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RESUMO 

 

O Vale do Taquari no Rio Grande do Sul (RS) é uma região colonizada por alemães e 

italianos, que tem na sua essência a agricultura familiar e a produção de alimentos coloniais, 

entre eles, o queijo colonial. A qualidade do leite utilizado na fabricação de queijos é de 

fundamental importância para garantir as características esperadas no produto final. Nesse 

aspecto as Boas Práticas Agropecuárias e de ordenha auxiliam para que esse resultado seja 

alcançado, assim como a pasteurização do leite, que através de tratamento térmico ajuda a 

garantir a segurança alimentar do queijo. Esse estudo tem como objetivo avaliar a influência 

da pasteurização do leite na qualidade de queijos coloniais produzidos na bacia leiteira do 

Vale do Taquari, considerando suas características físico-químicas, microbiológicas e 

sensoriais. Inicialmente foi realizada uma entrevista com 11 produtores de queijo colonial da 

região com perguntas sobre as particularidades da produção de leite e fabricação do queijo. 

Foram coletadas amostras de leite dessas propriedades para análises de gordura, proteína, 

lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado, Contagem de Células Somáticas (CCS) e 

Contagem Padrão em Placas (CPP), correlacionando com os dados da entrevista. Após, em 

uma dessas agroindústrias foram fabricados dois lotes de queijos, um com leite pasteurizado e 

outro com leite cru. Os queijos foram maturados por 60 dias. Realizou-se análises de 

umidade, gordura, pH, além de análises microbiológicas de coliformes totais, Escherichia 

coli, Staphylococcus coagulase positiva, Lysteria monocytogenes, Salmonela spp., análise 

sensorial e de preferência com consumidores. A pesquisa demonstrou uma correlação positiva 

entre a aplicação das boas práticas agropecuárias e os baixos valores de CCS e CPP nas 

análises de leite nas propriedades entrevistadas. Quanto aos queijos produzidos, as análises 

microbiológicas estavam dentro dos padrões exigidos pela legislação desde o início da 

maturação, o que reflete a importância dos controles de qualidade na obtenção da matéria-

prima e também no processamento. Os atributos mais percebidos pelos consumidores na 

análise sensorial dos queijos foram aroma de queijo, macio, agradável, aparência colonial, 

salgado e amanteigado. Os atributos aroma ácido, sabor amargo, acidez, aparência colonial, 

cor amarela, quebradiço e seco se mostraram mais relacionados ao queijo de leite cru e os 

atributos sabor doce, amanteigado, aparência agradável e cor esbranquiçada ao queijo de leite 

pasteurizado. A análise de preferência não demonstrou diferença estatística neste estudo.  

 

Palavras - chave: Leite Cru. Leite Pasteurizado. Queijo colonial. Qualidade. Sensorial.  
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ABSTRACT 

 

The Taquari Valley in Rio Grande do Sul (RS) is a region colonized by Germans and Italians, 

which has in its essence family agriculture and the production of colonial food, among them, 

the colonial cheese. The quality of the milk used in the manufacture of cheese is of 

fundamental importance to ensure the expected characteristics in the final product. In this 

aspect, the Good Agricultural and Milking Practices help to achieve this result, as well as the 

milk pasteurization, which through thermal treatment helps to guarantee the cheese's food 

safety. This study aims to evaluate the influence of milk pasteurization on the quality of 

colonial cheeses produced in the Taquari Valley dairy basin, considering their physical-

chemical, microbiological and sensory characteristics. Initially, an interview was conducted 

with 11 producers of colonial cheese in the region with questions about the particularities of 

milk production and cheese manufacturing. Milk samples were collected from these farms for 

analysis of fat, protein, lactose, total solids, defatted dry matter, Somatic Cell Count (SCC) 

and Standard Plate Count (SPC), correlating with the interview data. Afterwards, in one of 

these agribusinesses two batches of cheeses were made, one with pasteurized milk and the 

other with raw milk. The cheeses were matured for 60 days. Analyses of humidity, fat, pH, as 

well as microbiological analyses of total coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus 

coagulase positive, Lysteria monocytogenes, Salmonella spp., sensorial and preference 

analyses with consumers were performed. The research showed a positive correlation between 

the application of good agricultural practices and the low SCC and SPC values in the milk 

analysis in the interviewed properties. As for the cheeses produced, the microbiological 

analyses were within the standards required by legislation since the beginning of maturation, 

which reflects the importance of quality controls in obtaining the raw material and also in 

processing. The attributes most perceived by consumers in the sensory analysis of the cheeses 

were cheese aroma, soft, pleasant, colonial appearance, salty and buttery. The attributes acid 

aroma, bitter taste, acidity, colonial appearance, yellow color, brittle and dry were more 

related to raw milk cheese and the attributes sweet taste, buttery, pleasant appearance and 

whitish color to pasteurized milk cheese. The preference analysis showed no statistical 

difference in this study.  

 

Keywords: Raw Milk. Pasteurized Milk. Colonial cheese. Quality. Sensory. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A produção de leite no Brasil em 2019, segundo o IBGE (2020), foi de 34,845 bilhões 

de litros, porém o consumo anual brasileiro de queijos ainda é muito modesto, sendo que em 

2018 foi de 7,1 kg por habitante, muito aquém do consumo dos franceses, por exemplo, que 

chega a 23 kg/hab/ano (CARVALHO, et al., 2016). A produção de leite e derivados no Rio 

Grande do Sul (RS) tem se destacado há muito tempo, por ser uma atividade que emprega 

muitas pessoas, direta e indiretamente, e por ser um alimento básico da população, 

principalmente nos anos iniciais de vida. O Vale do Taquari é uma região de grande produção 

agrícola no estado, sendo colonizado por alemães e italianos, que tem na sua essência a 

agricultura familiar e a produção de alimentos coloniais, entre eles, os derivados lácteos. 

A produção adequada do leite é fundamental para consumidores, produtores rurais e 

para o processamento industrial. Para as agroindústrias, a concentração de constituintes 

adequada e qualidade dessa matéria prima é essencial para melhor aproveitamento na 

fabricação de derivados como o queijo, estando diretamente relacionada com a qualidade, 

lucratividade e rendimento (CORTEZ, 2017). 

  Segundo Ordóñez (2005), o leite, por ser rico em nutrientes e água, mesmo ordenhado 

a partir de um animal saudável, sempre terá um número mínimo de microrganismos, sendo 

que essa concentração é muito variável (1 x 10
3
-10

6 
UFC/ml) e depende das condições de 

higiene adotadas na propriedade, do manejo na ordenha e das condições de armazenamento e 

transporte desse leite. Por isso, observam-se muitos desafios a serem superados, 

principalmente em relação às Boas Práticas de ordenha e a saúde da glândula mamária das 

vacas, já que esses processos não estão sob a visão da indústria, por serem realizados na 

propriedade e, portanto, é difícil padronizá-los.  

  A qualidade do leite utilizado na fabricação do queijo é de fundamental importância, 

devendo-se considerar suas características físico-químicas e microbiológicas, com vistas a 

obter o produto desejado (ZAFFARI, 2005). Nesse sentido, a temperatura empregada na 

pasteurização do leite, mesmo sendo considerado um processo industrial, traz benefícios para 

a segurança no processo de produção do queijo, diminuindo a carga patogênica que possa 

existir, porém, muitos produtores têm receio que esse processo interfira negativamente nas 

características sensoriais do queijo. 

   Por fazer parte da cultura regional, o Queijo Colonial é um produto visto de forma 

positiva junto aos consumidores gaúchos, com boa procura no mercado, sendo que o sabor, a 
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relação custo-benefício e as normas de higiene atendem às necessidades emocionais e 

funcionais de consumo do público entrevistado. Ele também é percebido como um alimento 

com identidade cultural, que expressa o saber-fazer de um povo, respeita o meio ambiente e é 

importante para a economia local (AMBROSINI et al., 2020). De acordo com Trombini 

(2016), “a memória de um grupo é responsável pela manutenção de uma identidade.” Da 

mesma forma, o mercado consumidor cada vez mais busca alimentos que ofereçam alimentos 

seguros e novas experiências de sabor. Portanto, preservar essa cultura e produzir alimentos 

seguros do ponto de vista sanitário é um desafio de grande importância para a região do 

presente estudo.  

  A produção do queijo colonial faz parte da cultura regional do Vale do Taquari-RS, 

sendo considerada por muitos uma forma de valorizar a produção e a permanência no meio 

rural e, como tal, deve ser preservada. Soares et al. (2018) relata a importância da 

regionalização das avaliações dos produtos artesanais para conhecer as particularidades de 

cada região e determinar fatores que possam garantir que os queijos comercializados não 

tragam perigos à saúde do consumidor, já que as formas de produção, qualidade do leite e 

microclima influenciam diretamente nas características físico-químicas e bacteriológicas. 

  Pretto (2018) comenta sobre a problemática que envolve a qualidade microbiológica 

dos alimentos e a produção de alimentos tradicionais, como o queijo colonial, que é bastante 

discutida e deve ser analisada do ponto de vista cultural, legal, social, econômico e técnico, já 

que muitas famílias rurais na região sul do Brasil vivem da produção desse tipo de produto. 

Nos últimos anos, tem se ampliado a discussão em torno de uma regulamentação específica 

para produtos agroalimentares tradicionais, surgindo assim diversos regulamentos federais e 

estaduais (AMBROSINI et al., 2020). 

  Essa falta de padronização no processo produtivo de alimentos artesanais propicia uma 

grande variação nas características sensoriais. Nesse sentido, a análise sensorial aparece como 

uma importante ferramenta, para aumentar o conhecimento sobre as etapas e características do 

produto (DUTCOSKY, 2007).  

  Com base no exposto acima, esta pesquisa pretende trazer maior conhecimento sobre a 

qualidade do leite e as características sanitárias e sensoriais da produção de queijo colonial 

feito com leite cru e com leite pasteurizado no Vale do Taquari – RS, bem como gerar 

conhecimento acadêmico a respeito do assunto e poder futuramente ajudar produtores 

trazendo benefícios e conhecimento para o setor. 
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2. OBJETIVOS  

    

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Avaliar a qualidade do leite e a influência da pasteurização na qualidade de queijos 

coloniais produzidos na bacia leiteira do Vale do Taquari-RS, considerando as características 

físico-químicas, microbiológicas e sensoriais do queijo colonial.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Para atingir o objetivo geral do trabalho, seguem os objetivos específicos da pesquisa: 

 

 Apropriar-se dos processos da produção do leite utilizado para fabricação de queijo 

colonial através de uma entrevista a produtores na região do estudo. 

 Analisar a qualidade do leite cru utilizado para fabricação dos queijos.  

 Produzir queijos coloniais a partir de leite cru e de leite pasteurizado. 

 Avaliar o índice de contaminação por coliformes, Escherichia coli, Staphylococcus 

coagulase positiva, Listeria monocytogenes e Salmonela spp. dos queijos produzidos. 

 Realizar análise físico-química e sensorial dos queijos produzidos com leite cru e com 

leite pasteurizado.   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O VALE DO TAQUARI  

 

  De acordo com dados do IBGE (2019), o Vale do Taquari, localizado na região central 

do Rio Grande do Sul (RS), é composto por 36 municípios em uma área de 4.821 km
2
. Possui 

uma população aproximada de 352 mil habitantes, sendo em sua maioria, imigrantes de 

origem alemã, italiana e açoriana. No meio rural existem cerca de 43 mil produtores e 

destacam-se as pequenas e médias propriedades, de administração familiar, ocupando o 2º 

lugar em produtividade rural no estado (R$/km
2
).  

  A produção de leite desempenha um papel relevante no suprimento de alimentos e na 

geração de empregos e renda no RS. No Vale do Taquari produziu 336,5 milhões de litros em 

2019 de acordo com levantamento do Conselho Regional de Desenvolvimento do RS 

(CODEVAT, 2021). 

  De clima subtropical úmido, com boa distribuição de chuvas e grande variedade 

climática, com temperaturas que variam de -3
o
 C no inverno a 40

o
 C no verão, possui solo rico 

que favorece o plantio e a criação de animais. Tem duas regiões de características distintas, 

nas regiões mais baixas apresenta solo mais úmido e temperaturas mais elevadas, e nas 

regiões mais altas encontram-se as temperaturas mais amenas (MENASCHE, 2007). 

  No período da colonização, a história agrícola da região iniciou com os índios Guarani 

que queimavam zonas de mata criando clareiras para o cultivo de sementes e plantas. Após, 

com a chegada dos açorianos, passaram a explorar diversas novas áreas conforme avançavam 

a colonização na região. O que eles produziam era basicamente voltado ao autoconsumo 

familiar (carne, leite, banha, ovos, farinha, raízes e frutas) e o excedente destinado à trocas 

por outras mercadorias. Com a chegada dos primeiros colonizadores alemães e italianos no 

Vale, os caboclos açorianos foram deslocados mais para o norte do estado. Boa parte da 

tecnologia utilizada pelos colonos vinha da Europa, o que auxiliou no desenvolvimento 

regional (MENASCHE, 2007).  

  As comunidades formadas pelos descendentes de imigrantes, especialmente italianos e 

alemães, em meados do século XIX, é quem produz hoje o tipo de queijo colonial, cujo nome 
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vem exatamente por ser produzido nas “colônias”. Sua receita vem sendo passada por 

gerações, e o queijo passa, de produto de autoconsumo, a uma fonte de renda para muitas 

famílias (AMBROSINI et al., 2020). 

  Segundo Mariot (2002), o queijo está entre os produtos coloniais mais procurados 

pelos consumidores, seguido do salame. Ainda segundo o mesmo autor, estudos relatam que 

os consumidores optam por produtos coloniais por julgá-los mais saudáveis, por seu sabor e 

por sua origem conhecida. 

  Em levantamento feito por Ambrosini et al. (2020), atualmente existem cerca de 30 

agroindústrias com inspeção estadual e quatro com inspeção federal produzindo queijo com a 

denominação “Colonial” no Rio Grande do Sul, sendo que o relatório Socioeconômico da 

Cadeia Produtiva do Leite no RS (EMATER, 2015) cita mais 224 agroindústrias familiares 

legalizadas no ramo. Porém, a produção caseira de queijo tipo colonial supera todo o volume 

legalizado produzido, chegando a 32 mil famílias no estado (IBGE, 2019). 

   

3.2 QUALIDADE DO LEITE 

 

 A qualidade do leite, matéria-prima utilizada para fabricação do queijo, é um dos 

pontos fundamentais para se obter um produto de qualidade. Por ser um alimento completo, o 

leite é também um excelente substrato para o crescimento de microrganismos, sendo que 

precisa de máxima atenção em todas as etapas, desde a sua obtenção na glândula mamária, 

coleta, temperatura de armazenagem e processamento para que não prejudique o produto final 

(ALVES et al., 2009). 

