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RESUMO 

 

O queijo de coalho é um produto tradicional do nordeste brasileiro, sendo amplamente consumido no 

estado da Paraíba, todavia o conhecimento da sua microbiota autóctone é de fundamental importância. 

Esta pesquisa teve como objetivos: avaliar as condições higiênico-sanitárias e físico-químicas de leite 

cru, queijo de coalho e soro de leite de três propriedades (A, B e C), situadas respectivamente nas 

mesorregiões do Agreste, Borborema e Sertão paraibanos e compará-los com os padrões da legislação; 

avaliar o perfil dos consumidores de queijo de coalho; isolar, caracterizar e identificar as bactérias 

láticas dessas amostras usando duas metodologias, comparando-as e verificar a atividade 

antimicrobiana dessas bactérias identificadas frente a Salmonella enterica, S. aureus e L. 

monocytogenes. Em nove amostras de leite, queijo coalho e de soro de leite, foram realizadas às 

seguintes análises: contagem de bactérias aeróbias mesófilas, NMP de coliformes totais e 

termotolerantes, contagem de S. coagulase positiva, pesquisa de Salmonella, umidade, proteína, 

lipídios, extrato seco total, sólidos não gordurosos, gordura no extrato seco, cinzas, acidez, pH, 

densidade e atividade de água. Nas amostras de leite, queijo e soro provenientes das três propriedades 

os coliformes termotolerantes e S. aureus estiveram presentes em números acima do recomendado, 

indicando condições higiênico-sanitárias insatisfatórias da matéria-prima e produto final. Nas análises 

físico-químicas, foi verificada acidez elevada nas amostras de leite dos produtores B e C e quanto à 

gordura e umidade as amostras de queijo de coalho foram consideradas queijos gordos, de alta a muito 

alta umidade. As contagens de bactérias láticas do leite cru dos produtores A, B e C foram de 10
4
 a 10

6
 

UFC/mL, nas do soro dos três produtores na ordem de 10
7 

UFC/mL, e as do queijo 10
6
 (A e B), 

enquanto que o queijo do produtor C obteve as maiores contagens (10
9
 UFC/g). Foram isoladas 112 

colônias típicas de bactérias láticas das três amostras e os gêneros predominantes foram: 

Enterococcus, Lactococcus, Streptococcus e Leuconostoc. De um total de vinte isolados de queijo, 

doze foram identificadas pelo KIT API. As duas metodologias utilizadas para comparação na 

identificação dos gêneros coincidiu 25%, divergindo com a maioria das identificações realizadas pela 

metodologia segundo Cogan et al. (1997). Dos vinte isolados, dezenove apresentaram halos de 

inibição sobre as três bactérias patogênicas, com zonas de inibição de 2 a15 mm sendo os maiores 

halos formados por Lactococcus lactis ssp lactis  sobre S. enterica e S. aureus. Entretanto, a atividade 

antimicrobiana revelada por alguns isolados de bactérias láticas sugerem a possibilidade de seu uso 

contra patógenos e podem atuar como uma barreira no desenvolvimento destes micro-organismos, 

bem como conservantes biológicos no queijo de coalho. 

 

 

Palavras chave: Queijo regional. Bactérias láticas. Condições higiênico-sanitários. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The coalho cheese is a traditional product made in northeastern Brazil, is widely consumed in the state 

of Paraiba and knowledge of their indigenous microflora is of the fundamental importance. Thus, this 

study aim to: verify the microbiological and physical-chemistry characteristics of raw milk, whey and 

coalho cheese the three properties (A, B and C), respectively located in the regions of Paraiba and 

compare them with the legislation; to evaluate the profile of consumers of coalho cheese; isolate, 

characterize and identify lactic acid bacteria in these samples using two methods, comparing them and 

check the antimicrobial activity against these bacteria identified as Salmonella enterica, S. aureus and 

L. monocytogenes. Samples of raw milk and nine of  cheese were submitted the following tests: 

standard plate count (SPC), the Most Probable Number (MPN) of total and thermotolerant coliforms, 

S. aureus, Salmonella; and analysis of pH, water activity, acid, protein, fat, total solids, nonfatty 

solids, fat in dry matter, humidity, ashes, chlorides and density. The samples of milk, whey and 

cheese, thermotolerant coliforms and S. aureus were present in numbers above the recommended 

level, indicating inadequate sanitary conditions of the raw milk and the final product. Regarding the 

physical-chemical analysis, was found high acidity in milk samples from the producers B and C and 

cheese samples were considered fat, high and very high humidity. The lactic acid bacteria counts of 

raw milk from producers B and C were in the order of 106 CFU/ mL in the whey and three producers 

of 107 CFU/mL, while cheese producer C obtained the highest counts (109 CFU/g). The 112 typical 

colonies of lactic acid bacteria were isolated and yours distribution of from the products were: 

Enterococcus, Lactococcus,  Streptococcus and Leuconostoc. From a total of twenty isolates, twelve 

were identified by the API kit. The two methods used for comparison in the identification of genera, 

only 25% coincided and diverged with the majority of identifications performed by the second method 

of the Cogan et al.,  (1997). Of the twenty isolates, nineteen showed inhibition halos on three 

pathogenic bacteria, with inhibition zones 2 to 15 mm being the largest halos formed by Lactococcus 

lactis ssp lactis on S. enterica and S. aureus. However, the antimicrobial activity displayed by some 

lactic acid bacteria isolates suggest the possibility of its use against pathogens and can act as a barrier 

in the development of these micro-organisms and biological preservatives in coalho cheese. 

 

Key-words: Coalho cheese. Acid lactic bacteria. Hygienic sanitary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Queijos são produtos lácteos elaborados a partir da coalhada de leite de vaca ou de 

outros animais mamíferos. São fontes importantes de nutrientes e possuem grande diversidade 

de sabores, texturas e formas devido à variabilidade natural do leite, local de produção, 

técnicas e processamento pelos quais foram produzidos. Seguindo princípios básicos as mais 

de mil variedades de queijos existentes, envolvendo a combinação de quatro ingredientes: 

leite, coalho, micro-organismos e sal, para sua produção (BERESFORD et al., 2001).   

A indústria queijeira no Brasil representa um importante segmento do setor lácteo, 

onde os queijos se destacam, detendo cerca de 33% do volume total de leite industrializado 

(EMBRAPA, 2011). Na Paraíba, a produção dos queijos de coalho e de manteiga gira em 

torno de 25 toneladas por mês, sendo que o queijo de coalho representa 38% dessa produção 

(SEBRAE/PB, 2008). 

O queijo de coalho é um queijo de massa crua ou semi-cozida, produzido há mais de 

um século a partir de leite de vaca cru e/ou pasteurizado (BRASIL, 2001).  Faz parte do 

hábito alimentar, principalmente nos Estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Paraíba, como também nos grandes centros da região Sudeste do país, sendo fonte de renda e 

de trabalho para uma parcela de pequenos e médios produtores. A valorização de produtos 

agrícolas regionais é uma tendência mundial e os consumidores estão sempre em busca por 

sabores originais (CAVALCANTE et al., 2007). 

Esse queijo é um dos produtos lácteos tradicionais elaborados no nordeste brasileiro e 

tem sua origem ligada à fabricação artesanal, fato que persiste até hoje, principalmente em 

pequenas unidades localizadas na zona rural, os quais não contam com tecnologias de 

manufatura apropriadas (PEREZ, 2005). 

O queijo de coalho artesanal possui fabricação simples, com elaboração baseada em 

técnicas tradicionais, geralmente produzido com leite cru, o que confere características únicas 

que são percebidas pelo consumidor desse tipo de queijo. Entretanto, industrialmente o leite 

usado na fabricação desse queijo é pasteurizado com adição de culturas lácteas, o que muda 

consideravelmente as características sensoriais do produto. Desta forma, é necessário que o 

processo de fabricação acompanhe a evolução das técnicas queijeiras, adequando-se aos 

requisitos exigidos pela legislação, porém, sem promover a descaracterização do produto 

(ANDRADE, 2006). 
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Os queijos artesanais apresentam uma população microbiana típica e diferente, a qual 

está relacionada com a região de origem da matéria-prima e com a sua tecnologia de 

fabricação. Em geral, nesses produtos lácteos encontram-se uma diversidade de bactérias, 

incluindo as bactérias láticas, que produzem enzimas e são utilizadas para a produção e 

preservação de alimentos, possuindo capacidade de promover alterações benéficas à saúde 

humana e animal. Esses micro-organismos são essenciais em todas as variedades de queijo 

natural e desempenham papéis importantes durante o fabrico e sua maturação (BERESFORD 

et al., 2001).   

