mL de amostra das diluições para 

serem semeadas em placa de Petri com Ágar contagem padrão, mantidas em estufa 

de crescimento durante 35°C por 24 horas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 
Inicialmente as amostras de queijos foram avaliadas quanto aos aspectos 

visuais de cor e organolépticos odor e sabor. Os resultados estão apresentados na 
Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Avaliação de aspectos visuais e organolépticos de cinco amostras de queijo colonial 

comercializados na cidade de Cruz Alta - RS. 

Amostra Olhaduras Cor Odor Textura Sabor 

Q1 Ausente 
Amarelo 

claro 
Suave Normal Característico 

Q2 
Presente em 

grande 
quantidade 

Amarelo 
claro 

Forte Normal Forte, ácido 

Q3 Presente 
Amarelo 

claro 
Suave 

Levemente 
pastosa 

Ácido 

I1 Ausente 
Amarelo 

claro 
Suave Firme Característico 

I2 Ausente 
Amarelo 

alaranjado 
Suave Firme 

Característico 
e ácido 

Q1, Q2, Q3 = queijos coloniais de fabricação artesanal. I1, I2 = queijos produzidos por laticínios. 
Fonte: Autor 2019. 

 

 

A amostra Q1 não apresentou olhaduras nem odor forte. As características 

desta amostra correspondem ao padrão esperado para queijo colonial. As amostras 

Q2 e Q3 não se enquadram ao padrão organoléptico esperado para queijo colonial, 

apresentando olhaduras e sabor excessivamente ácido. Asa bactérias láticas 

produzem o ácido lático, sendo considerado de sabor suave, enquanto que o 

excessivamente ácido pode estar associado a fermentações indesejadas, 

características de coliformes e que produzem outros ácidos o acético e fórmico. As 

olhaduras podem estar associadas à fermentação não lática e que pode ser 

característica de bactérias do grupo coliforme, conforme representado na figura 1. 

Na amostra Q2 havia umidade excessiva, indicando de que o queijo não 

estava completamente maturado. Ainda nesta amostra foram observadas algumas 

sujidades (pequenos pêlos) na parte externa e interna do queijo. Estas sujidades 

indicam falta de higiene na ordenha, que prejudica a qualidade do leite e dos 

derivados que serão produzidos. A amostra Q3, além das olhaduras características 

de fermentação gasosa, apresentou textura levemente pastosa, podendo estar 
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relacionada com um pH excessivamente ácido durante o processo de elaboração do 

queijo. 

 

Figura 1 – Queijo colonial apresentando olhaduras

 

Fonte: Autor 2019. 

 

As amostras I1 e I2 foram adquiridas em supermercados e são elaboradas 

por laticínios devidamente licenciados. Ambas amostras não apresentaram 

olhaduras nem odor forte, sendo que estas características correspondem ao padrão 

esperado para queijo colonial. A amostra I2 apresentou cor amarelo alaranjada, 

possivelmente pela utilização de corante alimentício durante o processo de 

fabricação, o que é permitido pela legislação e que não interfere na qualidade 

microbiológica dos queijos. O sabor indicava a presença de acidez, possivelmente 

relacionada com a adição de ácido láctico durante o processo de fabricação. A 

utilização de aditivos para realçar acidez e cor são permitidos e podem ser 

realizadas pela indústria, neste caso, para aproximar o produto do respectivo 

aspecto encontrado no queijo de fabricação artesanal. 
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4.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

As amostras de queijos foram avaliadas quanto ao número de bactérias totais, 

coliformes totais e coliformes termotolerantes. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Avaliação da qualidade microbiológica de cinco amostras de queijo colonial comercializados 

na cidade de Cruz Alta - RS. 

Amostra 
Bactérias totais 

(UFC/g) 
Coliformes 

 totais (UFC/g) 

Coliforme 
termotolerantes 

(UFC/g) 

Q1 0,94 x 106 Ausente Ausente 

Q2 2,37 x 106 Superior à 1.100 Superior à 1.100 

Q3 11,5 x 106 Superior à 1.100 Superior à 1.100 

I1 0,21 x 106 Ausente Ausente 

I2 19,16 x 106 Ausente Ausente 
Q1, Q2, Q3 = queijos coloniais de fabricação artesanal. I1, I2 = queijos produzidos por laticínios. 

Fonte: Autor 2019. 