A composição adequada do leite é fundamental para o processamento industrial. A 

concentração de constituintes apropriada é essencial para melhor aproveitamento na 

fabricação de derivados, estando diretamente relacionada com a qualidade, lucratividade e 

rendimento industrial (CORTEZ, 2017).  

Dentre os principais constituintes analisados no leite estão a lactose, gordura, proteína, 

sólidos totais e extrato seco desengordurado. 

 A lactose tem sua origem principal na glicose do sangue, sendo que, no tecido 

mamário, une-se à galactose para formar a molécula da lactose (TRONCO, 2008). É um 
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glicídio simples livre, de presença abundante e constante no leite. Costuma-se encontrar a 

lactose em proporções entre 45 a 50 g/L de leite, sendo considerado o componente mais lábil 

diante da ação dos microrganismos, por ser um ótimo substrato para bactérias, que fazem a 

transformação deste açúcar em ácido láctico (ORDÓÑEZ, 2005). A lactose é utilizada na 

indústria na elaboração de derivados fermentados e, por ser fonte de energia, também possui 

função nutricional (CORTEZ, 2017). 

 A gordura está presente no leite na forma de emulsão de glóbulos graxos no soro e 

encontra-se em quantidades de 35 g/L, sendo constituída por triglicerídeos na sua maioria (97 

– 98%), também pequenas quantidades de ácidos graxos livres, esteróis e fosfolipídios 

(TRONCO, 2008). Os lipídeos são as frações mais sujeitas às variações no tipo e quantidade, 

com importantes reflexos nas características sensoriais, funcionais e nutricionais do leite e 

seus derivados. O índice de gordura no leite produzido pela vaca Jersey é geralmente maior 

que 5,0%, enquanto a vaca Holandesa, conhecida por ter maior volume de produção, produz 

leite com teor de 3,3% a 3,7% de gordura (CORTEZ, 2017). 

 De acordo com Tronco (2008), as proteínas do leite subdividem-se em caseína (80%) 

e proteínas do soro (20%), sendo que o leite apresenta cerca de 3,2 a 3,5% de proteína. A 

gordura e a proteína do leite no queijo influenciam na dureza do mesmo de forma 

inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o percentual destes componentes, menos 

duro ele será (SAHAN et al., 2008) 

 A análise dos sólidos totais se calcula na determinação de todos os componentes do 

leite, exceto a água. E o extrato seco desengordurado corresponde aos componentes do leite, 

exceto a água e a gordura (TRONCO, 2008). 

Além da composição físico-química, é fundamental analisar a qualidade 

microbiológica do leite, o que comumente é feito pela análise de Contagem de Células 

Somáticas (CCS) e Contagem Padrão em Placas (CPP) (MATTIELO, 2016).  

Segundo Ordóñez (2005), o leite, mesmo que seja proveniente de animais saudáveis, 

sempre contém um número de microrganismos, cuja taxa é muito variável (10
3 

- 10
6 

UFC/mL), dependendo das condições de higiene adotadas na ordenha e das condições de 

armazenamento do leite até o seu processamento.  

As células somáticas do leite são células de descamação epitelial e células de defesa 

do animal, sobretudo neutrófilos, que migram para a glândula mamária para ajudar a combater 

microrganismos presentes nesse local, portanto a contagem de células somáticas (CCS) é um 

indicador indireto de sanidade e qualidade do leite (MATTIELLO, 2016). Além do aumento 
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da CCS, a inflamação da glândula mamária, chamada de mastite, é um risco para a higiene do 

leite, por possivelmente conter microrganismos patogênicos (MATTIELLO et al., 2018). 

Vargas (2013) relata que a CCS é um fenômeno dinâmico, sujeito a variações significativas, 

devido a uma diversidade de fatores, como: idade, estágio de lactação, ordem de parto, 

sazonalidade, estresse, variação diurna e, principalmente à presença de infecção bacteriana do 

quarto mamário. 

Diversos estudos evidenciaram que a elevação da CCS causa redução no volume de 

leite produzido pelo animal, além de diversas alterações na composição do leite, como a 

diminuição do teor de gordura, caseína, lactose e dos minerais cálcio e fósforo, o que pode 

impedir o adequado processamento industrial (MATTIELLO et al., 2018; CORTEZ, 2017; 

ALVES et al., 2009).  

Já a contagem padrão em placas (CPP), antes chamada de Contagem Bacteriana Total, 

representa a relação de bactérias existentes no leite, podendo ser resultante de uma mastite, 

com efetivo microbiano em conjunto com as alterações provocadas por esses microrganismos 

na glândula mamária, porém também pode ser resultante de contaminação bacteriana pelo 

ordenhador, equipamentos de ordenha, processamento ou resfriamento inadequado e falta de 

higiene em geral. A alta da CPP pode provocar alterações no leite como redução da qualidade 

e volume de leite produzido, acidificação e coagulação, produção de gás, sabor amargo, 

odores variados, alteração na cor e viscosidade, os quais diminuem a vida de prateleira e o 

rendimento industrial dos derivados lácteos (VARGAS, 2013). 

  A Instrução Normativa 76 de 26 de novembro de 2018 regulamenta que o leite cru 

refrigerado deve apresentar média geométrica trimestral de contagem padrão em placas (CPP) 

com no máximo 300.000 UFC/mL e 500.000 células somáticas (CCS) por ml de leite 

(BRASIL, 2018).  

   

3.2.1 Boas Práticas Agropecuárias 

 

 Segundo Santana (2001), em muitas propriedades, o leite é obtido em condições 

higiênico-sanitárias não satisfatórias, apresentando elevado número de microrganismos, o que 

representa um risco a saúde da população, principalmente quando consumido sem tratamento 

térmico. Portanto é fundamental ter cuidados higiênicos desde a ordenha até a obtenção do 

produto final. Nesses cuidados podemos citar as Boas Práticas Agropecuárias (BPA) que 



21 

 

buscam assegurar que o leite e seus derivados sejam seguros e adequados para o uso a que se 

destinam. Entre as BPA estão a sanidade do rebanho, alimentação e bem-estar animal, a 

higiene de todo o processo de ordenha e as condições de armazenamento do leite e dos 

equipamentos da ordenha. 

 As BPA aplicadas à pecuária de leite são procedimentos que auxiliam na 

implementação de processos adequados em todas as etapas de produção de leite nas 

propriedades rurais. O objetivo dessas práticas é assegurar que o leite e seus derivados sejam 

seguros e adequados ao consumo humano, além de serem produzidos por animais saudáveis, 

de forma sustentável e responsável no que diz respeito ao bem-estar animal e levando em 

conta as esferas econômica, social e ambiental. Para ter bons resultados, os produtores devem 

estar atentos a procedimentos que envolvem desde saúde do rebanho, higiene de ordenha, 

nutrição e bem-estar animal, controle da potabilidade da água, cuidados com o meio ambiente 

e gestão socioeconômica da propriedade (FAO e IDF, 2013). 

 A Lei 15.615 de 13 de maio de 2021 (RIO GRANDE DO SUL, 2021) autoriza a 

produção de queijo artesanal no RS desde que as propriedades rurais onde estão localizadas as 

queijarias tenham implementadas práticas como certificação de livre de tuberculose e 

brucelose, controle de mastite, boas práticas de ordenha e de fabricação e controle da 

potabilidade da água. 

 Sobre as Boas Práticas aplicadas na rotina da ordenha, Valin et al. (2009) descreve 

que práticas simples como o desprezo dos três primeiros jatos de leite, lavagem dos utensílios 

de ordenha com detergente alcalino clorado 2%, pré-dipping com solução clorada 750 ppm 

em caneca sem refluxo, pós-dipping com iodo glicerinado e eliminação da água residual dos 

utensílios de ordenha contribuem significativamente para a melhoria da qualidade do leite. 

 Matos (2013) acompanhou a implantação de Boas Práticas Agropecuárias em 10 

produtores de Queijo Artesanal Serrano nos campos de Cima da Serra – RS, onde observou 

redução significativa na contagem de mesófilos no leite após a implementação desses 

processos de melhoria nas atividades relacionadas ao manejo, sanidade e ordenha dos 

animais. Porém, o autor observou leve aumento na contagem de Staphylococcus coagulase 

positiva, o que sugere ser necessário ainda intensificar essas práticas, já que esse 

microrganismo está diretamente relacionado à higiene pessoal do responsável pelo processo 

da ordenha. 
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  De acordo com Tronco (2008), os locais onde ficam os animais, assim como a água, 

solo e alimentos fornecidos estão sempre cheios de microrganismos procedentes de 

excrementos, ricos em enterobactérias, como a Escherichia coli e outros coliformes que 

podem contaminar a pele do teto e eventualmente o leite. Com capacidade de fermentar a 

lactose, produzir gás, ácido lático e outros gases orgânicos, para a proliferação, esse grupo de 

bactérias necessita de uma temperatura elevada, entre 30 e 37 °C para os coliformes totais, e 

em torno de 45 °C para os termotolerantes. Esses microrganismos são eliminados quando 

realizada uma pasteurização eficiente. 

  Alves et al. (2009) avaliou 42 amostras de leite cru, onde 22 (52,4%), 38 (90,5%) e 36 

(85,7%) delas estavam em desacordo com os padrões microbiológicos determinados pela 

legislação da época, por apresentarem limites acima dos permitidos para bactérias mesófilas, 

coliformes totais e coliformes termotolerantes, respectivamente. A presença desses 

microrganismos no leite pode indicar condições sanitárias inadequadas do rebanho e do 

processamento, que conduzem à deterioração e perda de qualidade tanto do leite quanto dos 

seus derivados. 

  Mattiello (2016) relatou que a elevada contagem de células somáticas (CCS) e 

contagem padrão em placas (CPP) na matéria prima utilizada para fabricação de queijos está 

diretamente relacionada à prejuízos no rendimento e na qualidade dos queijos. 

  Além disso, a atual legislação (BRASIL, 2018) exige controle de doenças que podem 

ser transmitidas pelo leite como a brucelose e a tuberculose no rebanho, através da vacinação 

e exames periódicos com profissional habilitado para certificação de propriedade livre de 

brucelose e tuberculose. Essa certificação é requisito legal para produção de queijos a partir 

de leite cru. 

 

3.2.2 Pasteurização  

 

  A pasteurização do leite consiste no aquecimento a temperaturas de 62
o
C por 20 

minutos ou 75
o
C por 15 segundos, dependendo do método adotado, a fim de destruir os 

microrganismos patogênicos do leite, sem alteração sensível da constituição física e equilíbrio 

bioquímico do leite preservando suas propriedades organolépticas normais (TRONCO, 2008). 

Para manter a qualidade microbiológica atingida com a pasteurização, é necessário que o leite 
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seja imediatamente resfriado e se mantenha a 4
o
C até o momento do uso (ARAÚJO et al., 

2009).  

  A combinação tempo-temperatura é determinada em função da destruição da 

totalidade das bactérias patogênicas que, frequentemente presentes no leite cru, possam 

causar doenças alimentares (LEITE et al., 2006). Assim oferece um melhor controle no 

processo produtivo, permitindo que os produtos derivados do leite tenham melhor qualidade, 

menos desperdício, maximizando a produção e garantindo preços competitivos (WEST, 

2008).   

  Com o processo de pasteurização ocorre a destruição de inúmeras bactérias 

patogênicas porém também de bactérias láticas, além da perda de parte do cálcio solúvel na 

forma de paracaseínato de cálcio. Como as bactérias láticas têm a função de promover a 

acidificação adequada no processo de fabricação de queijos em geral, há necessidade de se 

recompor estas bactérias, através da adição de fermento lático ao leite pasteurizado. Além da 

reposição do cálcio solúvel, na forma de cloreto de cálcio, pois este participa do processo de 

coagulação da massa, que se tornará queijo, evitando que sua consistência fique muito mole 

(LEITE et al., 2006). 

  Os mais frequentes grupos de microrganismos indicadores de qualidade do leite são os 

aeróbios mesófilos e os coliformes. Esses microrganismos são sensíveis à temperatura de 

pasteurização, sendo destruídos no processamento quando o mesmo é feito corretamente 

(TAMANINI et al., 2007). 

 Os resultados encontrados por Lopes et al. (2018) demonstraram que 75% das 

amostras do leite cru estavam com contagem de bactérias mesófilas acima do permitido pela 

legislação. No leite pasteurizado esse índice baixou para 33,33% das amostras. O leite 

proveniente do pasteurizador em funcionamento apresentou resultados satisfatórios em todas 

as análises realizadas, o que indica que houve contaminação pós pasteurização neste caso. 

  West (2008) relata que a pasteurização pode eliminar parte de microbiota saprófita do 

leite que caracterizam alguns aromas, textura e sabores distintos e característicos dos queijos 

artesanais de leite cru, devido a fatores da sua biodiversidade. Da mesma forma que existem 

evidências científicas de que o consumo de queijo de leite cru é seguro, desde que obedecidos 

os pré-requisitos higiênicos da produção e de sanidade dos animais. 

  O queijo é produzido pela fermentação do leite através das bactérias láticas, que 

também tem a função de manter os potenciais agentes patogênicos sob controle, através da 

competição naturalmente existente entre eles no leite cru. Porém essa medida de controle 

depende de práticas higiênicas adotadas na produção do leite e do queijo. Além disso sabe-se 
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que enzimas presentes no leite cru, e destruídas na pasteurização devido a temperatura 

utilizada, tem o poder de auxiliar na digestão dos açucares, gorduras e minerais do leite e seus 

derivados (WEST, 2008). 

 A microflora natural do leite apresenta uma ampla diversidade de espécies e cepas de 

microrganismos, sendo responsável por muitas propriedades sensoriais específicas dos queijos 

de leite cru. No processo de pasteurização ocorre uma diminuição significativa da quantidade 

de pequenos peptídeos e aminoácidos livres. Alguns experimentos sensoriais relatam que 

queijos de leite pasteurizado receberam escores de intensidade de sabor menores que os 

queijos de leite cru (GRAPINNA et al., 1997).  

 

3.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE QUEIJO COLONIAL 

  

  A Portaria 146 de 1996 do MAPA (BRASIL, 1996) dispõe sobre a produção de 

derivados lácteos, e define queijo como o produto fresco ou maturado que se obtém por 

separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído, coagulados pela ação física do 

coalho, de enzimas ou bactéria específicas, com ou sem agregação de substâncias alimentícias 

e outras.  