O queijo de coalho é um produto tipicamente brasileiro e ainda são escassos os estudos 

que possam trazer contribuições científicas importantes, principalmente com vista à melhoria 

da qualidade desse produto.  

Considerando-se a necessidade de padronização do processo de fabricação do queijo 

de coalho regional e a preservação das suas características sensoriais, propõe-se obter 

informações e subsídios para se chegar a um padrão de identidade mais definido da 

microbiota lática presente nestes queijos, tendo em vista a sua importância na contribuição da 

produção artesanal e industrial, garantindo a qualidade e segurança desses produtos. 

No contexto apresentado, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de 

identificar bactérias láticas presentes no queijo de coalho provenientes de três microrregiões 

do Estado da Paraíba, com intuito de elaborar um fermento lácteo, contribuindo assim para 

uma possível padronização desse produto. Os objetivos específicos foram: Avaliar a 

qualidade higiênico-sanitária e físico-química do leite cru, queijo de coalho e soro de leite; 

avaliar o perfil dos consumidores de queijo de coalho; quantificar, isolar e caracterizar 

bactérias láticas homofermentativas e heterofermentativas das amostras coletadas; identificar 

em nível de gênero e espécie com base em dois métodos, bactérias láticas do queijo de coalho 

e avaliar a atividade antibacteriana dessas bactérias láticas frente à micro-organismos 

patogênicos: Salmonella enterica, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Aspectos gerais do leite 

 

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, 

ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O 

leite de outras espécies deve denominar-se segundo a espécie da qual proceda (BRASIL, 

2002). 

O leite apresenta-se como uma emulsão líquida em que a fase contínua é formada de 

água e substâncias hidrossolúveis ao passo que a fase interna ou descontínua é formada, 

principalmente, de micelas de caseína e de glóbulos de gordura. O leite de vaca, o mais 

importante do ponto de vista comercial e industrial, é composto por água, 87,3%, e sólidos 

totais, 12,7%, assim distribuídos: proteínas totais, 3,3 a 3,5%; gordura, 3,5 a 3,8%; lactose, 

4,9%; além de minerais, 0,7%, e vitaminas (SGARBIERI, 2005).  

O leite é considerado o mais completo alimento, possuindo elevado valor biológico na 

alimentação humana. Deve ser obtido com a máxima higiene e mantido em baixa temperatura, 

desde a ordenha até a ocasião de seu beneficiamento, visando garantir as características 

físicas, químicas e nutricionais do alimento. A qualidade do leite cru é influenciada por 

múltiplas condições como os fatores zootécnicos e os relacionados à obtenção do produto 

(GUERREIRO et al., 2005). 

Os primeiros estão associados ao manejo, alimentação e ao fator genético dos 

rebanhos e são responsáveis pelas características de composição do leite, bem como pela 

produtividade. A obtenção do leite relaciona-se diretamente com a qualidade microbiológica 

do produto, higiene na ordenha, temperatura do leite após a ordenha e durante o transporte até 

o beneficiamento. Entre os principais problemas que afetam a produção de leite destacam-se a 

mastite, que é a inflamação da glândula mamária, a qual caracteriza-se por causar alterações 

significativas na composição do leite e pelo aumento na sua concentração de células 

somáticas (NERO, 2005). 

No Brasil, a produção de leite apresenta uma posição de destaque no cenário mundial, 

ocupando o quinto lugar no “ranking” mundial, com cerca de 30 mil toneladas. Estando o 

estado da Paraíba no 20° lugar, com 230 milhões de litros de leite (EMBRAPA, 2011). 

Atualmente as atividades de controle da qualidade do leite incluem prevenção de 

fraudes e adulterações do produto in natura. Todavia, os parâmetros oficiais utilizados para 
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este controle incluem acidez, densidade a 15°C, índice crioscópico, percentual de gordura e de  

sólidos não solúveis. Os parâmetros microbiológicos foram revisados pela IN 51 (BRASIL, 

2002), aplicando-se aos tipos A, B e leite cru refrigerado (NERO, 2005). 

Finalmente, a pasteurização do leite com a qualidade controlada assegura a 

distribuição de um produto isento de riscos maiores à população, o mesmo aplicando-se para 

todos os seus derivados.  

O leite utilizado para a elaboração de queijos deverá ser submetido à pasteurização 

clássica (72-75ºC/ 15-20 segundos) ou tratamento térmico equivalente que assegure fosfatase 

residual negativa, sendo somente permitido à utilização de leite cru para queijos submetidos 

ao processo de maturação por pelo menos 60 dias a uma temperatura superior a 5°C 

(BRASIL, 1996). 

Muitos micro-organismos patogênicos podem ser isolados de leite cru. No Brasil há 

relatos de isolamento de L. monocytogenes, Campylobacter jejuni, Salmonella spp., E. coli, 

Bacillus, Clostridium e S. aureus produtor de enterotoxinas . Esse tipo de leite pode ser uma 

importante causa de enfermidades de origem bacteriana. Além disso, leite bovino não 

beneficiado é frequentemente empregado na fabricação de diversos tipos de derivados, 

principalmente queijos, o que transforma esses produtos também em alimentos de risco 

(NERO, 2005).  

A fase da ordenha constitui um dos pontos críticos de maior relevância para os animais 

e uma ameaça para a qualidade do leite. A higiene de equipamentos e dos funcionários podem 

causar lesões internas da glândula mamária dos animais e propiciar sua invasão por micro-

organismos. As mastites ou mamites são processos inflamatórios das glândulas mamárias, 

caracterizada pelo aumento de leucócitos no leite, geralmente superior a 200 mil células/mL. 

O aumento na CCS (contagem de células somáticas) está associado a diversas consequências 

negativas sobre o leite fluido e derivados, com destaque para as perdas no rendimento 

industrial de fabricação de produtos lácteos e na diminuição de seu respectivo tempo de 

prateleira (shelf-life). O tratamento das mastites requer precauções, uma vez que o emprego 

exagerado de antibióticos conduz ao aumento da resistência bacteriana, bem como podem ser 

encontrados também no leite a ser consumido. O Staphylococcus aureus é um dos maiores 

responsáveis por mastites, bem como o Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis, 

etc., (GERMANO; GERMANO, 2008). 
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2.2 Aspectos gerais do queijo 

 

2.2.1 Histórico 

 

O queijo é um dos mais antigos alimentos que a história da humanidade registra. A 

arte da fabricação de queijos tem seu início num passado remoto, milhares de anos antes do 

nascimento de Cristo. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que tenha sido há cerca de 8.000 

anos a.C (BERESFORD, et al., 2001).  

Há relatos, portanto, que o queijo foi obtido pela primeira vez acidentalmente, com o 

intuito de serem guardados para o consumo posterior, onde o leite era transportado em 

recipientes feitos com estômagos de animais, cujas enzimas causavam a sua coagulação. Uma 

vez conhecido o processo de fabricação do queijo, ele difundiu-se por todas as civilizações. 

Atualmente existem cerca de mil variedades de queijos. Alguns desses queijos são produzidos 

apenas em nível local ou regional, enquanto outros são fabricados em todo país. Tais 

variedades podem ser classificadas de acordo com a forma de elaboração, consistência, tipo 

do leite, processo de maturação e sabor (PERRY, 2004).  

No Brasil, porém, a fabricação do queijo teve origem com a colonização portuguesa e 

em 1790, o comércio de queijo já era citado. No Sertão Nordestino, no início do século XIX, 

o queijo consumido era de excelente qualidade enquanto fresco, tornando-se duro e coriáceo 

ao fim de quatro ou cinco semanas de fabricado. Verificava-se ainda que o queijo era recebido 

pelos mascates como forma de pagamento das mercadorias que traziam, o que parecia 

comprovar o excedente do produto, naquela época, na região (AQUINO, 1983). 

O queijo artesanal e as formas características de sua fabricação denotam uma tradição 

dinâmica radicada em sua origem nas técnicas típicas da serra da Estrela, em Portugal, e que 

em nossa história formataram suas próprias formas de fazer. Essa origem técnica chega à 

América portuguesa com o colonizador e é raiz de uma nova construção intimamente ligada, a 

cada tempo, à sobrevivência de colonos ibéricos, de indivíduos luso-brasileiros e por fim, de 

paraibanos (SEBRAE/PB, 2008).  