 

A avaliação do número de bactérias totais indica a presença de 

microrganismos em geral, não necessariamente indicando a presença de 

contaminantes nos queijos, uma vez que os Lactobacillus e Streptococcus também 

são microrganismos esperados neste tipo de produto e não são patogênicos. 

Durante a contagem, em placas foi possível observar colônias de bactérias com 

morfologia diferente. Foram observadas colônias de tamanho grande e pequeno, 

indicando que pelo menos dois grupos distintos de bactérias faziam parte estavam 

presentes em uma mesma amostra. 

A aplicação do teste do Número Mais Provável (NMP) evidenciou que as 

amostras Q1, I1 e I2 não apresentaram bactérias do grupo coliforme. Esta condição 

pode ser alcançada pela pasteurização do leite, antes da elaboração dos queijos. A 

amostra Q1 foi adquirida no comércio informal e indica que a elaboração pode ter 

obedecido os padrões de higiene esperados na elaboração dos queijos. A 

pasteurização do leite na elaboração do queijo colonial artesanal não é uma prática 

comum para produtores rurais, no entanto pode ocorrer, sendo um bom indicativo no 

sentido da melhoria da qualidade do produto. Como esta amostra foi adquirida na 

feira do produtor, outra possibilidade é tratar-se de um queijo elaborado por 

empresa, no entanto o comerciante retira o produto da embalagem original, na 

intenção de ter um produto com aparência queijo artesanal e, ao mesmo tempo, 

seguro para o consumo.  
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Nas amostras Q2 e Q3 foi observada a fermentação da lactose, através de 

formação de gás, este metabolismo é característico de bactérias do grupo dos 

Coliformes. Segundo a tabela de interpretação do resultado, o grau de contaminação 

ultrapassa o número de 1.100 unidades formadoras de colônias (UFC) por grama de 

queijo analisado. O nível de contaminação foi máximo, inclusive no maior fator de 

diluição testado, indicando uma má qualidade microbiológica do produto, com 

grande número de coliformes totais e coliformes termotolerantes. Um alto nível de 

contaminação pode estar relacionado com má condição higiênica de ordenha, de 

conservação do leite, falta de pasteurização do leite, assim como nas condições de 

elaboração dos queijos. Em um estudo realizado por Borges (2017) foi observado 

um resultado semelhante, indicando um alto nível de contaminação em amostras do 

queijo colonial comercializado na cidade de Palmeira das Missões - RS.  

FREITAS (2015), também encontrou resultados semelhantes, em que os 

coliformes totais se apresentaram de forma positiva devido a formação de gás nos 

tubos de caldo verde brilhante (VB), para coliformes termotolerantes foi positivo em 

caldo Escherichia coli, e a confirmação se deu pela apresentação de colônias 

metálicas.  

Estudos de Perotto et al. (2016), revelaram que as contaminações das 

amostras por coliformes e por Staphylococcus podem indicar a falha de 

procedimentos de boas práticas de fabricação, devido ao tratamento térmico do leite 

de forma ineficiente, gerando assim a baixa qualidade e expondo o consumidor ao 

risco de doença transmitida por alimentos (DTA). 

No trabalho realizado por Borges (2017) também foi observada a presença de 

coliformes em queijo tipo colonial elaborado por um laticínio que passa por inspeção 

sanitária estadual. Este resultado demonstra que, mesmo em laticínio já 

regularizado, os cuidados com higiene podem ser deficientes, resultando em um 

produto com contaminantes. Portanto, além da necessidade da pasteurização do 

leite é preciso estar atento quanto ao atendimento das normas de boas práticas de 

fabricação de alimentos. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Observou-se um alto índice de bactérias do grupo coliforme total e coliforme 

termotolerantes em amostras de queijo colonial de fabricação artesanal. Esses 

índices, que de acordo com a legislação apontam uma má qualidade microbiológica, 

tornando-o impróprio para consumo humano. 

Os queijos elaborados por laticínios com inspeção sanitária não apresentaram 

contaminação por coliformes, estando dentro dos padrões esperados e próprios para 

consumo.  

Observa-se a importância das condições de higiene e da adoção de Boas 

Práticas de Fabricação para a elaboração de alimentos. 

Há a necessidade da fiscalização quanto ao comércio informal de queijos de 

origem colonial, uma vez que este tipo de produto pode oferecer riscos à saúde dos 

consumidores.   
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