  A elaboração de um queijo envolve quatro etapas, sendo elas a coagulação do leite, o 

escoamento do soro, a salga e a cura. Inicialmente, ocorre a coagulação do leite, 

proporcionada por mudanças físico-químicas das micelas de caseína pela ação de enzimas 

proteolíticas e do coalho. Esse processo deve ocorrer a uma temperatura que varia entre 30 e 

35ºC, proporcionando condições adequadas para a ação do fermento lático e das enzimas do 

coalho (ECK, 1990).  

  Os fermentos láticos, utilizados geralmente em queijos produzidos a partir de leite 

pasteurizado, são importantes para promover a acidificação do leite, bem como contribuir 

para os aspectos sensoriais do queijo. A acidificação é conseguida a partir da fermentação da 

lactose pelas culturas bacterianas iniciadoras selecionadas para cada tipo de queijo, que 

produzem ácido lático, sendo essencial para o desenvolvimento do sabor e da textura, além de 

promover a coagulação e a redução do pH, inibindo a multiplicação de agentes patogênicos e 

deteriorantes (FERNANDES, 2009). 

  De acordo com Eck (1990), em seguida, o escoamento promove a separação do soro 

do leite a partir da fragmentação mecânica do coágulo, enformagem ou espremedura. Essa 

etapa pode ser considerada bastante abrangente, já que inicialmente é efetuado o corte da 
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coalhada, dividindo-a em grãos, cujos tamanhos variam de acordo com o tipo de queijo que se 

deseja produzir. Posteriormente, efetua-se a agitação da massa e, eventualmente, seu 

aquecimento, para que, na sequência, seja feita a enformagem, em que segue a perda de água, 

potencializada ou não pela ação de pressão mecânica. A salga é a etapa do processo em que o 

sal é incorporado diretamente na massa, ou por meio de imersão do queijo em salmoura. Por 

fim, o período de cura dá ao queijo as suas características finais, devido a uma série de 

transformações bioquímicas dos constituintes da coalhada, auxiliadas pela ação de enzimas. 

  O modo artesanal de produção de queijo ou o modo tradicional de sua fabricação está 

relacionado à cultura e costumes, e por vezes transmitido por gerações, além disso, se revela 

como uma busca de alternativas para manutenção no mercado e de sobrevivência para os 

pequenos agricultores no meio rural (TEIXEIRA, 2011). Tesser et al. (2016) relata em sua 

pesquisa que a produção desse queijo é de suma importância para o homem do campo, 

servindo como importante alternativa para incrementar a renda familiar, aumentando a 

permanência das famílias no campo e ajudando a manutenção da cultura e das tradições 

locais, além de ser muito apreciado pelos consumidores. 

  O queijo artesanal é considerado por muitos, patrimônio do local onde é produzido, 

carregando consigo a história e o saber-fazer daquele povo, sendo considerado um bem 

comum, onde a sua valorização serve como estratégia de desenvolvimento territorial e da 

cultura local, ativando valores de consumo funcionais, emocionais e também sociais 

(AMBROSINI et al., 2020).  

  A Lei 13.860 de 2019 do MAPA considera queijo artesanal aquele elaborado por 

métodos tradicionais com vinculação e valorização territorial, regional ou cultural, conforme 

protocolo de elaboração específico estabelecido para cada tipo e variedade, com emprego de 

boas práticas agropecuárias e de fabricação (BRASIL, 2019). Em 2021 iniciou-se no RS um 

estudo para elaboração de Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade para Queijos 

Artesanais específicos para que região produtora e para cada tipo de queijo (RIO GRANDE 

DO SUL, 2021). 

  Souza et al. (2003) relata que o queijo colonial é, em geral, produzido com leite cru 

sem um processamento uniforme, caracteriza-se como semiduro de média-alta umidade, de 

sabor picante, casca fina, lisa, massa macia e apresenta uma cor amarelo-palha, sendo que sua 

estrutura interna é esbranquiçada podendo apresentar pequenas olhaduras não uniformes. 

  Muitos produtores ainda mantêm a tradição de fazer o queijo colonial a partir de 

receitas de família, utilizando o leite cru como matéria-prima, devido a uma questão cultural, 

mas também por enxergar um risco de descaracterização do produto caso sejam feitas 
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alterações nesse processo. Porém, percebe-se que o queijo colonial vem passando por 

sucessivas transformações em algumas regiões, para conseguir entrar no mercado formal e 

atender a legislação, como na forma de apresentação e no processo de pasteurização, que 

podem implicar em importantes mudanças nas características do produto final (DORIGON & 

RENK, 2011). 

 

3.3.1 Boas Práticas de Fabricação  

 

  A Portaria Nº. 368 de 1997 do MAPA regulamenta os requisitos higiênico-sanitários 

das Boas Práticas de Fabricação que devem ser seguidas pelos estabelecimentos que 

produzem produtos de origem animal, assim como a Portaria Nº. 55 de 2014 da SEAPA/RS 

define as Normas Técnicas para instalações de Microqueijarias, sendo que, 

independentemente da sua escala de produção, devem ter instalações com piso e paredes 

revestidas de materiais lisos, impermeáveis, de cor clara e de fácil higienização; utensílios e 

equipamentos devem estar em boas condições (sem corrosão ou fendas), feitos de material 

atóxico, lisos, laváveis e impermeáveis; aberturas e ralos com proteção contra insetos e 

roedores; possuir lavatório de mãos com torneira de acionamento não manual, sabão liquido 

inodoro, toalhas descartáveis e lixeira com tampa de acionamento por pedal; possuir 

fluxograma operacional de acordo com o processo produtivo visando evitar a contaminação 

cruzada; dispor de reservatório de água e clorador automático entre outras condições para 

garantir a qualidade e inocuidade do produto final (BRASIL, 1997; RIO GRANDE DO SUL, 

2014).  

  As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são procedimentos adotados com a finalidade 

de garantir a qualidade higiênico-sanitária da produção de alimentos. Fazem parte das BPF, a 

adoção de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), que descrevem, com detalhes, a forma 

de higienização dos equipamentos e instalações, os cuidados com a saúde do manipulador, os 

processos de controle de potabilidade de água, entre outros, e são importantes para a garantia 

da qualidade do produto final. Esses documentos, além de requisitos legais, são práticas 

simples, podendo ser implantados mesmo em pequenos empreendimentos (PRETTO, 2018). 

  O emprego das BPF tornou-se essencial, não apenas com a finalidade de cumprir a 

legislação, mas, principalmente, garantir o fornecimento de alimentos seguros. A pesquisa 

microbiológica permite, muitas vezes, inferir as condições sob as quais um produto foi 
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produzido, sendo fundamental ao auxílio na garantia da saúde do consumidor (PINTO et al., 

2009). 

  É importante os produtores incluírem procedimentos de BPF ao processo tradicional 

de produção do queijo serrano para garantir a segurança do alimento, além de que essas 

práticas possibilitam um ambiente de trabalho mais eficiente, contribuindo para a eficácia do 

processo de produção (PRETTO, 2018). 

  Pinto et al. (2009) constatou que a ausência de bons hábitos de higiene e boas práticas 

estava relacionada à contagem de coliformes 30
o
C, E.coli e S. aureus nos queijos pesquisados. 

Foram significativos aspectos como focos de insalubridade no local de produção dos queijos, 

equipamentos inadequados, falta do uso de cloro para correta higienização e presença de 

animais domésticos. 

  Na região de produção do queijo serrano no RS, Pretto (2018) identificou em média 

57% de conformidades de Boas Práticas de Fabricação nas queijarias pesquisadas, sendo 

constatado que as adequações necessárias eram, em sua maioria, fáceis e de baixo custo, 

demonstrando que a capacitação dos produtores em BPF podem ajudar no controle de 

qualidade dos produtos produzidos.  

 

3.3.2 Maturação  

 

  De acordo com o “Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos”, da 

Portaria n
o
146 de 1996 do MAPA (BRASIL, 1996), os queijos devem ser elaborados com 

leite pasteurizado. Contudo, é permitido que queijos maturados utilizem leite cru (sem 

processamento térmico) em sua elaboração, desde que sejam respeitados os períodos de 

maturação (mínimo 60 dias a mais que 5
o
C) e utilizadas as Boas Práticas de Produção e de 

Fabricação, que incluem desde a exigência de utilização de leite de alta qualidade, controles 

sanitários, até rigorosa higiene do local de produção. Ainda, de acordo com a Instrução 

Normativa N
 º 

30 de 2013, do MAPA (BRASIL, 2013), existe a possibilidade de maturação 

inferior a 60 dias para esse produto quando estudos técnico-científicos comprovarem que a 

redução do período de maturação não compromete a qualidade e a inocuidade do produto, 

ficando restrita a queijarias situadas em região de indicação geográfica registrada ou 

tradicionalmente reconhecida, como é o caso do Queijo Serrano. O queijo colonial ainda está 

em processo desse reconhecimento. 
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  A maturação é a etapa de produção do queijo colonial realizada em condições 

adequadas de temperatura e umidade por determinado tempo, onde ocorre uma série de 

transformações físicas, químicas e microbiológicas sob a ação de enzimas lipolíticas e 

proteolíticas, devido à população de bactérias ácido láticas (BAL) presentes, e que provocam 

a redução da microbiota contaminante dos queijos, além de influenciar na textura e sabor do 

mesmo (MARTINS, 2006).  

  As enzimas responsáveis pelas transformações são provenientes do coalho (enzimas 

proteolíticas), dos microrganismos originalmente presentes no leite (principalmente nos 

queijos fabricados com leite cru), dos microrganismos constituintes da cultura ou fermento 

lático adicionado, e de outros microrganismos que crescem no interior ou sobre a superfície 

do queijo, além das enzimas intrínsecas do leite (FOX, 2000). 

 Ordóñez (2005) descreve as principais reações bioquímicas que ocorrem durante a 

maturação: 

 - Glicólise: a acidificação do leite e da coalhada ocorre graças à produção de ácido 

lático a partir da lactose por cepas selecionadas de bactérias láticas, denominados cultivos 

iniciadores. 

 - Proteólise: a hidrólise da proteína a peptídeos e aminoácidos afeta de maneira muito 

acentuada tanto a textura como o sabor e o aroma do queijo. 

 - Lipólise: a hidrólise da gordura a glicerol e ácidos graxos não afeta a textura, mas 

sim, o sabor e aroma finais do produto. 

  Tesser et al. (2016) relata que, juntamente com a sanidade dos animais e o uso de 

práticas higiênico-sanitárias, a maturação influencia diretamente na qualidade bacteriológica 

dos queijos artesanais, pela redução da atividade de água aliada a modificação do teor de sal, 

além de ser um processo que envolve a formação de componentes do aroma e sabor típico 

desse queijo. Da mesma forma, foi relatado por Pretto (2018) que a maturação provoca queda 

da umidade no queijo, aumento da concentração do cloreto de sódio e queda do pH pela 

produção de ácidos orgânicos pelas bactérias láticas, o que faz com que a carga de 

microrganismos patogênicos possivelmente presentes diminua a níveis seguros para o 

consumo, contribuindo também para o desenvolvimento de microrganismos benéficos 

responsáveis pelo sabor e textura dos queijos, e que também contribuem para a qualidade 

microbiológica do queijo, já que competem com possíveis bactérias patogênicas, impedindo 

sua multiplicação. 

  Entretanto, o processo de maturação apresenta um custo para o produtor, pois 

demanda instalações específicas e tempo de espera. Em alguns casos, os custos financeiros e 
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interesses comerciais têm levado produtores a vender seus queijos antes do tempo adequado 

de maturação, comprometendo a padronização e levando a perda da qualidade do produto. A 

necessidade de reduzir o período de maturação dos queijos sem alterar as características 

nutricionais e sensoriais é uma questão mundial, devido ao forte apelo comercial desses 

produtos (PERRY, 2004).  

   

3.4 QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS QUEIJOS COLONIAIS 

 

 De modo geral, os queijos podem conter microrganismos desejáveis e indesejáveis. Os 

desejáveis irão contribuir para dar características ao produto, como sabor e aroma de 

determinado tipo de queijo. Entretanto, alguns microrganismos indesejáveis, também 

chamados de patogênicos e deteriorantes, podem ocorrer. Além de exercer efeito negativo na 

qualidade sensorial do queijo, em alguns casos estes contaminantes podem provocar doenças 

(DE SÁ, 2008). 

Para garantir a excelência de um queijo é necessário que se mantenha a qualidade 

desde a matéria-prima (NASCIMENTO, 2019). A avaliação microbiológica está presente na 

rotina da indústria de queijos como um dos principais métodos de controle dos perigos 

biológicos (OLIVEIRA et al., 2017; CASTRO et al., 2012). 

  O queijo colonial se encaixa nos requisitos de queijos com umidade média, entre 36% 

e 45,9%. A Instrução Normativa N
º. 

60 de 2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), que descreve os padrões microbiológicos para alimentos, estabelece que os queijos 

abaixo de 46% de umidade podem ter no máximo 1x10
3
 UFC/g para Staphylococcus 

coagulase positiva/g em duas de cinco amostras; no máximo 1x10
2
 UFC/g para Escherichia 

coli/g em duas de cinco amostras, devem ser ausentes de Salmonella sp./25g e nenhuma 

amostra pode ter mais que 1x10
2
 UFC/25g para Listeria monocytogenes (BRASIL, 2019).  

  Além desses microrganismos, o grupo dos coliformes, tem sido amplamente usado 

como indicador das condições higiênico-sanitárias nos alimentos de origem animal, sendo que 

no leite sua presença pode estar relacionada à métodos de ordenha e/ou fabricação pouco 

higiênicas, inadequada pasteurização ou contaminação pós processamento (TORNADIJO et 

al., 2001).  

  A Escherichia coli é conhecido por ser um indicador de contaminação com fezes 

animais e presença potencial de outros microrganismos patogênicos de origem fecal em 
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alimentos, sendo comum seu crescimento em queijo produzido com leite cru contaminado, já 

que essa bactéria não resiste à pasteurização. Cuidados higiênicos na manipulação no 

momento da ordenha reduzem significativamente a ocorrência de E.coli no produto final 

(YOON, 2016). 

 Staphylococcus sp. podem produzir enterotoxinas capazes de causar vômitos, diarreia, 

dores abdominais e de cabeça, sendo um microrganismo com significativa resistência térmica, 

o que sugere cuidados desde a obtenção da matéria-prima (CARVALHO, et al., 2016). O 

homem e os animais são os principais reservatórios de Staphylococcus sp., portanto as mãos 

do ordenhador são importantes fontes de contaminação desse microrganismo (MATOS, 

2013). 