A produção de queijos pode envolver a participação de diversos micro-organismos, 

que atuam como cultura starter, iniciando o processo de fermentação com a rápida produção 

de ácido, ou como cultura não starter, contribuindo na liberação de compostos aromáticos 

importantes na composição do flavour do produto final (ARAÚJO, 2008). 
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Segundo um estudo realizado pelo SEBRAE/PB (2008), a atividade de fabricação do 

queijo e derivados do leite é exercida por fabricantes privados nas microrregiões do Sertão e 

Cariri (97,8%) e do Agreste da Paraíba (94,0%), respectivamente, onde apenas 2,2% destes 

fabricantes estão organizados em associações, o que demonstra uma ausência de cultura e 

práticas associativas. Outra característica deste segmento é que ele existe em ambiente de 

informalidade. Apenas 6,67% e 15,0% destes produtores são formais.  

Em relação ao processo produtivo, constatou-se que é fortemente artesanal com cerca 

de 68,0% (Sertão e Cariri) e 79,0% (Agreste) dos estabelecimentos. Verificou-se ainda que 

cerca de 32,0% e 15,0% dos estabelecimentos usam processo semi-artesanal e apenas 1,1% e 

6,0% mecanizado. Se por um lado se caracteriza com uma atividade absorvedora de mão-de-

obra, por outro lado, revela uma grande carência de processos mecanizados que repercute na 

qualidade dos produtos (SEBRAE, 2008). 

Seguindo a mesma linha de carências relacionadas ao processo produtivo, observou-se 

também que a maioria dos estabelecimentos pesquisados tanto no Sertão como no Cariri e 

Agreste usam prensas de madeiras, grande hospedeira de bactérias. Uma característica do 

principal item da matéria-prima utilizada, o leite, na sua forma “in natura” é facilmente 

deteriorável. As contaminações químicas, físicas e bacterianas são responsáveis pela perda da 

sua qualidade. Desta forma, a pasteurização é utilizada para reduzir estes riscos. Todavia, 

neste universo de queijeiras, cerca de 80,0% delas não pasteurizam seus leites (SEBRAE, 

2008).  

Dentro desta pesquisa sobre a realidade das queijeiras nestas microrregiões da Paraíba 

foi verificado também que o queijo de coalho é o que apresenta maior produção na linha de 

fabricação, seguido pela manteiga de garrafa e nata.   

No Brasil a produção de queijo chegou a aproximadamente 640 toneladas por ano, 

produzindo o estado da Paraíba cerca de 25 toneladas, sendo a produção de queijo de coalho 

responsável por 38% deste total (SEBRAE/PB, 2008). 

 

2.3 Queijo de coalho 

 

O queijo constitui uma fonte proteica bastante adequada e normalmente contém todos 

os aminoácidos essenciais. É um alimento com um elevado conteúdo de proteína, gordura, 

cálcio, fósforo, riboflavina e vitamina A. Esta elevada concentração de nutrientes e de 
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proteína supõe uma vantagem sobre o leite cujo conteúdo de água é mais elevado 

(ANDRADE, 2006). 

Dentre os derivados lácteos produzidos, o queijo de coalho é um dos principais queijos 

amplamente consumidos na região Nordeste. Tem este nome, provavelmente, devido ao fato 

de ser manufaturado pela ação do coalho animal, oriundo de pedaço de estômago de 

ruminantes (AQUINO, 1983).  

De fabricação simples, o queijo de coalho é obtido pela coagulação do leite, por ação 

do coalho ou de enzimas coagulantes apropriadas, complementado ou não pela ação de 

bactérias láticas selecionadas. É um produto de consistência semi-dura e elástica, com textura 

compacta e macia, podendo apresentar algumas olhaduras(BRASIL, 2001).  

Apresenta cor branca amarelada uniforme, sabor brando, ligeiramente ácido, podendo 

ser salgado, com aroma, também ligeiramente ácido, que lembra massa de queijo coagulada. 

É também classificado como de médio (36,0-45,9%) a alto teor de umidade (46,0-54,9%), de 

massa semi-cozida ou cozida, semi-gordo (25,0-44,9%) ou gordo (45,0-59,9%). Possui forma 

cilíndrica ou retangular, com peso entre 0,5 a 1,5Kg, sendo consumido fresco ou curado 

(BRASIL, 2001).  

O queijo de coalho é um produto muito consumido pela população local, seja na forma 

natural, assado ou frito, como também muito utilizado em preparações culinárias, sendo, 

atualmente, muito difundido em todo o território brasileiro. É produzido principalmente nos 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A produção rural de queijo de 

coalho é extremamente significativa na formação de renda dos produtores de leite 

estabelecidos principalmente na zona rural, em especial daqueles que não têm acesso às 

usinas de beneficiamento, representando uma importante atividade econômica e social 

(NASSU et al., 2006). 

A tecnologia de elaboração do queijo de coalho artesanal provém de tradições 

arraigadas, sendo que algumas etapas a distinguem de outros queijos. Na Figura 1 podemos 

observar as etapas gerais da elaboração do queijo de coalho segundo a metodologia de 

Travassos (1996). 
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Figura 1 - Etapas da produção de queijo de coalho elaborado na Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Travassos (1996). 

 

O queijo de coalho é um produto que ainda não apresenta um processo padronizado de 

fabricação, por isso acaba se adequando à região e à forma de consumo adotada na mesma. As 

etapas que podem contribuir efetivamente na definição das características do queijo são: a 

utilização de leite cru, o cozimento da massa e a salga diretamente na massa (CARVALHO, 

2007). 

O tipo de produção que ocorre na maioria das propriedades leiteiras no Brasil, com 

pouca tecnologia, controle sanitário dos animais e higienização deficientes, gera leite 

consequentemente com baixa qualidade.  

Um dos principais aspectos de qualidade afetados é o microbiológico, uma vez que o 

leite produzido em condições inadequadas de higiene e sanidade possui alta população 
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bacteriana, comprometendo-o do ponto de vista tecnológico, durabilidade e de segurança 

alimentar. Leite com baixa qualidade microbiológica gera a fabricação de derivados e de leite 

beneficiado com semelhante qualidade inferior, revelando a importância da produção de 

matéria-prima com qualidade (NERO, 2005). Existe, atualmente, consenso de que o controle 

da qualidade do leite utilizado como matéria-prima é fundamental para garantir a qualidade 

dos produtos derivados (GERMANO; GERMANO, 2008). 

O queijo pode chegar à área de comercialização e consumo sob muitas formas, 

resultante de vários métodos de produção, processamento e manipulação utilizados. Além 

disso, a sua conservação na área de seu preparo, no transporte e mesmo no setor de 

comercialização, muitas vezes, é feita em condições inadequadas permitindo não só a sua 

contaminação por diferentes tipos de micro-organismos, como também a sua multiplicação, 

podendo ocasionar alterações no produto, bem como risco ao consumidor (CABRAL, 1983)  

Os principais micro-organismos deterioradores de queijo são os coliformes, 

causadores do estofamento precoce, e os micro-organismos esporulados anaeróbios do gênero 

Clostridium, que provocam o estofamento tardio. Os coliformes, além de serem indicadores 

de higiene de produção, também podem produzir uma série de enzimas que comprometem a 

qualidade dos derivados a que o leite é destinado (NERO, 2005).   

Como a legislação para este queijo é muito abrangente e pouco definida, comtempla as 

variações percebidas na composição físico-química do produto, refletindo na falta de 

identidade do queijo de coalho. As diferenças na sua composição físico-química podem ser 

verificadas nas várias microrregiões do Nordeste. A composição do leite e as variáveis do 

processo são as principais fontes de variação com importância tecnológica que exercem 

influência na qualidade e nas características do produto final (PEREZ, 2005). Na Tabela 1 

podemos verificar os valores médios das análises físico-químicas de queijos de coalho 

produzidos em alguns Estados. 

 

Tabela 1 - Valores médios de análises físico-químicas de queijos de coalho 

Umidade (%) Gordura (%) GES (%) Proteína (%) Referências 

46,23 27,75 51,51 22,87 Paraíba (Aquino, 1983)  

43,01 27,32 47,91 24,26  Ceará (Nassu, et al., 2001) 

43,42 30,17 53,27 21,54 São Paulo (Perez, 2005) 

52,37 23,28 48,78 18,36 São Paulo (Mamede, 2008) 

GES-gordura no extrato seco 
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Na região do Rio Grande do Norte, em Natal, o queijo de coalho apresentou médias 

para teores de lipídeos 26,18%, umidade 40,28% e cinzas 5,73%, respectivamente, indicando 

valores inferiores em relação ao teor de lipídios (SILVA et al, 2006). SENA et al. (2000), em 

estudos das características físico-químicas do queijo de coalho comercializado no Recife-PE, 

demonstraram haver pequena oscilação nos parâmetros físico-químicos. Nassu et al (2006), 

verificaram também diferenças significativas em todos os parâmetros do queijo de coalho 

produzido no Rio Grande do Norte, com exceção para umidade e cinzas, demonstrando 

grande variabilidade entre as amostras, o que indica formas diversas de processamento, 

principalmente no cozimento ou não da massa, como também da prensagem.  

O soro de leite é o líquido residual obtido a partir da coagulação do leite destinado à 

fabricação de queijos ou de caseína (BRASIL, 2005a). É considerado o principal subproduto 

da indústria de laticínios e em sua composição existe boa quantidade de excelentes nutrientes 

como a lactose (5%) e proteínas de elevado valor biológico (0,9%).  Apresenta cor amarelo-

esverdeada, obtido pela coagulação do leite, possui sabor ligeiramente ácido ou doce, e a sua 

composição dependem do tipo e do processo de fabricação do queijo. (OLIVEIRA, 2006). 

Os principais tipos de soro são obtidos por coagulação enzimática, definido como soro 

doce e o obtido por coagulação ácida, o soro ácido. Várias opções para o aproveitamento do 

soro podem ser utilizadas, desde o uso como matéria-prima na elaboração de bebidas lácteas, 

até a utilização de modernas tecnologias para obtenção de produtos específicos e/ou novos a 

serem utilizados principalmente pelas indústrias (TEIXEIRA; FONSECA, 2008). 

No Brasil, alguns laticínios ainda lançam soro de queijo em cursos d‟água. Essa 

prática é considerada ineficaz para resolver os problemas decorrentes de sua eliminação, pois 

do ponto de vista biológico, o soro é um dos resíduos mais poluentes. A gravidade da 

poluição provocada pelo soro lácteo vem do fato de que ele apresenta uma Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) muito elevada. A DBO de um litro de soro varia de 30.000 a 

60.000 mg/L (CALDAS, 2007). 

O soro de leite apresenta uma riqueza nutritiva, principalmente no que se refere aos 

aminoácidos essenciais (isolécita, lisina, cistina, etc). Os seus derivados são facilmente 

digeríveis e fornecem vitaminas como a tiamina, riboflavina, B6 e B12 e minerais como 

cálcio e fósforo (SIQUEIRA et al., 2002). Foi verificado também que proteínas do soro de 

leite bovino podem atuar de várias formas, protegendo o sistema circulatório e cardíaco. 

Atividade antimicrobiana e antiviral têm sido demonstradas para as proteínas do soro de leite 

lactoferrina, lactoperoxidase, α-lactoalbumina e as imunoglobulinas (SGARBIERI, 2004). 
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A utilização do soro na indústria alimentícia vem sendo estudada por diversos autores 

e cada vez mais tem-se utilizado essa matéria-prima na elaboração de novos produtos, seja 

como simples substituto da água ou como ingrediente de funcionalidade reológica ou 

nutricional. Esses novos produtos passaram, então, a fazer parte da dieta da população, 

incluindo os idosos e principalmente as crianças, o que faz com que o controle da qualidade, 

não só nutricional, mas também higiênico-sanitário do soro, seja fundamental (CHIAPPINI et 

al., 1995). 

 

2.4 Bactérias láticas de importância em leite e produtos lácteos 

 

Muitas bactérias têm uma contribuição positiva para a qualidade organoléptica dos 

produtos lácteos, principalmente de queijos (MOGENSEN et al., 2003). É o caso das bactérias 

láticas (BAL), que são amplamente encontradas na natureza, de forma natural, como no leite 

cru, ou de forma industrializada, quando adicionadas intencionalmente aos produtos. O grupo 

das BAL associadas a alimentos incluem espécies do gênero: Carnobacterium, Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Lactosphaera, Streptococcus, Oenococcus, 

Pediococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, Microbacterium, Melissococcus, 

Bifidobacterium e Weissella. Destes, cinco são comumente encontrados em queijos: 

Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc e Lactobacillus (HOLZAPFEL et al., 

2001). 

Essas bactérias são semelhantes química e organicamente, tradicionalmente têm sua 

classificação baseada em propriedades fenotípicas, incluindo parâmetros fisiológicos e 

padrões de fermentação de açúcares (CARVALHO, 2007). 

As bactérias láticas são Gram positivas, em forma de cocos ou bastões, usualmente 

catalase negativos, não formadores de esporos, com crescimento em microaerofilia ou 

anaerobiose, ácido tolerantes, com metabolismo estritamente fermentativo, apresentando o 

ácido lático como principal produto da fermentação de carboidratos. São classificadas quanto 

aos seus produtos de fermentação: homofermentativas, quando produzem apenas ácido lático 

e as heterofermentativas, além de ácido lático produzem também dióxido de carbono, ácido 

acético, etanol, entre outros (ARAÚJO, 2008).  

As bactérias láticas produzem também outras substâncias com potencial 

antimicrobiano como peróxido de hidrogênio, diacetil e as bacteriocinas. São bactérias 

mesofílicas, apresentando crescimento ótimo a 30ºC ou termofílicos, quando crescem a 42ºC. 
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Ainda produzem um grande número de enzimas glicolíticas, proteolíticas e lipolíticas, 

transformando os nutrientes do meio em compostos com propriedades sensoriais complexas 

modificando gradativamente a estrutura e o aroma dos alimentos fermentados (ORTOLANI, 

2009).  

As culturas láticas podem ser classificadas em bactérias ácido-láticas starter (Starter 

Lactic Acid Bacteria - SLAB) ou iniciadoras, quando são capazes de metabolizar a lactose e, 

em não starter (Non Starter Lactic Acid Bacteria - NSLAB), se apresentando durante o 

processo de fabricação e período de estocagem (WILLIAMS; WITHERS; BANKS, 2000). 

Algumas BAL, com características probióticas, são associadas a efeitos benéficos aos 

consumidores, sendo capazes de colonizar o trato gastrointestinal e promover ou dar suporte 

ao balanço benéfico da microbiota autóctone nesse ambiente (PFEILER; KLAENHAMMER, 

2007). 

Essas bactérias também apresentam uma grande importância econômica para a 

indústria lática e para a produção de outros fermentados e suplementos alimentares, sendo 

mais conhecidas por seu uso como culturas iniciadoras em produtos lácteos. São muito 

importantes na produção de queijos, pois conferem várias características de sabor, aroma e 

textura ao produto final (MAMEDE, 2008). Várias pesquisas descrevem a participação de 

BAL como constituintes da microbiota de leite e seus derivados, principalmente em queijos 

artesanais (FRANCIOSI et al., 2009). 

A presença de bactérias láticas dos gêneros Streptococcus spp, Lactococcus spp, 

Enterococcus spp, Lactobacillus spp e Leuconostoc spp, podem exercer efeito antagonista 

sobre outros micro-organismos impedindo sua proliferação nos queijos elaborados com leites 

não pasteurizados (GERMANO; GERMANO, 2008).  

Algumas pesquisas (ESTEPAR et al., 2000; ABDELGADIR et al., 2001; GATTI et al. 

2003; WITTHUHN, SCHOEMAN, BRITZ, 2004) têm caracterizado a microbiota de leite e 

de queijos artesanais, visando quantificação e a identificação da diversidade dos principais 

grupos microbianos, estabelecendo o papel destes micro-organismos no desenvolvimento das 

características sensoriais desses queijos. 

Ouadghiri et al (2005) caracterizaram o queijo Moroccan, no Marrocos e encontraram 

bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc e Enterococcus, 

identificando cerca de dezessete espécies. Torres-Llanez et al (2005) identificaram o queijo 

Mexican fresco e observaram que os gêneros predominantes encontrados foram Lactococcus, 

Enterococcus e Lactobacillus.  
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Em uma pesquisa realizada por Dolci et al (2008), em queijo Raschera PDO, 

observaram-se contagens superiores  a 10
9
 UFC/g de bactérias láticas, principalmente do 

gênero Lactococcus. Entretanto, alguns estudos (CARVALHO, 2005; ORTOLANI, 2009), 

foram realizados sobre a identificação da microbiota de queijo de coalho. 