  A Salmonella é caracterizada como bacilo Gram-negativo e anaeróbio facultativo, 

considerada uma bactéria patogênica e causadora de grandes surtos de toxinfecções 

alimentares (CARVALHO et al., 2016). Esse microrganismo pode ser encontrado no trato 

intestinal humanos e animais, podendo consequentemente contaminar o leite cru, ou derivados 

produzidos com leite já pasteurizado, no entanto, sem as condições higiênicas adequadas 

(ETGES, 2011). De acordo com Yoon (2016), a prevalência de Salmonela em queijo 

geralmente resulta de pasteurização insuficiente de leite usado para fabricação de queijo.  

 Bactérias do gênero Listeria sp. podem ser encontradas amplamente distribuídas no 

meio ambiente, com crescimento em uma ampla faixa de temperatura (3-45
o
C), e devido 

ocorrência de surtos por listeriose ocorridos em alguns países, esse microrganismo vem 

ocupando um papel relevante no controle de qualidade na indústria de alimentos (ZAFFARI, 

2005). Foi sugerido que a contaminação por Listeria monocytogenes, principal gênero de 

importância na alimentação humana, em leite cru e queijos pode ocorrer de duas maneiras, em 

primeiro lugar pela transmissão de fezes de gado ou de ambientes com higiene inadequada, e 

em segundo lugar, pela contaminação imediata de animais que sofrem de doenças como 

listeriose e mastite (YOON et al., 2016). 

 Lima & Leal (2017) constataram que 80% das amostras de queijo artesanal analisadas 

em seu trabalho foram caracterizadas como impróprias para consumo, devido à elevada 

contaminação por coliformes termotolerantes. Tais resultados se devem, provavelmente, às 

condições higiênico-sanitárias insatisfatórias em sua fabricação, além de uso de matéria-prima 

de qualidade questionável, demonstrando assim, um fator de risco ao consumidor.  

 Lucas et al. (2012), ao analisar quatro marcas de queijo colonial coletadas em feiras 

livres da cidade de Medianeira – PR, verificaram que três delas estavam fora dos padrões 

indicados para coliformes termotolerantes, uma amostra estava fora dos padrões quanto a 
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Staphylococcus coagulase positiva, e nenhuma apresentou Salmonella spp. Zaffari, Mello e 

Costa (2007), também relataram altas contagens de coliformes termotolerantes em queijos 

coloniais comercializados no Rio Grande do Sul. 

 Zaffari (2005), pesquisando amostras de queijos comercializados em bancas nas 

estradas de acesso ao litoral do RS, encontrou 34% delas com presença de E.coli e 16% com 

Listeria sp., sendo que ¼ dessas foi identificada como L. monocytogenes (4%).   

 

3.5 ANÁLISE SENSORIAL DE QUEIJOS 

 

  Além das análises físico-químicas e microbiológicas, a análise sensorial é uma outra 

forma de se mensurar a qualidade dos alimentos, do ponto de vista do consumidor, e é 

realizada em função das respostas transmitidas pelos indivíduos às várias sensações que se 

originam de reações fisiológicas e são resultantes de certos estímulos, gerando a interpretação 

das propriedades intrínsecas e aceitação dos produtos (ZENEBON et al., 2008). 

 Pesquisas com consumidores são importantes fontes de informações, pois permitem 

avaliar a atitude do consumidor além de fornecer informações sobre as suas expectativas em 

relação aos produtos de forma a orientar as indústrias de processamento de alimentos em geral 

(DUTCOSKY, 2007). 

  Ambrosini et al. (2020) relatam que os consumidores, em seus atos de compra e 

consumo, procuram suprir suas necessidades e satisfazer seus desejos, através de bens que 

exprimam características identificadas por eles, de acordo com seus valores. Conforme o 

mesmo autor, as preferências dos consumidores são de natureza subjetiva, sendo que os 

atributos são valorizados de forma diferente em grupos de consumidores diversos. 

  O queijo colonial tem seu espaço no mercado, porém as especificidades regionais e a 

falta de padronização do processo produtivo provocam variação nas suas características 

sensoriais. A produção de alimentos padronizados de acordo com os anseios do consumidor 

ajuda as agroindústrias a sobreviverem em um mercado competitivo e com consumidores 

mais exigentes (DUTCOSKY, 2007). Nesse sentido, a análise sensorial pode ajudar a 

identificar características relevantes, diferenças entre atributos sensoriais de dois ou mais 

queijos, quantificar essas diferenças, além de estudar o consumo e aceitação do produto pelo 

consumidor (MCSWEENEY, 2007). 



32 

 

  Dutcosky (2007) cita, entre os métodos de análise sensorial, aqueles discriminativos 

(que estabelecem diferenciação qualitativa ou quantitativa), descritivos (que descrevem as 

amostras) ou subjetivos (que expressam a opinião pessoal do julgador). 

  As pesquisas atuais sugerem que consumidores não treinados podem ser utilizados 

para avaliar e quantificar os atributos sensoriais de alimentos e bebidas, quando utilizada uma 

metodologia adequada (MOUSSAOUI & VARELA, 2010). Uma ampla gama de métodos foi 

proposta como adequada para consumidores não treinados para criar o perfil de um produto, 

incluindo Napping®, Free Choice Profiling, Flash Profiling, Check-All-That-Apply (CATA) 

e Rate-All-That-Apply (RATA) (MOUSSAOUI; VARELA 2010, VALENTIN et al., 2012). 

Esses métodos tendem a ser mais rápidos, facilmente compreendidos por consumidores, 

flexíveis e potencialmente econômicos em sua aplicação. 

  A metodologia CATA é uma técnica subjetiva utilizada para coletar informações sobre 

a percepção dos consumidores sobre as características sensoriais dos produtos. O formato da 

questão CATA permite aos consumidores escolher todos os atributos possíveis para descrever 

um produto, a partir de uma lista pré-estruturada e apresentada e as respostas podem ser 

utilizadas como dados suplementares, para maximizar a aceitação dos produtos. Estudos que 

comparam sua eficiência em relação ao uso de avaliadores treinados relatam altas correlações 

detectadas entre as avaliações, evidenciando que os consumidores são capazes de avaliar os 

atributos sensoriais de uma forma semelhante. A discriminação entre as amostras é verificada 

através da aplicação do teste estatístico Q de Cochran, sendo que um estudo com relevância 

estatística deve considerar o uso de cerca de 100 consumidores (ALCANTARA; FREITAS-

SÁ, 2018). De acordo com Ares et al. (2010), CATA já foi utilizado para criar perfil de 

produtos derivados lácteos em outros estudos. 

   

  Em sua pesquisa sobre as percepções dos consumidores gaúchos a respeito do Queijo 

Colonial, Ambrosini et al., (2020) entrevistou 456 gaúchos, sendo que 85,8% responderam 

que consomem algum tipo de queijo, sendo que 83% destes consomem Queijo Colonial, 

realizando a compra deste produto uma ou duas vezes por mês. Os locais de aquisição mais 

citados pelos entrevistados foram à feira (30%) ou diretamente do produtor (26%), sendo que 

os mesmos relataram como requisitos para escolha do queijo colonial estão em primeiro lugar 

o sabor, e depois a aparência e a origem. Nenhum levantamento foi realizado a respeito da 

forma de produção do queijo. 

  Em um estudo de análise sensorial de queijo coalho produzido com leite cru e leite 

pasteurizado feito por Araujo et al. (2009), no Rio Grande do Norte, constatou que 80% das 
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pessoas preferiram o queijo feito com leite cru, indicando ser mais saboroso, sendo que o 

queijo de leite pasteurizado teve um índice de rejeição de 20%, o que preocupa os 

pesquisadores, uma vez que consideram esse tipo de queijo mais seguro para a saúde da 

população na região do estudo. 

  Steinbach (2017) observou que 83,3 % das compras do queijo colonial é motivada 

pelo sabor e aroma do produto, 4,5 % pela textura, 4,5 % pela aparência, 2,3 % pelo sabor 

salgado e 5,3 % por outros motivos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

  

  

  Esse estudo foi dividido em etapas. A primeira delas foi um levantamento das 

agroindústrias familiares que produzem queijo colonial no Vale do Taquari e realização de 

uma entrevista para conhecer as particularidades de fabricação do queijo nessa região. Na 

segunda etapa realizou-se a coleta e análise do leite cru refrigerado utilizado para fabricação 

de queijo nessas propriedades. Após, numa terceira etapa, foi feita a fabricação de queijos do 

tipo colonial com leite cru e com leite pasteurizado e análises físico-química, microbiológica 

e sensorial dos queijos produzidos em uma dessas propriedades.  

 

4.1 ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

  A área de abrangência do estudo contempla as sub-regiões centro (4) e centro-oeste (3) 

do Vale do Taquari – RS (Figura 1), segundo divisão do Conselho Regional de 

Desenvolvimento do Vale do Taquari (CODEVAT, 2021), que corresponde a mais de 50% do 

leite produzido em todo o Vale de acordo com o Censo Agro do IBGE (2019). Essa região foi 

povoada por imigrantes alemães e italianos no século XIX, sendo que os mesmos tiveram 

papel fundamental no desenvolvimento e estruturação da agricultura regional. E é composta 

por 18 municípios, dos quais 11 possuem agroindústrias formais ou informais de produção de 

queijo colonial, segundo levantamento da Emater regional feito em 2019, e que conservam 

ainda na sua cultura muitas tradições trazidas por essas famílias na sua origem, sendo uma 

delas a produção do queijo colonial. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Figura 1 - Mapa das Sub-regiões do Vale do Taquari de acordo com o COREDE. 

 
Fonte: CODEVAT (2021) 

 

4.2 ENTREVISTA COM PRODUTORES 

 

  Juntamente com a Emater Regional, foi realizado um levantamento das agroindústrias 

familiares que produzem queijo colonial no Vale do Taquari e elaborada uma entrevista com 

objetivo de caracterizar e conhecer particularidades da produção de leite e fabricação do 

queijo na região. 

  A amostragem foi ao acaso, de acordo com a disponibilidade do produtor a responder 

a entrevista, sendo entrevistado um produtor em cada um dos 11 municípios, na forma de 

pesquisa qualitativa com perguntas abertas, fechadas e mistas sobre a produção de leite, 

sanidade do rebanho, boas práticas de ordenha e forma de fabricação do queijo (Apêndice 1). 

Através do Google Formulário, as respostas das perguntas foram tabuladas, permitindo 

posterior comparação e análise das informações coletadas. Os produtores foram numerados de 

1 a 11 como forma de identificação para análise dos resultados. 

  O projeto foi enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul e está aprovado pelo parecer Nº. 4.127.775, sendo que os produtores 
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que participaram da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

foram orientados quanto a dúvidas durante a entrevista. 

  O questionário aplicado às propriedades foi analisado por meio de uma Análise de 

Correspondência Múltipla – MCA (LEGENDRE; LEGENDRE, 1998). A Análise de 

correspondência é uma técnica de análise multivariada utilizada para duas ou mais variáveis 

categóricas (qualitativas) e que, através de uma redução de dimensionalidade, possibilita a 

avaliação gráfica das relações existentes entre variáveis e suas categorias. Essa análise é uma 

ordenação onde as unidades amostrais (propriedades) são projetadas em duas dimensões de 

acordo com a associação delas às respostas obtidas no questionário. Os dados de 

características do leite e de valores de CCS e CPP foram analisados por meio de uma Análise 

de Componentes Principais – PCA, baseada em distância Euclidiana. A PCA é uma análise 

realizada com variáveis quantitativas, reduzindo as variáveis em dois eixos para simplificar a 

interpretação dos dados. Inicialmente os dados foram avaliados por meio de uma correlação e 

selecionadas variáveis não redundantes. 

  Num segundo momento, essas variáveis foram padronizadas para que tivessem a 

mesma escala, e assim, comparáveis entre si, por meio de uma centralização, que faz com que 

uma variável qualquer seja centrada em sua média. Por fim, aplicou-se a distância euclidiana 

para a elaboração da PCA (LEGENDRE; LEGENDRE, 1998). A PCA nesse contexto tem o 

intuito de avaliar se a separação das propriedades com valores de CCS e CPP está relacionada 

ao mesmo padrão de separação observado na MCA que avaliou as respostas do questionário. 

Assim, buscou-se visualizar a relação entre a aplicação das boas práticas e os valores de CCS 

e CPP. As análises foram realizadas no ambiente estatístico R v. 4.1 (R CORE TEAM, 2021). 

 

4.3 COLETA DAS AMOSTRAS DE LEITE 

 

  As amostras de leite cru refrigerado foram coletadas em triplicata diretamente nas 

propriedades dos produtores escolhidos, em recipiente estéril com tampa, transportadas em 

caixas térmicas com gelo até o local de realização das análises. Essas amostras foram 

coletadas nos meses de setembro de 2020, novembro de 2020 e janeiro de 2021, em cada uma 

das propriedades que participou da pesquisa. 
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4.4 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO QUEIJO 

 

   Os queijos foram fabricados em uma agroindústria familiar localizada no Vale do 

Taquari-RS, que iniciou a produção de queijo em fevereiro de 2021 como forma de agregar 

valor ao leite produzido e buscar uma alternativa para a permanência dos filhos no campo. A 

propriedade é familiar, de descendentes alemães que se instalaram no local em 1960, hoje 

possui cerca de 50 animais em lactação. A ordenha é do tipo canalizada, todo o alimento 

fornecido aos animais é de produção própria, aplicam as Boas Práticas Agropecuárias e de 

Fabricação e tem acompanhamento veterinário. A agroindústria tem inspeção municipal, 

sendo que o município é inscrito no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial 

Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-RS), e também faz parte do Programa Sabor 

Gaúcho e todas as etapas (produção, venda, divulgação e entrega) são feitas pela família.  

  Essa propriedade foi escolhida para a fabricação dos queijos por ser a que obteve os 

melhores índices de qualidade do leite na primeira etapa dessa pesquisa e também pelo 

interesse da família de conhecer melhor as características dos queijos produzidos, já que estão 

começando sua produção e pretendem investir em queijos diferenciados. 

  Foram fabricados dois tipos de queijo, um com leite cru e outro com o leite 

pasteurizado, com a finalidade de coletar amostras para verificar relações entre o leite 

utilizado e a qualidade físico-química, microbiológica e sensorial. Os queijos foram 

fabricados conforme fluxograma abaixo já utilizado pela agroindústria (Figura 2):  

 

Figura 2 - Fluxograma das etapas de fabricação do queijo colonial. 