Os lactococos são cocos mesófilos, homofermentativos e capazes de converter 

rapidamente a lactose em ácido lático. Os Lactococcus são predominantes em queijos frescos 

que não passam por um cozimento da massa e sua presença é reduzida durante o processo de 

cura. Dentre as espécies deste gênero, o Lactococcus lactis é significante na fermentação dos 

produtos lácteos, sendo os Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 

cremoris, responsáveis por conferirem sabor ao queijo (FOX et al., 2000).  

Do gênero Streptococcus, o Streptococcus thermophilus é a espécie utilizada nas 

fermentações lácteas, cresce bem a 45°C, conseguindo sobreviver ao aquecimento de 60°C 

por 30 minutos, por isso é diferenciada das demais pela sua resistência ao aquecimento. É um 

produtor  rápido de ácido, homofermentativo, suporta uma concentração máxima de NaCl de 

2,5% e se desenvolve bem em pH 6,5. A maior parte dos produtos lácteos submetidos a 

temperaturas elevadas durante a fermentação é acidificada pela combinação do S. 

thermophilus e Lactobacillus spp (FOX et al., 2000). 

As espécies Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis são as mais frequentes em 

alimentos. Esse gênero tem a capacidade de crescimento em uma ampla faixa de temperatura 

de 10 até 60°C e podem sobreviver também a condições de pH e salinidade extremos. São 

homofermentativos e nos queijos artesanais elaborados a partir de leite cru, esses micro-

organismos podem advir da matéria-prima ou do ambiente, variando conforme as condições 

de higiene do processo. Os Enterococcus podem desenvolver características sensoriais ao 

queijo através de reações bioquímicas durante a cura (MAMEDE, 2008) 

As espécies Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris e Leuconostoc mesenteroides 

subsp. lactis estão associadas aos produtos lácteos, sendo utilizados como micro-organismos 

aromatizantes. Apresenta pequena habilidade acidificante, são heterofermentativos e 

apresentam crescimento ótimo na faixa de temperatura de 20-30°C (FOX et al., 2000). 

Os lactobacilos se apresentam na forma de bastões, anaeróbios facultativos, mesófilos 

ou termófilos, são mais tolerantes ao meio ácido. São divididos em três grupos 

(homofermentativo obrigatório, heterofermentativo facultativo e heterofermentativo 

obrigatório), a maior parte das espécies são homofermentativos, sendo os lactobacilos 
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heterofermentadores detectados com menor frequência em queijos (GATTI et al., 2003; 

BERESFORD; WILLIAMS, 2004).  

O gênero Pediococos é microaerófilo, homofermentativo, estando as espécies 

acidilactici e damnosus associadas a alimentos, especialmente a queijos. O nome Pediococcus 

veio de uma sugestão por Balcke (1884), que se baseou na palavra pedium (grego) que 

significa superfície plana, já que as células se dividem em um plano. Produz diacetil a partir 

da glicose, favorecendo assim uma melhoria do sabor de queijos durante a maturação 

(HOLZAPFEL et al., 2006).  

 

2.5 Atividade antimicrobiana das bactérias láticas 

 

A utilização de microbiota protetora ou seus peptídeos antimicrobianos, técnica esta 

denominada bioconservação ou biopreservação consiste em uma nova alternativa tecnológica 

para estender a vida útil e aumentar a segurança de alimentos, tornando-os mais competitivos 

(NASCIMENTO, 2007). 

O conhecimento sobre a população microbiana láctea endógena presente nos produtos 

lácticos, ajuda na prevenção da perda da biodiversidade presente nos queijos produzidos por 

diferentes métodos típicos das tradições locais e regionais. Além disso, esse estudo pode ser a 

base para seleção de novas estirpes que possam ser usadas como culturas iniciadoras na 

produção industrial de queijos tradicionais ou como culturas iniciadoras clássicas para 

fabricar produtos lácteos já consagrados (FORTINA et al., 2003). 

As bactérias láticas, especificamente, compõem essa microbiota de forma significativa 

e são apontadas como as principais responsáveis pela inibição e destruição de outros micro-

organismos, incluindo os patogênicos. Essas bactérias são utilizadas como culturas iniciadoras 

em alimentos fermentados, possuem ação probiótica e são conhecidas pela produção de várias 

substâncias antimicrobianas (bacteriocinas, etc) potencialmente utilizadas na bioconservação 

de alimentos (ORTOLANI, 2009). 

A atividade antagonista de BAL sobre outros micro-organismos ocorre por diversos 

mecanismos, como sensibilidade às interações microbianas, competição por nutrientes e sítios 

de adesão, e produção de substâncias inibitórias potencialmente letais (ORTOLANI, 2009).  

A identificação de BAL naturalmente presentes em leite cru e derivados com atividade 

antimicrobiana é de extrema importância para se elucidar as interações microbianas que 

podem ocorrer nesses alimentos e explicar a baixa ocorrência de micro-organismos 
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patogênicos, já que a partir dessa caracterização, as culturas de BAL podem ser utilizadas em 

indústrias de alimentos como ferramentas importantes para a garantia da qualidade e 

segurança microbiológica de leite e derivados (ORTOLANI, 2009). Visto que as BAL são 

consideradas seguras, suas bacteriocinas tornaram-se foco de estudo devido ao seu potencial 

de aplicação como conservantes naturais (DELFINO, 2008). 

 

2.5.1 Bacteriocinas 

 

As bacteriocinas são peptídeos ou proteínas, com ação antimicrobiana, sintetizadas no 

ribossomo das bactérias lácticas e efetivas em baixa concentração (10mg/Kg) e além disso, 

estas substâncias antimicrobianas não promovem alteração na qualidade sensorial do produto 

(RODGERS, 2001). Essas bacteriocinas são de grande interesse na indústria de alimentos 

como conservadores naturais e possíveis substitutos de conservantes químicos. Uma 

alternativa para aumentar a segurança de produtos fermentados seria a utilização de culturas 

lácticas produtoras destes compostos (TAMANINI, 2008).  

As bacteriocinas são peptídeos antimicrobianos que inibem, seja por ação 

bacteriostática, seja por ação bactericida, produzidas a partir de bactérias ácido láticas (BAL). 

Essas bacteriocinas despertam grande interesse na fermentação industrial de alimentos, com 

capacidade de inibir o desenvolvimento de vários micro-organismos, sejam eles patogênicos 

ou deteriorantes, em vários tipos de alimentos, na qual sua efetividade é frequentemente 

relacionada por fatores ambientais, tais como pH, temperatura, composição, estrutura e 

microbiota do alimento (PEREIRA, 2010). 

As bacteriocinas são produzidas por um grande número de espécies bacterianas, 

variando quanto ao modo de ação, espectro de atividade, propriedades bioquímicas e origem 

genética (DELFINO, 2008). 

De acordo com Cotter, Hill; Ross (2005), as bacteriocinas se classificam em duas 

categorias distintas: (classe I) contendo lantionina, lantibióticos simples formados por um 

peptídeo (ex: nisina, lacticina) e os lantibióticos duplos, formados por dois peptídeos 

(lacticina, citolisina). A (classe II) formada pelas bacteriocinas que não contém lantionina. 

Esta classe foi subdividida em Classe IIa (pediocina), IIb que são formadas por dois peptídeos 

(lactacina), IIc, bacteriocinas cíclicas (enterocina), IId, formadas por peptídeos lineares 

simples (lactocina A).  Ainda a classe III, que são bacteriolisinas, baseando-se nas diferenças 
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de tamanho, estabilidade térmica, mecanismo de ação, estrutura e genoma destas em relação 

as bacteriocinas (enterolisina) (CAPLICE; FITZGERALD, 1999). 

Os estudos sobre o mecanismo de alguns lantibióticos e pequenos peptídios 

termoestáveis revelam que a ação das bacteriocinas ocorre na membrana citoplasmática. 

Dependendo de sua concentração, as bacteriocinas são bactericidas ou bacteriostáticas e 

atuam permeabilizando as membranas de células por meio da formação de poros, o que causa 

desbalanço iônico e fluxo de íons fosfato. A consequência da formação de poros é a 

dissipação da força protônica. Dessa forma, o transporte ativo de aminoácidos cessa e os 

aminoácidos de reserva são liberados da célula pelos poros formados, gerando a lise celular 

(ROSA; FRANCO, 2002). 

 

2.6 Bactérias patogênicas de importância em queijo de coalho 

 

Dentre os produtos derivados do leite, o queijo é considerado um veículo frequente de 

patógenos de origem alimentar e, em especial, os queijos frescos artesanais por serem, na 

maioria das vezes, elaborados a partir de leite cru e não sofrerem processo de maturação. A 

contaminação microbiana desses produtos assume destacada relevância tanto para a indústria, 

pelas perdas econômicas, como para a saúde pública, pelo risco de causar doenças 

transmitidas por alimentos (FEITOSA et al., 2003). 

Alguns estudos sobre a qualidade microbiológica de queijo de coalho relataram 

ocorrência de micro-organismos patogênicos. Dentre as bactérias patogênicas detectadas, 

destacam-se, Salmonella, Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus (BORGES et al., 

2003; SANTANA et al., 2008) 

A presença de Salmonella em queijo de coalho tem sido relatada em algumas 

pesquisas segundo Feitosa et al.(2003) e Santana et al. (2008) é frequentemente atribuída às 

práticas precárias de higiene durante seu processamento. Sabe-se, também que a Salmonella 

mantém-se viável em queijo contaminado por longo período de tempo, o que ressalta a 

importância do controle de qualidade microbiológica do produto, visto que a Legislação 

Brasileira (BRASIL, 1996) estabelece ausência desta bactéria em alimentos. As bactérias 

desse gênero são Gram-negativas, não esporuladas e anaeróbias facultativas.  

A Listeria monocytogenes é isolada a partir de uma grande variedade de alimentos, 

entre os quais se destacam os produtos lácteos. A literatura científica registra diversos surtos 

de listeriose envolvendo o consumo de queijos macios, inclusive vários deles com casos 
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fatais. A qualidade da matéria-prima para a fabricação destes produtos é muito importante, 

uma vez que o isolamento de L. monocytogenes em queijos fabricados com leite cru é mais 

frequente que de queijos fabricados com leite pasteurizado (NERO, 2005).  

Esse patógeno pode sobreviver durante todas as fases de processamento, maturação e 

estocagem. Essa bactéria é um bacilo Gram-positivo, não formador de esporos, catalase 

positivo, anaeróbio facultativo, com habilidade para se multiplicar à temperatura de 

refrigeração e resiste a sucessivos congelamentos e descongelamentos (GERMANO; 

GERMANO, 2008). Estudo realizado no Ceará, sobre a incidência de L. monocytogenes em 

queijo de coalho, produzido industrialmente e comercializado sob refrigeração, demonstrou 

que das 84 amostras examinadas, 19% estavam contaminadas por este patógeno (BRANCO et 

al., 2003). 

A bactéria Staphylococcus é a mais resistente de todas patogênicas não formadoras de 

esporos. É Gram-positivo, coagulase positivo, anaeróbio facultativo e algumas cepas 

produzem uma enteroxina, responsável pelos quadros de intoxicação estafilocócica. Os 

alimentos com elevado teor de umidade e alta porcentagem de proteínas, tais como carnes e 

derivados do leite, principalmente queijos cremosos e alimentos que requerem considerável 

manipulação são frequentemente incriminados em surtos dessa intoxicação. A incidência de 

Staphylococcus coagulase positiva, principalmente S. aureus em queijo de coalho, é alta e tem 

sido relatada em vários estudos (ARRUDA et al., 2007; BORGES et al., 2008). 

Os métodos utilizados para identificação dos micro-organismos, durante décadas, 

foram baseados no comportamento bioquímico frente aos mais variados substratos. Os testes 

“convencionais” para caracterização de um determinado micro-organismo são baseados na 

observação da capacidade deste microrganismo de realizar determinadas reações bioquímicas 

(ALMEIDA, 2007). Entretanto, nos últimos anos, várias técnicas têm sido propostas e 

avaliadas para simplificar e melhorar a precisão dos resultados de identificação de micro-

organismo. Esses novos métodos podem ser classificados em três grupos: técnicas 

bioquímicas miniaturizadas, técnicas imunológicas e técnicas genéticas (FRANCO; 

LANDGRAF, 2002). 

O API (Biomérieux, Marcy-IÈtoile-France) é um KIT comercial de diagnóstico 

padronizado que associa 50 testes bioquímicos com elevado poder discriminatório, para 

lactobacilos e semelhantes. Essa galeria vem sendo amplamente utilizada com uma exatidão 

de resultados de 90,2 a 93% (BOTELHO, 2005). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Seleção e coleta das amostras 

 

Foram selecionadas, aleatoriamente, três propriedades rurais que produziam e 

comercializavam queijo de coalho artesanal, localizadas nas mesorregiões da Paraíba: Agreste 

(microrregião do Brejo paraibano, na Cidade de Bananeiras), da Borborema (microrregião do 

Cariri Oriental, na Cidade de Boa Vista) e da mesorregião do Sertão paraibano (microrregião 

e Cidade de Patos) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mapa das mesorregiões do Estado da Paraíba 

 
Fonte: AESA (2010).   

 

Na microrregião do Brejo, o município de Bananeiras (propriedade A), a 141 Km de 

João Pessoa, possui uma área de 258 Km
2 

e está situado a latitude - 6,69°, longitude - 35,57° 

altitude de 526 metros. Caracteriza-se por apresentar clima semi-árido, com temperaturas 

máximas de 28 °C e mínimas de 10 °C (AESA, 2011).  

O município de Boa Vista (propriedade B), no Cariri oriental, a 170 Km da Capital, 

possui uma área de 476 Km
2 

e está situado a latitude - 7,25°, longitude - 36,24° altitude de 

493 metros. Conhecido como a “terra do queijo”, apresenta clima semi-árido, com 

temperaturas médias em torno de 25°C (AESA, 2011).   

O município de Patos (propriedade C) no Sertão, distante 301 Km da capital, terceira 

cidade-pólo do Estado, principal centro urbano do Sertão, possui uma área de 512 Km
2 

e está 
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situado a latitude – 7,00°, longitude - 37,25° altitude de 242 metros. Caracteriza-se por 

apresentar clima semi-árido, com temperaturas máximas de37°Ce mínimas de 25°C (AESA, 

2011). 

Foram coletadas de cada propriedade, na mesma data, amostras indicativas de leite 

cru, soro de leite (1 litro de cada) e queijo de coalho (1 Kg), utilizadas no mesmo 

processamento, a cada quinze dias, em triplicata, no período de Março a Julho de 2009. 

Essas propriedades adotavam sistemas de produção de queijo baseado em técnicas 

artesanais, sem registro e sem adoção de boas práticas de fabricação, ficando a 

responsabilidade pela elaboração e venda dos produtos fabricados a cargo do proprietário. 

Todos esses produtores não pasteurizavam o leite e não adicionavam fermento na produção do 

queijo de coalho. Cada um deles processavam, em média, 50 litros de leite cru, obtendo cerca 

de cinco unidades de 1 kg de queijo de coalho, por dia. Com exceção do produtor A, que 

adquiria o leite cru em duas propriedades próximas ao seu estabelecimento, o leite cru usado 

na elaboração dos queijos era proveniente da mesma propriedade produtora do queijo.  

O leite cru e o soro de leite foram acondicionados em frascos com tampa rosqueável, 

enquanto uma peça de queijo de coalho foi embalada em saco plástico, utilizando-se na coleta 

materiais previamente esterilizados e procedimentos assépticos de colheita. As amostras 

identificadas foram transportadas em caixas isotérmicas contendo gelo, mantidas sob 

refrigeração e levadas aos laboratórios de Microbiologia de Alimentos - CT-UFPB, Campus I-

João Pessoa – PB, e para o Laboratório de Físico-química do CCHSA- UFPB, Campus III- 

Bananeiras-PB, para a realização das análises. 

 

3.2 Avaliação microbiológica e físico-química 

 

3.2.1 Análises microbiológicas 

 

No laboratório, porções de 25 mL de leite cru e de soro de leite foram homogeneizadas 

por inversões sucessivas dos frascos (25 vezes), em arco de 30cm, enquanto que porções de 

25 g de queijo de coalho, retiradas de forma alternada, foram homogeneizadas em 

liquidificador por 2 minutos, em baixa velocidade. Para a diluição das amostras, utilizou-se 

solução salina peptonada 0,1% (BRASIL, 2003).  
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As análises microbiológicas realizadas foram: NMP (número mais provável) de 

coliformes totais e termotolerantes, contagem de bactérias aeróbias mesófilas, Staphylococcus 

coagulase positiva e Salmonella sp. (BRASIL, 2003). 