 
Fonte: Da autora (2021) 

 

e cultura 
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  As etapas de produção do queijo seguiram a receita padrão conforme segue abaixo, 

sendo que a mesma foi considerada a forma mais comum de fabricação desse tipo de queijo 

durante as entrevistas realizadas com os produtores na primeira etapa da pesquisa.  

 

 1º. Recepção, seleção e filtração do leite: o leite ordenhado na propriedade é 

imediatamente resfriado em tanque de expansão abaixo de 4
o
C, de onde também foram 

retiradas amostras para análise. Após, o mesmo foi filtrado e transferido por tubulação 

para o local de produção de queijo (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Sala da ordenha a direita e queijaria à esquerda. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 2º. Pasteurização: Metade do volume do leite foi mantido refrigerado cru e a outra 

metade passou pelo pasteurizador a placas, sendo aquecido a 72ºC por 15 segundos 

(Figura 4).  
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Figura 4 - Pasteurizador a placas e produtor verificando a temperatura do leite. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 3º. Resfriamento: Depois de atingidos a temperatura e o tempo de pasteurização, o leite 

foi resfriado no tanque de coagulação (Figura 5), via circulação de água pela camisa 

dupla do tanque. A temperatura final foi de 34 a 36ºC (temperatura ideal para atividade 

do coalho). Para o queijo de leite cru, somente foi aquecido até essa mesma temperatura 

para a adição do coalho. 

Figura 5 - Tanque de Coagulação 

 

Fonte: Da Autora (2021) 
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 4º. Adição do coagulante, cloreto de cálcio e cultura láctea: Para cada tipo de leite em 

separado, depois de atingida a temperatura de coagulação, foram adicionados os 

ingredientes para produção do queijo.  

 Utilizou-se Cultura lática mesofílica-termofílica natural concentrada e liofilizada para 

inoculação direta da BioTech Brasil, composta em ordem decrescente por: Streptococcus 

salivaris subsp. termophilus, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis subsp. lactis, 

Lactococcus lactis subsp. Cremoris, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus e 

Lactobacillus helveticus. Para o queijo de leite pasteurizado foram utilizados 15g/1000 L de 

leite e para o queijo de leite cru 30g/1000L de leite, pré-ativada em leite pasteurizado 

aquecido a 35
o
C por meia hora.  

Após a inclusão da cultura, deixou-se agir por 40 minutos no tanque, homogeneizando 

lentamente; logo após adicionou-se o coalho (85 ml/1000 L de leite), homogeneizando por 3 

minutos e após deixando parado para coagular. O tempo de coagulação observado foi de 35 

minutos até o ponto da massa que é o indicador para o corte (Figura 6). Para o leite 

pasteurizado, além dos processos acima, ainda se adicionou cloreto de cálcio (300ml/1000 L 

de leite) junto com o fermento lácteo, já que o mesmo é perdido na pasteurização. 

 

Figura 6 - Coagulação. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 
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 5° Corte, Mexedura e dessora: Após a coagulação o queijo foi cortado e mexido por 10 

minutos a 45
o
C, assim provocando a separação do soro e da massa. Após abriu-se a saída 

para a caixa de dessora, onde a massa é colocada em formas redondas de 

aproximadamente 700g, forradas com tela, e o soro é descartado (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Enformagem do queijo. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 

 6º. Prensa: As formas foram colocadas na prensa com pressão de 1 bar (Figura 8), onde 

foram viradas a cada meia hora por 2,5 horas, totalizando 5 viradas. Após 

aproximadamente 4 horas, os queijos saíram da prensa, descansaram ainda mais 24 horas 

em câmara fria na forma, e só então foram retirados da forma e colocados no tanque de 

salga. 
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Figura 8 - Prensagem do queijo. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 7º. Salga: O tanque de salga contém salmoura com 25% de cloreto de sódio (Figura 9). 

Nessa etapa os queijos ficam por aproximadamente 6 horas, sendo virados a cada hora 

Após a salga os queijos foram secados e finalmente armazenados na câmara de maturação 

em tábuas de madeira identificadas. Nesse momento coletaram-se amostras para análise 

do queijo fresco. 

Figura 9 - Salga dos queijos. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 
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 8º. Maturação: A maturação foi feita em câmara própria (Figura 10) por 60 dias, a 

temperatura média de 12-15 
o
C e umidade de 75-80 %, sendo coletadas amostras aos 15, 

30 e 60 dias de maturação para análise. 

Figura 10 - Câmara de Maturação. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 

4.5 ANÁLISES DO LEITE E DOS QUEIJOS 

 

  As análises foram realizadas em laboratório terceirizado credenciado à Rede Brasileira 

de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite (RBQL).  

  As análises físico-químicas do leite cru utilizado para fabricação dos queijos foram 

feitas no dia da produção, sendo que o leite foi coletado no momento do início da produção, 

em duplicata e em frascos estéreis contendo conservante Bronopol® e analisadas segundo a 

metodologia citada por Tronco (2008) para gordura, proteína, lactose, sólidos totais e extrato 
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seco desengordurado. Também foram realizadas análise de contagem de células somáticas 

(CCS) e contagem padrão em placas (CPP) no leite de acordo com o descrito na Instrução 

Normativa N
o
 76 de 2018 do MAPA (BRASIL, 2018). 

  As análises nos queijos foram realizadas aos tempos de 0, 15, 30 e 60 dias de 

maturação, sendo os queijos coletados na câmara de maturação, embalados a vácuo em 

embalagem estéril e encaminhados ao laboratório em caixa isotérmica com gelo.  

  As análises físico-químicas realizadas nos queijos foram: umidade, através da secagem 

de uma amostra de 25 g em estufa a aproximadamente 105
o
C até a estabilização do peso; 

gordura pelo método butirométrico para queijos e acidez com a utilização de um pHmetro, 

conforme métodos oficiais da AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 

  Também foram realizadas nos queijos análises microbiológicas de coliformes totais, 

Escherichia coli, Staphylococcus coagulase positiva, Listeria monocytogenes e Salmonela 

spp. através do método Compact Dry®, que são placas de teste rápido específicas que 

permitem determinar e quantificar microrganismos em alimentos com precisão.  

  Para todas as análises microbiológicas foram previamente preparados e autoclavados 

os materiais necessários. Sendo assim, foram preparados frascos reagentes de vidro com 99 

ml de água peptonada 0,1% (m/v) e autoclavados juntamente com ponteiras de 1 mL e 

espátulas metálicas. Fez-se a diluição de 10g da amostra de queijo (retirado com uma 

espátula) em 90 ml de água peptonada 0,1%, homogeneizado manualmente, e deixou-se a 

amostra diluída em repouso por cerca de 90 minutos. Após alíquotas de 1 ml da amostra 

foram pipetados para cada placa específica para isolamento do microrganismo. Depois de 

fechada a placa, realizou-se a incubação de acordo com cada microrganismo, sendo para 

coliformes totais e E. coli incubação a 35±2
o
C por 18 a 24 horas; para Staphylococcus 

incubação a 35 a 37
o
C por 24 horas, L. monocytogenes: 35ºC ± 2 por 24 horas e para 

Salmonela spp. incubação a 41-43
o
C por 20 a 24 horas. E ao final realizou-se a leitura das 

placas (Figura 11). 
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Figura 11 - Placas utilizadas para análise microbiológica. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

4.6 ANÁLISE SENSORIAL DOS QUEIJOS 

 

  A análise sensorial dos queijos produzidos com leite cru e pasteurizado foi feita após 

análise microbiológica das amostras para garantir a qualidade e segurança das amostras 

utilizadas e após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul pelo parecer Nº. 4.594.977 e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos provadores. Os queijos foram mantidos em condições ideais de conservação 

até o momento da análise.  

  Foram submetidos à análise sensorial amostras de queijo de leite cru com 60 dias de 

maturação e de queijo de leite pasteurizado com 60 dias de maturação, feitos no mesmo dia e 

local, utilizando as mesmas matérias-primas, armazenados no mesmo local até o dia do teste. 

  A análise sensorial foi realizada no Colégio Teutônia, utilizando um painel de 100 

provadores, onde três porções com aproximadamente 2-3 cm
3
 de cada queijo foram 

preparadas em prato descartável de forma idêntica com identificação numérica aleatória de 

três dígitos, acompanhados de um copo descartável com água para limpar o paladar entre as 

porções (Figura 12). A escolha do local foi devido ao mesmo ter um laboratório onde é 
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possível realizar o teste de forma segura e adequada, ser de localização central, de fácil acesso 

e pelo fato de uma das pesquisadoras trabalhar na escola. 

Figura 12 - Análise Sensorial dos queijos. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

  A metodologia utilizada foi CATA, como descrito por Ares & Varela (2018). Os 

atributos analisados foram baseados em características levantadas em análise descritiva 

quantitativa de equipes treinadas citadas em outros trabalhos como o de Steinbach (2017), 

sendo divididos nas seguintes categorias: aroma (queijo, leite, ácido, frutado, fungado, 

inodoro), sabor (doce, salgado, amanteigado, amargo, ácido, picante), aparência (colonial, 

agradável, estranha, cor amarela, cor esbranquiçada, manchado, olhaduras) e textura 

(gorduroso, macio, borrachento, quebradiço, suave, seco, úmido). Os provadores foram 

orientados sobre a pesquisa, foram esclarecidas as dúvidas e então foi solicitado que, após 

provarem cada uma das amostras, marcassem na ficha sensorial todos os atributos da lista que 

eles sentiram ao consumir o produto. Após marcarem os atributos, através de uma escala 

estruturada de intensidade de sete pontos (sendo 1 “nada intenso” e 7 “muito intenso”), foi 

solicitado que o provador indicasse a intensidade de cada atributo sentido. Além da avaliação 

das características sensoriais, foi realizado teste de ordenação de preferência, solicitando que 

colocassem qual dos dois queijos eles preferiram (Apêndice 2). 
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  Os participantes foram arguidos também quanto ao seu perfil sociodemográfico com 

perguntas sobre gênero, idade, escolaridade, cidade onde reside e também sobre hábitos e 

consumo de derivados lácteos. Essa parte do questionário com perguntas fechadas se deu 

apenas para fins de caracterização da amostra.  

  A equipe sensorial foi formada por pessoas escolhidas ao acaso, dos diversos 

segmentos da sociedade, sendo a participação espontânea e voluntária. Os entrevistados foram 

convidados através de contato por redes sociais, sendo a amostra não probabilística do tipo 

intencional. 

  Os dados foram compilados em planilha de Excel e analisados pelo programa 

XLSTAT Statistical Software e Teste Q de Cochran’s para avaliar a significância estatística, 

Análise dos Componentes Principais - PCA gerando os escores de cada amostra nos 

componentes, e as correlações entre os atributos e os componentes principais. Foi realizado 

mapa de percepção e tabela de comparação estatísticas dos atributos em relação à preferência. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visando atender o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo, apresentam-se 

os resultados e a discussão dos mesmos. 

5.1 QUESTIONÁRIO COM PRODUTORES 

 

 As propriedades foram codificadas com números de 1 a 11, sendo que dos 11 

produtores de leite entrevistados na primeira fase dessa pesquisa, além da atividade de 

produção de queijo colonial, somente duas propriedades também entregam leite para um 

laticínio. Quanto ao volume de leite diário, 64% (n=7) produzem até 100 litros/dia, 27% (n=3) 

produzem de 500 a 1000 litros/dia e 9% (n=1) produzem mais de 1000 litros/dia. O tipo de 

animal predominante nas propriedades é o gado holandês ou cruza com holandês, o que é uma 

característica na região do Vale do Taquari, independente do tamanho da propriedade. 

 Os produtores foram questionados a respeito da existência de assistência técnica na 

propriedade, uso de boas práticas de ordenha e de fabricação e também se pasteurizam o leite 

para produção de queijo. Somente 3 deles (nº. 1, 4 e 5) responderam de forma positiva para 

todas as questões.  

 Além disso, os mesmos foram questionados a respeito das Boas Práticas de Ordenha 

utilizadas na propriedade. A análise de Correspondência Múltipla - MCA (Figura 13) mostrou 

que há uma separação entre as propriedades que, no geral, apresentam boas práticas de 

produção em relação a aquelas que não as seguem por inteiro. Nesse tipo de análise, pontos 

que estão próximos no gráfico significam dados correspondentes entre eles. Percebe-se que, 

as propriedades 1, 2, 4, 5 e 11, localizadas no lado direito do gráfico, aplicam melhor as 

“Boas Práticas” de manejo de ordenha, enquanto as demais estão associadas à falta ou 

deficiência dessas boas práticas. A dimensão 1 (Dim 1), observada no eixo horizontal, foi 

responsável por 39,5% da contribuição das respostas, enquanto a dimensão 2 (Dim 2), 

observada no eixo vertical, foi responsável por 14,8%.  A Figura 14, mostra que para a Dim 1, 

as práticas de pré dipping, controle de mastite, controle de brucelose e tuberculose e deixar os 

animais em pé por um tempo após a ordenha contribuem mais para a separação das 

propriedades, enquanto para a Dim 2 contribuem mais as práticas de controle de animais 

soltos e o não uso de tocas na sala de ordenha. 
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Figura 13 - Análise de Correspondência Múltipla das propriedades entrevistadas. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

Figura 14 - Contribuição de cada variável na MCA. 

 
Fonte: Da Autora (2021) 
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 Práticas de higiene como pré e pós dipping e um efetivo programa de manejo sanitário 

do rebanho, observados como pontos positivos no resultado deste trabalho, são medidas 

fundamentais para uma boa qualidade do leite (FAO e IDF, 2013). 

 A média e o desvio padrão das análises de CCS e CPP de cada propriedade estão 

relacionados nas Figuras 15 e 16 respectivamente, sendo que a linha vermelha representa o 

limite exigido pela legislação vigente. 

Figura 15- Análises de Contagem de Células Somáticas (CCS) nas propriedades entrevistadas. 

 

 Fonte: Da Autora (2021).  

 

Figura 16 - Análises de Contagem Padrão em Placas (CPP) nas propriedades entrevistadas. 

 

Fonte: Da Autora (2021). 
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 De acordo com a exigência da Instrução Normativa N
o
 76 de 2018 do MAPA 

(BRASIL, 2018), as propriedades que estão dentro do limite aceitável para CCS são as 5, 6, 8, 

10 e 11; e para CPP as propriedades 1, 4, 5, 10 e 11. Relacionando com a análise de 

Correspondência Múltipla (MCA), percebe-se que existe uma correlação entre o uso das boas 

práticas e valores menores para CCS e CPP. 