Na determinação do NMP de coliformes, foram inoculados alíquotas de 1 mL de cada 

diluição em uma série de três tubos, contendo caldo lauril sulfato triptose (LST -Himedia) 

com tubos de Durham invertidos. Após incubação dos tubos a 36°C  1ºC, por 24- 48 horas, 

fez-se o teste confirmativo, por transferência de uma alçada (10 µL) dos tubos com produção 

de gás do caldo LST, para tubos com caldo bile verde brilhante (BVB - Himedia), para 

coliformes totais e caldo E. coli, para coliformes termotolerantes (EC - Himedia). A 

incubação dos tubos com BVB foi feita a 36°C  1°C, por 24-48 horas e para os tubos 

contendo o caldo EC a incubação foi realizada em banho-maria, a 45  0,2°C, por 24-48 horas 

(BRASIL, 2003). 

Para a contagem de bactérias aeróbias mesófilas, foi usado o ágar padrão para 

contagem (Himedia). As placas foram semeadas em duplicata, utilizando-se a técnica de 

semeadura em profundidade, com incubação a 36ºC  1°C, durante 48 horas. 

Na contagem de Staphylococcus coagulase positiva, alíquotas de 0,1mL foram 

inoculadas sobre a superfície de placas, em duplicata, com ágar Baird Parker em emulsão de 

gema de ovo com telurito de potássio (Himedia). Após incubação a 36°C  1ºC, por 30-48 

horas, placas com 20-200 colônias foram selecionadas para contagem. Foram contadas 

colônias típicas e atípicas, sendo selecionadas três colônias de cada, para serem semeadas em 

tubos contendo caldo infusão cérebro coração (BHI- Himedia).  Após incubação dos tubos a 

36°C  1°C, por 24 horas, foram transferidas alíquotas de 0,3mL de cada cultivo para tubos 

esterilizados contendo 0,3mL de plasma de coelho. Esses tubos foram incubados a 36ºC  

1ºC, por 6 horas, sendo observado ao longo desse período de tempo a presença de coágulos. 

Além da prova de coagulase, foram realizados os testes de coloração de Gram e catalase. Para 

expressão dos resultados, foram consideradas como S. coagulase positiva as culturas Gram 

positivas, com morfologia típica (estafilococos), catalase e coagulase positiva (reação 3+ e 

4+) (BRASIL, 2003). 

Com relação à Pesquisa de Salmonella, amostras de 225 mL de leite e de soro de leite, 

adicionadas de 4,5mL de solução verde brilhante 0,1%, e 225 mL de caldo lactosado com 25 

g de queijo de coalho adicionados também da solução verde brilhante (4, 5 mL a 0,1%), foram 

submetidas ao pré-enriquecimento a 36°C  1°C, por 20 horas. Em seguida, foram 

transferidas alíquotas de 1ml da amostra pré-enriquecida para tubos contendo 10mL de caldos 
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Selenito Cistina e Tetrationato (Himedia), incubado à 35°C por 24 horas  e Rappaport-

Vassiliadis (Himedia) incubado à 41°C  0,5° por 24 horas, em banho-maria, 

respectivamente.  A partir de cada caldo seletivo do enriquecimento, foi semeada uma alçada 

estriando de forma a se obter colônias isoladas, em placas contendo ágar Xilose Lisina 

Desoxicolato (XLD- Himedia), Bismuto Sulfito (BS- Himedia) e Hectoen (HE- Himedia), 

incubadas invertidas a 35ºC por 24 horas (BRASIL, 2003). 

 

3.2.2 Análises físico-químicas 

 

Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas para as amostras de leite cru e 

soro de leite: umidade, proteína pelo o método Kjeldahl, com o fator 6,38 multiplicado pela 

porcentagem de nitrogênio, gordura pelo lactobutirômetro de Gerber, cinzas, extrato seco 

total, sólidos não gordurosos, acidez em ácido lático. Apenas para as amostras de leite cru foi 

determinada a análise de densidade a 15°C (pelo termolactodensímetro de Quevenne), 

utilizando-se os métodos oficiais exigidos pela legislação vigente (BRASIL, 2006). O pH foi 

determinado em potenciômetro Quimis, modelo 330i, previamente calibrado, operando-o de 

acordo com as instruções do fabricante (AOAC, 935.17, AOAC, 1998). 

Para as amostras de queijo de coalho foram determinadas as seguintes análises: 

umidade, teor de proteína pelo o método Kjeldahl, com o fator 6,38 multiplicado pela 

porcentagem de nitrogênio, gordura pelo butirômetro de Gerber para queijo, cinzas, extrato 

seco total (EST), gordura no extrato seco (GES) obtida a partir do cálculo da razão entre os 

percentuais de gordura e extrato seco total, expresso em porcentagem, segundo a fórmula: 

GES = (gordura/EST) X 100 acidez e pH (AOAC, 935.17, AOAC, 1998). Ainda foram 

realizadas análises de atividade de água (Aa), determinada pelo aparelho Aqualab (Decagon 

Devices Inc, modelo CX-2), previamente calibrado com sais saturados de K2SO4 (AOAC, 

2001). 

 

3.3 Perfil do consumidor de queijo de coalho 

 

Para se conhecer o perfil do consumidor de queijo de coalho no município de João 

Pessoa- Paraíba, foi aplicado um questionário de avaliação de consumo de queijo de coalho, 

durante dois dias, no Centro de Tecnologia, na Universidade Federal da Paraíba-UFPB, com a 

participação de 108 entrevistados escolhidos aleatoriamente, incluindo alunos, professores, 
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funcionários e visitantes, de ambos os gêneros, de diferentes faixas etárias, selecionados em 

função da disponibilidade, interesse e hábito de consumir queijo (TAGLIACARNE, 1989). O 

questionário utilizado na entrevista com os participantes encontra-se no APÊNDICE A. Este 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/HULW) do Centro de Ciências 

da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (protocolo n°.050/10).  

 

3.4 Contagem, isolamento, caracterização e identificação de bactérias láticas 

 

Para a contagem de bactérias láticas das amostras de leite cru, queijo de coalho e soro 

de leite, foram inoculados 0,1 mL das diluições das amostras, em superfície, no ágar MRS 

(1,5% ágar) (Himedia), modificado pela adição de cisteína-HCl (0,05%), carbonato de cálcio 

(5g/litro) e púrpura de bromocresol (0,04 g/litro) (APHA, 1992). Após a semeadura das 

amostras, fez-se a adição de uma camada de cobertura, constituída pelo próprio meio 

contendo ágar 0,75% (meio semi-sólido), que juntamente com a cisteína-HCl permitiu a 

incubação das bactérias láticas em anaerobiose (37°C). A púrpura e o carbonato de cálcio 

foram usados para permitir a visualização de halos amarelos em torno das colônias, 

indicadores da produção de ácido. 

Após incubação a 37°C, por 48 horas, foram contadas as placas contendo 15 a 150 

colônias circundadas por halos amarelos, consideradas típicas de bactérias láticas. Dessas 

placas, foi isolado, em meio similar ao utilizado na contagem, aleatoriamente, um número de 

colônias típicas, equivalente à raiz quadrada da contagem, utilizando-se a técnica de estrias 

em quadrante. Após incubação a 37°C, por 24 horas, foram realizados os testes de Gram e 

catalase (SNEATH et al., 1986). Os isolados Gram-positivos e catalase negativos foram 

estriados em ágar MRS inclinado, incubados a 37ºC, por 48 horas, e posteriormente mantidos 

em refrigeração até a realização dos testes de confirmação e identificação. A purificação foi 

realizada pelo repique das cepas isoladas anteriormente, mantidas em Ágar MRS inclinado, 

incubadas a 37°C durante 48 horas. 

Inicialmente, os isolados cultivados em caldo MRS a 37°C por 48 horas, foram 

submetidos aos seguintes testes de caracterização: coloração de Gram, catalase, produção de 

gás, crescimento a temperatura de 45ºC e crescimento na concentração 6,5% de cloreto de 

sódio.  Esses testes foram usados na identificação presuntiva dos isolados em nível de gênero, 

de acordo com esquema proposto por Cogan et al., (1997).  
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Posteriormente, os isolados das amostras de queijo de coalho, foram caracterizados 

quanto ao perfil bioquímico a partir da fermentação de 49 carboidratos, usando o sistema API 

50 CHL (BioMérieux, Marcy-IÈtoile – France) e identificados em nível de espécie por uso de 

uma base de dados (V5.1), fornecido pelo próprio sistema (software API WEB TM), 

realizando-o de acordo com as instruções do fabricante. Os resultados obtidos nesse teste 

foram comparados, em nível de gênero, com os obtidos pelo esquema proposto por Cogan et 

al., (1997). 