Antes de realizar a Análise de Componentes Principais - PCA, foi realizada uma 

análise de correlação entre as amostras. Essa análise permite dentre outras inferências, avaliar 

variáveis redundantes para a PCA. A correlação entre as variáveis analisadas está 

demonstrada no gráfico abaixo (Figura 17), sendo avaliadas as variáveis com correlação 

abaixo de 0,7. Desta forma, foram selecionados CPP, CCS e extrato seco para realizar a PCA.  

Figura 17 - Análise de correlação das variáveis analisadas. 

 

Fonte: Da autora (2021) 

 

 O gráfico a seguir (Figura 18) mostra uma separação das propriedades em relação às 

variáveis utilizadas, sendo que os gradientes para CPP e CCS aumentam na Dim 1 da 

esquerda para direita e o extrato seco tende a se relacionar mais a Dim 2 no sentido de baixo 

para cima. Assim, as propriedades à direita do gradiente de CPP e CCS estão mais 

relacionadas a uma qualidade inferior, e quando se compara esse padrão àquele observado na 

MCA, nota-se que são as propriedades que possuem, no geral, deficiência das boas práticas de 
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produção. Enquanto as propriedades localizadas nos quadrantes à esquerda são as que 

apresentaram valores menores para CCS e CPP e possuem melhor aplicação das boas práticas 

de ordenha de acordo com as respostas das entrevistas, sendo elas 1, 4, 5, 6, 10 e 11.  

 Attorni et al (2014) relata que itens relacionados às boas práticas como a saúde da 

glândula mamária, a higiene de ordenha, o ambiente em que a vaca fica alojada e os 

procedimentos de limpeza do equipamento de ordenha são fatores que afetam diretamente a 

contaminação microbiana do leite cru. 

 

Figura 18 - Análise de componentes principais – PCA. 

 

Fonte: Da autora (2021) 

 

 Valin, et al. (2009) avaliou a implantação de boas práticas de ordenha em 

propriedades de diferentes municípios no PR, encontrando 45,65% delas com valores 

superiores à legislação vigente para CPP e 13,04% para CCS. Após treinamento e 

implantação de Boas Práticas de ordenha obtiveram uma redução na média de CPP de 87% e 

na CCS de 55,65%, o que confirma a relação direta entre as Boas Práticas e a qualidade do 

leite produzido. 

 Em propriedades produtoras de queijo artesanal serrano no RS, Matos (2013) 

identificou itens como a ausência de alguns procedimentos da ordenha (pré-dipping, secagem 

tetos), inadequada higienização do ordenhador, livre acesso de animais domésticos ao local da 

ordenha, temperatura e concentração errada do sanitizante, entre outros, que estavam 
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prejudicando a qualidade microbiológica do leite e consequentemente do queijo produzido. 

Na avaliação inicial feita por ela, somente 60% das amostras estavam de acordo com a 

legislação, e após a aplicação das recomendações de melhorias, 100% das amostras se 

enquadraram. 

 Dessa forma é possível observar que com práticas simples de manejo e higiene de 

ordenha, sanidade e controle de boas práticas agropecuárias demonstradas nesse trabalho é 

possível melhorar a qualidade do leite produzido, garantindo um alimento seguro ao consumo. 

 

5.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FISICO-QUÍMICAS 

 

 As análises microbiológicas e físico-químicas têm como objetivo caracterizar a 

qualidade dos queijos produzidos, garantindo condições seguras de consumo. O presente 

estudo foi realizado em uma agroindústria familiar localizada em uma propriedade rural no 

Vale do Taquari-RS, o que torna os resultados mais reais às condições normais de produção, 

armazenamento e comercialização, do que quando realizado em condições de agroindústria-

escola, com condições de maior controle. 

 A Tabela 1 contém resultados da análise de qualidade do leite utilizado no momento 

da produção dos queijos. 

 

         Tabela 1 - Resultado da análise do leite coletado no momento da produção dos queijos. 

 ANÁLISE LOTE 1 LOTE 2 

Variável Média±DP Média±DP 

CCS (x10
3
) 521,5±2,5 482,5±5,5 

CPP (x10
3
) 40,5±4,5 34±3 

Gordura (%) 4,19±0,15 3,85±0,15 

Proteína (%) 3,17±0,05 3,34±0,08 

Lactose (%) 4,51±0 4,535±0,015 

Sólidos Totais (%) 12,975±0,005 12,68±0,25 

Extrato seco 

desengordurado (%) 
8,63±0,01 8,82±0,11 

Legenda: DP (desvio padrão), LOTE 1 (leite cru no momento da produção do queijo de leite pasteurizado), 

LOTE 2 (leite cru do momento da produção do queijo de leite cru), CCS (contagem de células somáticas em 

cél/ml), CPP (contagem padrão em placas em UFC/ml). 

Fonte: Da Autora (2021). 
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 Comparando com a Instrução Normativa 76 de 2018 do MAPA (BRASIL, 2018), a 

Contagem de Células Somáticas (CCS) está próxima ao limite aceitável, que é de 500 mil 

células/ml e a Contagem Padrão em Placas (CPP) está bem abaixo do limite máximo, que é de 

300 mil UFC/ml. Isso reflete a alta qualidade e cuidados na produção do leite na propriedade, 

que possui Manual de Boas Práticas Agropecuárias, obedecendo aos cuidados com 

alimentação, bem-estar animal, saúde e vacinações dos animais, higiene no processo de 

ordenha com uso adequado dos produtos de ordenha, uniforme, lavagem de mãos, 

temperatura do resfriador, manutenções periódicas, assistência técnica veterinária, etc. Tronco 

(2008) descreve que um dos focos de contaminação do leite é a sala de ordenha, sendo assim, 

o ambiente precisa ser adequado, com práticas sanitárias corretamente adotadas para que a 

contaminação seja mínima. 

 Também o fato do leite ser encanado até a queijaria, que fica ao lado, sendo resfriado 

imediatamente a ±2°C e utilizado logo após o resfriamento, favorece a não proliferação de 

microrganismos e manutenção da qualidade do mesmo. De acordo com Nero & Cruz (2017), 

o leite refrigerado imediatamente após a ordenha até 4°C tem a multiplicação de 

microrganismos contaminante inibida e o produto é mantido mais estável e sem 

contaminação. 

 Mattiello et al. (2018), em sua pesquisa constatou que leite com altos nível de CCS (> 

600 mil cél/ml) refletem em pior rendimento (-5,3%) na produção de queijo colonial. No 

mesmo experimento, diferentes níveis de CCS não representaram relação com a umidade, os 

teores de gordura, a proteína e os minerais, assim como com a energia bruta do queijo 

colonial.  

 Roncatti (2016) encontrou valores acima de 9,9 x 10
6
 UFC/ml nas amostras utilizadas 

para produção de queijo no PR, bem acima dos resultados encontrados nessa pesquisa, o que 

pode refletir negativamente no resultado do produto final. 

 Os resultados de gordura, proteína, lactose, sólidos totais e extrato seco 

desengordurado se encontram dentro do padrão para a raça, conforme descrito por Tronco 

(2008), sendo próximo ao valor médio encontrado nas análises dos laticínios da região e do 

histórico da propriedade. Resultados semelhantes foram encontrados nas amostras de leite 

para produção de queijo colonial na pesquisa de Roncatti (2016). 

 Após a produção, os queijos permaneceram na câmara de maturação durante todo o 

período do experimento, sendo escolhidas, ao acaso, duas amostras para análise 
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microbiológica nos tempos 0, 15, 30 e 60 dias. As Tabelas 2 e 3 contêm os resultados das 

análises microbiológicas dos queijos (em UFC/g). 

 

Tabela 2 - Resultado das Análises microbiológicas do queijo de leite pasteurizado 

DATA DIA 0 DIA 15 DIA 30 DIA 60 

Coliformes 

Totais 
<1,0x10¹ 3,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Escherichia 

coli 
<1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Listeria 

monocytogenes 
<1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Staphylococcus <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Salmonella sp. <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Legenda: Resultados em UFC/g. Limite mínimo de detecção do teste devido a diluição da amostra (<1,0x10
1
). 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

Tabela 3 - Resultado das Análises microbiológicas do queijo de leite cru 

DATA DIA 0 DIA 15 DIA 30 DIA 60 

Coliformes 

Totais 

5,0x10¹ 2,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Escherichia 

coli 

<1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Listeria 

monocytogenes 

<1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Staphylococcus <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Salmonella sp. <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ <1,0x10¹ 

Legenda: Resultados em UFC/g. Limite mínimo de detecção do teste devido a diluição da amostra (<1,0x10
1
). 

Fonte: Da Autora (2021) 

  

 Observa-se que no Dia 0, dia da produção, os queijos possuíam níveis maiores de 

coliformes totais, porém ainda abaixo do limite aceitável pela Portaria 146 de 1996 onde 

consta o RTIQ - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos (BRASIL, 

1996), que, para queijos de média umidade (36 a 45%) é de no máximo 2 em 5 amostras com 

níveis entre 1,0 x 10
3
 a 5,0 x 10

3
, porém nas análises de 15, 30 e 60 dias os níveis já ficaram 

todos abaixo de 10 UFC/g, que é o limite de detecção do teste Compact Dry®. 

 Os resultados observados estão de acordo com o Ordóñez (2005), sendo que para 

queijos elaborados com leite cru é normal que ocorra desenvolvimento do grupo dos 

coliformes no início da maturação, e com o seu avanço, ocorrem diversas reações, incluindo 
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aumento da acidez e diminuição da atividade de água, fazendo com que seu crescimento seja 

inibido. Microrganismos patogênicos apresentam evolução similar aos coliformes, sendo 

também sensíveis ao pH ácido e atividade de água baixa. Já para Oliveira et al. (2017), a 

presença de coliformes na microbiota do queijo de leite pasteurizado está relacionada com a 

contaminação pós-pasteurização ou ineficiência do processo, pois os coliformes são sensíveis 

à temperatura de pasteurização, porém também ocorre redução do mesmo durante a 

maturação. 

 Os resultados para Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus e 

Salmonella sp. se mantiveram desde o início abaixo de 10 UFC/g, que é o limite de detecção, 

devido a diluição da metodologia de análise realizada, sendo o produto considerado seguro 

para o consumo humano. Resultados semelhantes foram encontrados por Roncatti (2016) em 

queijos produzidos com leite cru, acrescidos de cultura lática com 60 dias de maturação, 

produzidos em duas agroindústrias no PR. Não foi feita contagem de enterotoxinas, já que em 

nenhum momento houve contaminação por Staphylococcus. 

 Pretto et al. (2021), através de modelagem cinética, constatou também uma resistência 

inicial de coliformes fecais em queijo serrano. Além disso essa análise de modelagem 

permitiu estimar o período de maturação em mais de 33 dias para se obter um produto seguro 

de acordo com normas regulatórias brasileiras. 

 Acredita-se que o resultado deste trabalho está diretamente relacionado ao controle de 

qualidade e cuidados na ordenha e no processamento do queijo, já que a propriedade aplica e 

controla toda a produção com Boas Práticas de Fabricação, investe em qualificação e 

acompanhamento técnico através de um projeto em parceria com a Emater e Sebrae. Para 

Pretto (2018), a assistência de profissionais capacitados e com atribuições para tais atividades 

para garantir todos os aspectos sanitários da produção de alimentos se mostra um ponto 

importante para a produção e comercialização de alimentos seguros. 

 De acordo com Brasil (1996, 2018), quando se utiliza matéria-prima de qualidade, 

aliada a procedimentos realizados de forma adequada em todas as etapas de produção, o 

produto final apresenta-se de modo a não possuir falhas ou análises fora dos padrões 

conforme a legislação e o RTIQ do alimento. 

 Attorni et al. (2014), observou em sua pesquisa que o problema da produção de 

queijos a partir de leite cru pode ser amenizado com a introdução de algumas regras simples 

de produção como: utilização de um leite de boa qualidade higiênico-sanitária e 
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microbiológica, além do uso de fermento lático em alta concentração, o que provoca uma 

acidificação intensa e possibilita a produção de queijo dentro dos parâmetros legais. 

 Confirmando a importância da maturação nesse processo, Sales (2015) verificou que 

queijos Minas artesanais maturados obtiveram redução significativa das contagens de 

coliformes totais e termotolerantes, Staphylococcus spp., Staphylococcus coagulase positivo, 

Salmonella spp. e Listeria monocytogenes. 

 Também foram realizadas análises de pH, gordura e umidade dos queijos nos mesmos 

períodos, conforme gráficos a seguir (Figuras, 19, 20 e 21).  

Figura 19 - Análises de pH dos queijos nos tempos 0, 15, 30 e 60 dias. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 Conforme a Figura 19, as análises de pH tiveram redução linear, sendo que no queijo 

de leite pasteurizado variou de 5,33 no início até 4,65 no final do tempo de maturação, e no de 

leite cru de 5,5 a 4,60 no mesmo período, sendo que o de leite cru teve queda mais intensa do 

pH, conforme a linha linear do gráfico. Isso pode ser explicado pela maior variedade de 

bactérias ácido láticas presentes nesse queijo. Souza et al. (2003) encontraram valores de pH 

semelhantes em queijo artesanal. Já no trabalho de Steinbach (2017) o pH de queijos coloniais 

produzidos no PR resultou em valores entre 5,76 e 6,31, sendo que ela atribuiu esses valores 

em virtude da utilização de maior quantidade de sal nas receitas utilizadas, fator esse que pode 

inibir o desenvolvimento dos microrganismos acidificantes, mantendo o pH mais elevado. 
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 Na caracterização dos queijos, o pH é muito importante por possuir influência na 

textura, sabor, na atividade microbiana e na maturação, uma vez que reações químicas são 

catalisadas por enzimas provenientes do coalho e da microbiota, as quais dependem do pH 

para o seu desenvolvimento e atuação (FURTADO, 2007). 

 A redução do pH do queijo, provocada pela produção de ácido lático a partir da 

degradação da lactose pelas bactérias, para valores entre 4,5 e 5,5, auxilia na prevenção da 

multiplicação de bactérias patogênicas e da maioria dos microrganismos que podem ocasionar 

a deterioração do queijo, como é o caso dos coliformes (NORONHA, 2013). 

 Para Souza et al. (2003), a lactose sofre uma rápida degradação durante os primeiros 7 

dias e diminui entre 14 e 28 dias de maturação, devido ao metabolismo das bactérias láticas, 

que fermentam a lactose do leite a ácido lático, ocasionando um aumento na acidez titulável e 

um decréscimo do pH na mesma intensidade. Esse fato explica a estabilização do pH após 

esse período no experimento deste trabalho. 

 

Figura 20 - Análises de umidade dos queijos nos tempos 0, 15, 30 e 60 dias. 

 

Fonte: Da Autora (2021)  

   

 As análises de umidade (Figura 20) também tiveram redução no decorrer do tempo, 
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estavam com umidade ligeiramente mais baixa que ao final da maturação, o que não é 

comum. Atribui-se esse resultado à variação de temperatura e umidade relativa do ar na 

câmara de maturação, já que próximo ao dia 50 entrou um novo lote de queijo fresco na 

câmara, com alta umidade.  

 Queijos com essa umidade são classificados como de média umidade segundo a 

Portaria 146 de 1996 do MAPA (BRASIL, 1996).  

 Steinbach (2017), em sua pesquisa encontrou queijo colonial com umidade variando 

de 37,53 a 42,37 %, porém tinham menor tempo de maturação do que os queijos desta 

pesquisa. Já Souza et al., (2003) encontraram valores de umidade de 30 a 37% no queijo 

Minas artesanal com 42 dias de maturação. Roncatti (2016), analisou queijos com 60 dias de 

maturação, onde encontrou umidade entre 36,11 e 38,36%. Essas variações refletem as 

diferentes formas de fabricação, controles de temperatura e umidade, bem como a 

sazonalidade, região e matéria-prima utilizadas. 

 Assim como a concentração de sólidos totais, a perda de umidade do queijo durante a 

maturação é definida por fatores ambientais, mas também por características intrínsecas do 

queijo (Souza, et al., 2003). 

  

Figura 21 - Análises de gordura dos queijos nos tempos 0, 15, 30 e 60 dias. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 
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 A gordura se manteve estável no queijo de leite cru (variando entre 32,5 e 35%) e 

observou-se um leve aumento ao final do tempo de maturação no queijo de leite pasteurizado, 

fazendo com que a linear se mostrasse ascendente nesse queijo (Figura 21). Queijos entre 25 e 

44,9% de matéria gorda são considerados semi-gordos pela Portaria 146 de 1996 (BRASIL, 

1996). Ferraz (2016) em sua pesquisa apresentou a média de 30,9% de gordura no queijo 

Minas Artesanal após 28 dias de maturação. Já Roncatti (2016), encontrou valores de gordura 

maiores (43,97 - 47,12%) em queijos com 60 dias de maturação. A concentração de gordura 

no queijo está diretamente relacionada à composição do leite, modificações na alimentação 

dos animais e à concentração de umidade no próprio queijo (SOUZA et al., 2003). 

 De acordo com Sahan et al. (2008) a gordura do queijo influência na dureza do 

mesmo. Quanto mais gordura no queijo, menos duro ele será. Santos (2019) demonstrou que a 

maciez e o percentual de gordura estão diretamente relacionados, aumentando um, observa-se 

o aumento do outro. O atributo maciez tem grande influência na decisão de compra pelos 

consumidores de queijo colonial (AMBROSINI, 2020). 

Durante o período de vida da prateleira, as principais alterações físico-químicas que 

controlam o crescimento de microrganismos em queijos ocorrem em função da multiplicação 

desejável de bactérias ácido-lácticas (FAGNANI, et al., 2013). Essas alterações afetam a 

atividade de água, a concentração de cloreto de sódio, lipídeos e consequentemente ocasiona 

queda no pH, decorrente da formação de ácidos orgânicos. A perda de água é natural durante 

esse processo, reduzindo assim a umidade e, consequentemente, aumentando a concentração 

do sal e gordura. A acidez cresce em função da produção de ácido lático, diminuindo 

consequentemente o pH. Todos esses fatores contribuem para o controle microbiológico do 

queijo (STELLA et al., 2018).  

 Culturas láticas, como a que foi utilizada nesse trabalho, promovem a acidificação do 

leite, bem como contribuem para padronização dos aspectos sensoriais. A acidificação pode 

ser conseguida a partir da fermentação da lactose pelas culturas bacterianas iniciadoras que 

produzem ácido lático. A acidificação pelo desenvolvimento da microbiota endógena do leite, 

utilizada em queijos artesanais de leite cru, é mais difícil de controlar e tende a um resultado 

variável na textura, sabor e aroma do queijo (ATTORNI, 2014). Por isso, algumas 

agroindústrias utilizam culturas starters buscando maior padronização dos seus produtos, 

quando isso é visto como um critério importante de decisão de compra pelo seu consumidor.  

 



61 

 

5.3 ANÁLISE SENSORIAL 

  

 Participaram dessa etapa da pesquisa 100 (cem) consumidores de 14 municípios do 

Vale do Taquari/RS, com idades entre 18 e mais de 60 anos e de diferentes escolaridades. 

  Conforme explicado por Alcantara & Freitas-Sá (2018), a metodologia Check-All-

That-Apply (CATA) permite que os consumidores escolham atributos a partir de uma lista 

pré-estruturada marcando os que sentiram.  No Gráfico abaixo (Figura 22), observa-se o 

percentual de atributos percebidos no teste CATA por cada consumidor ao provar os queijos, 

sendo que a média foi de 29% de atributos percebidos, numa lista de 52 possibilidades. 

 

Figura 22 - Percentual de atributos percebidos por cada provador. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

  

 A Tabela a seguir (Tabela 4), mostra a contagem de cada atributo, ou seja, quantas 

vezes ele foi marcado pelo total dos provadores, sendo que os atributos mais percebidos pelos 

consumidores foram: Aroma de Queijo, Macio, Agradável, Aparência Colonial, Salgado e 

Amanteigado. A contagem representa cada atributo marcado, sendo que participaram do teste 

100 provadores e 2 tipos de queijo, totalizando uma contagem total n= 200. Diferentemente 

de Steinbach (2017) que, em sua pesquisa, encontrou cor amarela, olhaduras e odor/sabor 

ácido como atributos percebidos mais intensamente pelos consumidores em amostras de 

queijo colonial produzido em queijarias no Paraná. 
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Tabela 4 - Percentual de consumidores que sentiram cada atributo da lista 

Atributos Contagem % 

Aroma Queijo 152 80% 

Macio 126 66% 

Aparência Agradável 120 63% 

Aparência Colonial 113 59% 

Sabor Salgado 108 57% 

Sabor Amanteigado 100 53% 

Aroma Leite 93 49% 

Suave 86 45% 

Cor amarela 77 41% 

Sabor Amargo 64 34% 

Seco 47 25% 

Quebradiço 42 22% 

Cor esbranquiçada 32 17% 

Úmido 28 15% 

Aroma Ácido 27 14% 

Acidez 27 14% 

Sabor Doce 25 13% 

Fonte: Da Autora (2021) 

  

 Alguns atributos como: frutado, fungado, inodoro, manchado, olhaduras, gorduroso e 

borrachento não foram relevantes nos queijos, sendo percebidos por menos que 10% dos 

consumidores, portanto não foram considerados na análise. 

 É importante relembrar aqui a qualidade microbiológica do queijo produzido, o que 

provavelmente não permitiu o aparecimento de olhaduras, mesmo ela sendo um atributo 

importante em queijos desse tipo, devido ao crescimento de bactérias produtoras de gás como 

coliformes (FURTADO, 2007). 

 Os valores de CATA foram avaliados pelo Teste Q de Cochran’s, que é um teste 

estatístico não paramétrico realizado com respostas binárias que avalia se a proporção de 

sucesso é a mesma ou se existe variabilidade estatística entre os atributos testados. Os 

atributos com letras diferentes na Tabela abaixo (Tabela 5) como aroma ácido, doce, 

amanteigado, amargo, acidez, colonial, agradável, cor amarela, cor esbranquiçada, quebradiço 

e seco, diferem significativamente (p<0,05) na percepção dos consumidores entre as amostras 
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de queijo produzido com leite cru e leite pasteurizado. Já os atributos com a mesma letra não 

tiveram diferença estatística entre os dois tipos de queijo. 

 

Tabela 5 - Percepção no Teste Q de Cochran's. 

Atributo Cru Pasteurizado 

Aroma Queijo 76
a
 76

a
 

Aroma Leite 44
a
 49

a
 

Aroma Ácido 22
a
 5

b
 

Sabor Doce 2
b
 23

a
 

Sabor Salgado 58
a
 50

a
 

Sabor Amanteigado 42
b
 58

a
 

Sabor Amargo 46
a
 18

b
 

Acidez 22
a
 5

b
 

Aparência Colonial 62
a
 51

b
 

Aparência Agradável 55
b
 65

a
 

Cor amarela 46
a
 31

b
 

Cor esbranquiçada 11
b
 21

a
 

Macio 60
a
 66

a
 

Quebradiço 28
a
 14

b
 

Suave 40
a
 46

a
 

Seco 31
a
 16

b
 

Úmido 11
a
 17

a
 

a, b 
Letras diferentes apresentam diferenças significativas (p ≤ 0,05) 

Fonte: Da Autora (2021) 

  

 O queijo de leite cru teve maior redução do pH na análise físico-química, o que se 

confirma na percepção dos consumidores, que tiveram maior percepção do sabor ácido nesse 

queijo. Da mesma forma, observa-se para o atributo “seco”, que diferiu significativamente nos 

queijos, sendo mais citado no queijo de leite cru, o que vem de encontro com o observado na 

análise de umidade dos queijos no tempo 60 dias. 

 Também de acordo com o Teste Q de Cochran’s, não houve diferença estatística 

significativa (p=0,081) na escolha da preferência do queijo pelos consumidores. Atribui-se 

esse resultado ao fato de ter sido usado um leite de qualidade e à semelhança no processo de 

fabricação, inclusive no uso da mesma cultura láctea, sendo que a única diferença foi o 

processo de pasteurização, e também por ser um público não treinado, que tem mais 
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dificuldade para perceber diferenças sutis. Roncatti (2016) também verificou que não houve 

diferença estatística na aceitação sensorial pelos consumidores em sua pesquisa com 

diferentes queijos de leite cru maturados produzidos utilizando-se cultura láctea, o que a 

autora considerou positivo, sugerindo reprodutibilidade e criação de uma identidade do queijo 

produzido.  

 West (2008) defende a importância do uso das culturas lácteas na produção de queijos 

onde o processo térmico destrói a microbiota saprófita do leite. Fernandes (2009) também relata o 

uso de culturas específicas que podem ser adicionadas diretamente ao tanque de fabricação em 

queijos de leite cru, sendo que essa prática está se tornando mais conhecida por razões de 

conveniência, pois minimizam os riscos de contaminação.  

 Outra explicação para esse resultado seria que, pelo tempo de maturação dos queijos 

(60 dias), os dois queijos estavam com aparência e textura final semelhantes, porém diferente 

do que o público geralmente “entende” por queijo colonial. De acordo com pesquisa realizada 

pelo Milkpoint (2021), não faz parte da cultura dos brasileiros o consumo de queijos finos 

maturados e sim queijos mais frescos ou convencionais como mussarela e prato, que são 

queijos com características sensoriais mais suaves. 

 Consumidores gaúchos caracterizaram o Queijo Colonial como sendo redondo, cor 

amarelo clara, com sabor suave e salgado, de textura macia e apresentando pequenas 

oleaduras (furos) ao corte (AMBROSINI et al., 2020). Pode-se observar no gráfico abaixo 

(Figura 23), que os atributos mais relacionados à preferência dos consumidores neste teste 

foram: Aroma Queijo, Úmido e Aparência Colonial. Atributos relacionados à cor, suavidade e 

maciez ficaram mais dispersos no gráfico, não sendo observada relação deles com a 

preferência nesse estudo. Formato do queijo não foi perguntado no questionário e as 

olhaduras não foram percebidas pela maioria dos consumidores, portanto não foram 

consideradas na análise. 
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Figura 23 - Relação da preferência e atributos pelo teste Q de Cochran's. 

 

Fonte: Da Autora (2021) 

 

 Segundo Steinbach (2017), 83,3% das compras de queijo colonial são motivadas pelo 

sabor e aroma do produto, 4,5 % pela textura ou aparência, 2,3% pelo sabor salgado e 5,3% 

por outros motivos. Já no presente estudo, se observou que a preferência esteve mais 

relacionada à aparência colonial, aroma e umidade do queijo. 

 Na Figura abaixo (Figura 24) pode-se observar que, apesar de não significativos 

(provavelmente por causa da limitação matemática do teste de aceitação) os atributos 

amanteigado, aparência agradável, aroma queijo, salgado, macio e suave são atributos 

positivos esperados em um queijo desse tipo, segundo a percepção dos consumidores que 

participaram da avaliação. Da mesma forma, aparência colonial, aroma leite, seco, amargo, 

quebradiço e cor amarela são atributos que não foram relacionados à preferência nesse teste. 

Já o aroma ácido, úmido, cor esbranquiçada, doce e acidez são atributos pouco citados e que 

não foram relevantes, mesmo uns tendo contribuição positiva e outros negativa. 
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Fonte: Da Autora (2021) 

  

 Atributos relacionados à textura (macio, suave, amanteigado) observados como 

positivos nesse trabalho, também foram citados por alguns autores como sendo fatores 

determinantes para a compra e consumo de queijo colonial (SANTOS et al., 2019; 

RONCATTI, 2016). Já em Steinbach (2017), observamos que a preferência do consumidor 

em diferentes amostras de queijo colonial estava relacionada, além da textura, a atributos de 

sabor como maior teor de cloretos (salgado) e menor intensidade do sabor ácido, o que, de 

certa forma, também está de acordo com o observado no gráfico acima (Figura 24). 

 Segundo Cavalcante et al. (2007), no processo de produção de queijos a qualidade do 

leite, a espécie predominante na cultura lática, o ponto de corte e a maneira como é feito o 

corte da coalhada influenciam diretamente na textura e no rendimento do queijo, por isso a 

importância de se produzir o queijo sempre da mesma forma, criando uma identidade 

característica daquele produtor. 
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5.3.1 Perfil dos consumidores 

  

 O perfil da amostra não permite que os resultados sejam extrapolados para a 

população do estado, mas fornecem informações interessantes sobre as percepções dos 

consumidores no Vale do Taquari, com faixa etária, localização, escolaridade e padrões de 

consumo de lácteos, as quais podem auxiliar futuros projetos de pesquisa e ações visando a 

valorização do Queijo Colonial nesta e em outras regiões do Rio Grande do Sul. 

 Com relação à idade, dos 100 provadores, 50% encontram-se na faixa de 18 a 25 anos; 

27,7% de 26 a 40 anos; 16,6% de 41 a 60 anos e 5,7% possuem mais de 60 anos. Desse total, 

55% eram homens e 45% mulheres, pertenciam a 14 municípios diferentes do Vale do 

Taquari/RS. Em relação à escolaridade, 61% estão cursando o ensino médio ou o 

completaram e 39% tem ensino superior completo ou estão cursando. Pelo teste ter sido 

realizado em um ambiente escolar de ensino técnico regional, esse perfil assemelha-se com o 

público encontrado nesse tipo de ambiente. 

 Os provadores também foram questionados sobre quais os derivados lácteos mais 

consumidos em sua residência, sendo que os mais citados foram: Queijo (85%), Iogurte 

(49%) e creme de leite/nata (46%). Ambrosini et al. (2020), na sua pesquisa feita com 

consumidores gaúchos, obteve resultados semelhantes, onde 85,8% dos entrevistados 

responderam que consomem algum tipo de queijo; da mesma forma Steinbach (2017), em sua 

pesquisa no interior do PR, também obteve resultado semelhante, onde 73,5% dos 

entrevistados responderam que o queijo é o derivado láteo mais consumido. Esse resultado 

confirma a importância e a presença do queijo na mesa do consumidor na região sul do Brasil. 

 Quando perguntados a respeito do tipo de queijo que mais consomem, 59% 

responderam queijo colonial e 57% queijo mussarela. Sobre a frequência de consumo de 

queijo, dos 100 provadores, 43 responderam que o consomem sempre (quase todos os dias), 

23 consomem queijo frequentemente (várias vezes por semana), e o restante respondeu que o 

consomem somente as vezes ou raramente. Para Ambrosini et al. (2020), o queijo colonial 

não foi o consumido com maior frequência pelos entrevistados, que declararam consumir 

mais queijos fatiados (mussarela, prato, lanche) e queijo ralado. Essa diferença pode ser 

atribuída ao fato da pesquisa de Ambrosini et al. (2020) ser feita com consumidores de todo o 

estado, e a presente pesquisa se concentrou no Vale do Taquari, região de colonização alemã e 

italiana, onde o consumo desse produto está mais enraizado na cultura local. 
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 O perfil dos provadores desta pesquisa pode ser considerado muito relevante, já que 

grande parte dos participantes são pessoas que consomem queijo com frequência, sendo o 

derivado lácteo mais consumido pelo público pesquisado. Além disso, por ter representantes 

de 14 municípios diferentes do Vale do Taquari, o estudo traz uma boa representatividade da 

importância desse produto para a região pesquisada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Entender as características e particularidades dos produtos coloniais de forma 

regionalizada é fundamental para a caracterização destes alimentos. Assim é possível 

determinar fatores que ajudam a garantir que os produtos comercializados não tragam perigos 

à saúde e que valorizem os atributos esperados pelo consumidor em relação ao produto 

daquela região. O queijo colonial tem grande importância para a região do Vale do Taquari-

RS, sendo que o mesmo faz parte da cultura, renda e consumo da população local.  

 Independente da comercialização formal ou informal, percebe-se que o consumo de 

queijos vem crescendo no Brasil, assim como a demanda por produtos de qualidade e 

diferenciados, como queijos finos e artesanais. 

 A entrevista feita com agroindústrias locais que produzem queijo colonial permitiu 

conhecer um pouco mais sobre a forma como o leite utilizado por elas é produzido, sendo que 

54,54% delas possuíam leite fora dos padrões de qualidade exigidos pela legislação. A análise 

dos dados confirmou o fato de que as boas práticas de produção, aplicadas de maneira 

simples, porém efetiva, são suficientes para produção de um leite de qualidade e seguro para 

produção de queijos coloniais. 

 A caracterização físico-química e microbiológica dos queijos produzidos em uma 

agroindústria local, que utiliza as Boas Práticas de Produção e de Fabricação, demonstrou que 

é possível produzir um queijo de qualidade. Constatou-se que, mesmo produzido com leite 

cru, o queijo se encontrava seguro para o consumo humano a partir de 15 dias de maturação, 

se mantendo assim até o final do experimento. Atribui-se esse resultado à qualidade do leite 

produzido, cuidados na fabricação e uso de cultura láctea pré-ativada, que inibiu o 

crescimento de microrganismos patogênicos. 

 A avaliação sensorial dos queijos produzidos com leite cru e leite pasteurizado revelou 

que os atributos aroma ácido, sabor amargo, acidez, aparência colonial, cor amarela, 

quebradiço e seco estavam mais relacionados ao queijo de leite cru e que os atributos sabor 

doce, amanteigado, aparência agradável e cor esbranquiçada estavam mais relacionados ao 

queijo de leite pasteurizado (p ≤ 0,05). 

  Apesar de demonstrar diferenças sensoriais entre os queijos, esse estudo não resultou 

em diferença estatística na preferência dos consumidores em relação ao queijo produzido com 
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leite cru e com leite pasteurizado. Porém, foi possível observar que os atributos aroma queijo, 

úmido e aparência colonial são mais desejados pelo consumidor ao provar um queijo colonial. 

 O uso da cultura láctea no queijo de leite cru padronizou as características sensoriais, 

já que a única diferença no processo de produção foi a pasteurização, não permitindo a 

possível expressão de atributos diferentes pelas bactérias saprófitas do leite cru, o que pode ter 

sido responsável pela não diferença estatística na preferência encontrada nessa pesquisa. 

 Para a agroindústria participante no estudo, essa pesquisa trouxe grande 

esclarecimento a respeito da qualidade microbiológica e sensorial dos queijos produzidos. 

Pretende-se continuar as pesquisas para produção de queijo colonial de leite cru com 

maturação de 60 dias e também outros tipos de queijos especiais, buscando criar uma 

identidade para a marca. 

 Dessa forma, espera-se que este trabalho, juntamente com outros que estão sendo 

realizados, possa colaborar para a elaboração de um Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade (RTIQ) do queijo colonial da região do Vale do Taquari-RS, fortificando a 

valorização do mesmo e a permanência dessa cultura e dos produtores no meio rural. 
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APÊNDICE 1. QUESTIONÁRIO COM OS PRODUTORES 

1. Nome:____________________________________________________  

2. Cidade: ___________________________________________________ 

3. Há quanto tempo trabalha com leite: ____________________________ 

4. Quantas pessoas trabalham com o leite na propriedade:_____________ 

5. Destino predominante da produção: 

(    ) venda de leite cru para indústria - % ______ 

(    ) processa leite e/ou queijo em agroindústria própria legalizada - %______ 

(    ) comercializa queijo e outros derivados de fabricação caseira informal - %______ 

(    ) consumo próprio- %______ 

(    ) outros destinos- %_______ 

6. Volume diário de produção: 

(    ) até 100 litros 

(    ) 101 a 200 litros 

(    ) 201 a  300 litros 

(    ) 301 a 500 litros 

(    ) 501 a 1000 litros 

(    ) mais de 1000 litros 

7. Padrão das raças: 

(     ) Holandesa 

(    ) Jersey 

(    ) cruzamento HPB x Jersey 

(    ) cruzamento raças leiteiras x raças zebuínas 

(    ) outras raças e cruzamentos 

8. Tipo de ordenha: 

(    ) balde ao pé 

(    ) transferidor de leite 

(    ) ordenha canalizada 

(    ) não possui ordenhadeira 

9. Possui algum tipo de assistência técnica periódica? (    )SIM  (    )NÃO 

10. Segue as boas práticas da ordenha?  (    )SIM  (    )NÃO 

11. Possui manual de boas práticas de fabricação? (    )SIM  (    )NÃO  (    )NA 

12. Recebe pagamento diferenciado por qualidade de leite? (    )SIM  (    )NÃO 

13. Práticas de higiene utilizadas  SIM  NÃO  

Lava os tetos da vaca antes da ordenha?    

Despreza os 3 primeiros jatos?    

Realiza o teste CMT (mastite) nos animais?    

Lava as mãos antes de começar a ordenha?    

Usa touca ou boné quando está ordenhando?    

Realiza Pré-dipping?    

Realiza Pós-dipping?    

Realizam a filtragem do leite antes de chegar ao resfriador?    
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Possui aquecimento de água para limpeza da ordenha?   

Possui termômetro para controle da temperatura da água?   

Possui animais (cães, gatos) soltos no local da ordenha?   

Após a ordenha os animais ficam de pé por cerca de 1 hora?   

14. Dificuldades encontradas para produção e comercialização de leite e derivados: 

(    ) falta ou deficiência de mão-de-obra 

(    ) descontentamento em relação ao preço do leite 

(    ) falta de descendentes para sucessão familiar na atividade 

(    ) baixa escala de produção 

(    ) deficiência na qualidade do leite 

(    ) dificuldade para atender as exigências das normativas e indústrias 

(    ) problemas no fornecimento de energia elétrica 

(    ) precariedade das estradas para transporte do leite ou derivados 

(    ) dificuldade de acesso ao crédito 

(    ) dificuldade na comercialização dos derivados produzidos 

(    ) ____________________________________________________ 

15. Segue receita para produção dos derivados lácteos (queijo colonial)?  

(    )SIM, DE FAMILIA 

(    )SIM, DE UM CURSO OU ASSISTÊNCIA 

(    )NÃO 

16. Pasteuriza o leite para produção de queijo colonial?  

(    ) SIM 

(    ) NÃO, POR QUÊ?_________________________________________________ 

17. Matura o queijo colonial? 

(    ) NÃO 

(    ) SIM, por quanto tempo? __________________________________________ 

18. Como é feita a venda dos derivados lácteos que produz? 

(    ) Para vizinhos e familiares 

(    ) Em feiras 

(    ) Em pontos de venda, mercados e padarias 

(    ) outro local: _________________________  

19. A propriedade possui certificado como livre de tuberculose e brucelose?  

(   ) sim (   ) não 

20. A propriedade possui programa de controle de mastite?  

(   ) sim (   ) não 

21. O consumidor gosta/prefere queijo mais maturado? (    ) SIM    (    ) NÃO 

22. Qual a base da alimentação das vacas?______________________________________ 

23. Qual a receita utilizada para fazer o queijo?___________________________________
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APÊNDICE 2. FICHA PARA ANÁLISE SENSORIAL 

Você está recebendo amostras de queijo colonial. Prove-as e marque com um X todos os 

atributos sensoriais que você sentiu durante a degustação. 

AMOSTRA XXX 

AROMA (CHEIRO) SABOR APARÊNCIA TEXTURA 

(    )Queijo (    )Doce (    )Colonial (    )Gorduroso 

(    )Leite (    )Salgado (    )Agradável (   )Macio/Cremoso 

(    )Ácido (    )Amanteigado (    )Estranha (    )Borrachento 

(    )Frutado (    )Amargo (    )Cor amarela (    )Quebradiço 

(    )Fungado (    )Ácido (    )Cor esbranquiçada (    )Suave 

(    )Inodoro (    )Picante (    )Manchado (    )Seco 

Outro:___________ Outro:__________ (    )Olhaduras (    )Úmido 
 

AMOSTRA XXX 

AROMA (CHEIRO) SABOR APARÊNCIA TEXTURA 

(    )Queijo (    )Doce (    )Colonial (    )Gorduroso 

(    )Leite (    )Salgado (    )Agradável (   )Macio/Cremoso 

(    )Ácido (    )Amanteigado (    )Estranha (    )Borrachento 

(    )Frutado (    )Amargo (    )Cor amarela (    )Quebradiço 

(    )Fungado (    )Ácido (    )Cor esbranquiçada (    )Suave 

(    )Inodoro (    )Picante (    )Manchado (    )Seco 

Outro:___________ Outro:__________ (    )Olhaduras (    )Úmido 

 

Depois de marcar suas percepções sensoriais, utilizando a escala abaixo, indique a 

intensidade de cada atributo que você marcou acima usando a escala abaixo: 

7 = Extremamente intenso  ;  6 = Muito intenso  ;  5 = Intenso  ;  4 = Moderado  ;   3 = Fraco ;  

2 = Muito fraco  ;  1= Extremamente fraco 
 

AMOSTRA XXX 

AROMA (CHEIRO) SABOR APARÊNCIA TEXTURA 

(    )Queijo (    )Doce (    )Colonial (    )Gorduroso 

(    )Leite (    )Salgado (    )Agradável (   )Macio/Cremoso 

(    )Ácido (    )Amanteigado (    )Estranha (    )Borrachento 

(    )Frutado (    )Amargo (    )Cor amarela (    )Quebradiço 

(    )Fungado (    )Ácido (    )Cor esbranquiçada (    )Suave 

(    )Inodoro (    )Picante (    )Manchado (    )Seco 

Outro:___________ Outro:__________ (    )Olhaduras (    )Úmido 
 

AMOSTRA XXX 

AROMA (CHEIRO) SABOR APARÊNCIA TEXTURA 

(    )Queijo (    )Doce (    )Colonial (    )Gorduroso 

(    )Leite (    )Salgado (    )Agradável (   )Macio/Cremoso 

(    )Ácido (    )Amanteigado (    )Estranha (    )Borrachento 

(    )Frutado (    )Amargo (    )Cor amarela (    )Quebradiço 

(    )Fungado (    )Ácido (    )Cor esbranquiçada (    )Suave 

(    )Inodoro (    )Picante (    )Manchado (    )Seco 

Outro:___________ Outro:__________ (    )Olhaduras (    )Úmido 
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Agora ordene as duas amostras de acordo com a sua preferência: 

1º lugar:___________ 2º lugar:__________ 

Para sabermos um pouco sobre você: 

1. Gênero: (   )FEMININO  (   )MASCULINO   (   )NÃO GOSTARIA DE DECLARAR 

 

2. Qual sua Idade? (   ) 18 a 25 anos  (   ) 26 a 40 anos  (   ) 41 a 60 anos  (   ) mais de 60 anos 

 

3. Qual a sua escolaridade? 

 

 Ensino Fundamental Incompleto 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Superior Completo 

 Pós-Graduação 

 

4. Em qual cidade você reside? __________________________ 

5. Qual(is) o(s) derivado(s) lácteo(s) mais consumido(s) na sua residência? 

 

 Queijo 

 Iogurte 

 Manteiga 

 Doce de leite 

 Creme de leite 

 Outro:___________ 

 

6.Com que frequência você consome queijo? 

 

 Sempre (quase todos os dias) 

 Frequentemente (várias vezes na semana) 

 Às vezes (1-2 vezes na semana) 

 Raramente (menos de 1x por semana) 

 Nunca 

 

7. Qual(is) o(s) tipo(s) de queijo mais consumido(s) na sua residência? 

 

 Mussarela 

 Colonial 

 Prato 

 Ricota 

 Parmesão 

 Outro:________________ 

 

Obrigado pela sua participação. 

 

 