 

3.5 Antagonismo das bactérias láticas em relação a bactérias patogênicas 

 

A atividade antagonista das bactérias láticas foi testada sobre Salmonella enterica 

(ATCC 6017), Listeria monocytogenes (ATCC 7664) e Staphylococcus aureus (ATCC 6538). 

Os patógenos foram cultivados em caldo BHI (Himedia) a 36°C, por 24 horas. 

O método deferido foi utilizado para detecção da atividade antagonista das bactérias 

láticas. As culturas láticas identificadas, mantidas em ágar MRS, foram cultivadas em caldo 

MRS, incubados a 36°C, por 16 horas. Após a incubação, fez-se a leitura da densidade ótica 

da suspensão bacteriana a 530nm, em um espectrofotômetro. Quando necessário, foram feitas 

diluições da cultura lática, utilizando o caldo de cultivo como diluente, a fim de padronizar o 

inóculo a uma densidade ótica de 0,4, equivalente a 2 na escala de Mcfarland.  

Posteriormente, foram inoculados 10 µL da cultura lática sobre a superfície das placas 

contendo 15 mL do meio sólido (1,5% ágar) MRS, sendo adicionadas três bactérias por placa.  

As placas com meio MRS foram incubadas a 37°C, por 24 horas, em jarra de 

anaerobiose, a 37°C, por 24 horas. Simultaneamente, as bactérias patogênicas foram 

cultivadas em caldo BHI a 37°C por 24 horas. Após incubação por 24 horas, as placas foram 

cobertas com 5 mL de Ágar MRS semi-sólido (0,75% ágar), de acordo com o meio contido na 

base da placa, adicionada de 300µL da suspensão do patógeno cultivado em BHI. Essas 

placas foram novamente incubadas sob condições aeróbicas a 37°C, por 24 horas, e 

examinadas quanto à formação de halos de inibição (BAREFOOT; KLAENHAMMER, 

1983). Para efeito de registro, o diâmetro externo do halo de inibição da colônia subtraído do 

diâmetro da colônia correspondeu à zona de inibição (MACIEL, 1998).    
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3.6 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva convencional, 

com determinações de médias, valores mínimos e máximos e seus respectivos desvios-padrão, 

interpretados frente às legislações vigentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processamento do queijo de coalho artesanal foi acompanhado, in loco, nas 

propriedades selecionadas, das três microrregiões do Estado da Paraíba. Na Figura 3 podemos 

observar os três fluxogramas dos diferentes processos de elaboração observado em cada 

região.  

 

Figura 3 - Fluxograma das etapas da elaboração dos queijos de coalho das três microrregiões 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Propriedade A Propriedade B Propriedade C 
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O leite cru integral foi coado para retirada de impurezas, geralmente com auxílio de 

um pano de algodão ou de uma peneira. Para a coagulação do leite foi acrescentado nas três 

propriedades um coagulante líquido ou em pó da marca Hanilase ou Coalhopar, utilizados de 

acordo com as orientações do fornecedor, sem a utilização de cultura lática. O leite é 

levemente agitado numa bacia de polietileno e deixado em repouso numa temperatura de 35-

40ºC, por aproximadamente 30-40 minutos.  

Em seguida foi realizado o corte da coalhada, onde a mesma foi quebrada, separando-

se do soro. Nesta etapa o produtor da região do Cariri, preferiu grãos menores do que nas 

outras microrregiões. Esta etapa é realizada com o auxílio de faca e depois mexida com uma 

colher de pau e deixado em repouso por 10 minutos. 

O dessoramento foi realizado com o auxílio de uma peneira. A etapa da salga também 

diferiu entre os produtores, quando os produtores das microrregiões do Brejo e do Sertão 

adicionaram o sal à massa, enquanto que o da região do Cariri adicionou o sal a seco, na 

superfície do queijo. 

A enformagem foi feita em formas de polietileno de 500 g e 1 Kg. Na etapa da 

prensagem os produtores da região do Brejo e Sertão prensaram o queijo em prensas 

adaptadas e o produtor do Cariri realizou a prensa manualmente. Esse processo levou cerca de 

2 a 5 horas pelos produtores do Brejo e do Sertão e até 12 horas para o produtor da região do 

Cariri, em temperatura ambiente. Os queijos eram finalmente colocados em sacos de 

polietileno e então estocados em geladeiras até a comercialização do produto. 

 

4.1 Condições higiênico-sanitárias do leite cru, queijo de coalho e soro de leite 

 

4.1.1 Características microbiológicas do leite cru 

 

Os resultados das análises microbiológicas do leite cru podem ser observados na 

Tabela 2. A contagem de bactérias aeróbias mesófilas no leite cru variou de 3,8X10
5
 a 

5,4X10
7
UFC/mL. Todas as amostras dos produtores A (Brejo) e C (Sertão) se encontraram 

com contagem total acima de 7,5X10
5
 UFC/mL, limite máximo estabelecido pela legislação 

(BRASIL, 2002). Das amostras do produtor B, duas apresentaram contagens acima desse 

padrão.   

Lima et al. (2004) ao analisarem 40 amostras de leite cru coletadas em propriedades 

rurais, localizadas na microrregião de Patos, no estado da Paraíba, verificaram que 50% das 
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amostras apresentavam contagens para bactérias aeróbias mesófilas na ordem de 10
4
 UFC/mL 

ou acima deste valor, apesar das amostras terem sido obtidas logo após a ordenha. Ataíde et 

al.(2008) também verificaram contagens elevadas para essas bactérias, ao avaliarem leite cru 

de uma indústria de laticínios, na Paraíba, com médias de 5,4X10
6 

UFC/mL.  

 

Tabela 2-Valores das análises microbiológicas do leite cru obtidas em três propriedades, no 

Estado da Paraíba 
Variáveis 

 

Ensaios  

A 

Produtor  

B 

 

C 

Legislação 

Bactérias aeróbias 

mesófilas 

(UFC/mL)* 

1 

2 

3 

1,5X10
7
 

3,7X10
7
 

9,4X10
5
 

3,8X10
5
 

9,8X10
5
 

8,8X10
6
 

5,4X10
7
 

2,5X10
6
 

3,8X10
7 

 

7,5X10
5
 

Coliformes totais 

(NMP/mL)** 

4 

5 

6 

≥2,4X10
4
 

2,3X10
1
 

≥2,4X10
4
 

2,3X10
1
 

2,3X10
1
 

1,1X10
3
 

≥2,4X10
4
 

9,3X10
2
 

9,3X10
2 

 

 

- 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/mL) 

7 

8 

9 

≥2,4X10
4
 

2,3X10
1
 

≥2,4X10
4
 

2,3X10
1
 

2,3X10
1
 

1,1X10
3
 

≥2,4X10
4
 

2,4X10
3
 

9,3X10
2 

 

 

- 

Staphylococcus 

coag. positiva 

(UFC/mL) 

10 

11 

12 

8,0X10
2
 

4,0X10
2
 

4,0X10
2
 

2,3X10
2
 

4,0X10
2
 

4,0X10
3
 

1,2X10
6
 

8,0X10
2
 

1,2X10
6
 

 

- 

Salmonella sp.  Aus Aus Aus Aus 

*UFC/mL: unidade formadora de colônia por mL.**NMP/mL: número mais provável por mL. Produtor A: 

Região do Brejo; B- Cariri; C- Sertão.  Aus – ausência em 25 mL. 

 

 

As condições climáticas da Região Nordeste, comuns aos países de clima tropical, são 

favoráveis ao desenvolvimento de micro-organismos mesófilos, principalmente quando há 

manuseio e condições inadequadas de transporte e armazenamento do leite. Quando a carga 

microbiana inicial do leite é elevada, os processos de beneficiamento e industrialização, 

geralmente, não são eficientes para a destruição das bactérias deteriorantes e patogênicas 

(FENIMAN, 2003). 

Com relação ao Número Mais Provável (NMP/mL) de coliformes totais e 

termotolerantes, as amostras dos produtores A e C se apresentaram com maior contaminação, 

estando pelo menos uma amostra acima de 10
3
 NMP/mL (Tabela 2), indicando deficiências 

de higienização durante o processo de obtenção do leite (MURPHY, 1997). Apesar da 

legislação brasileira não estabelecer parâmetros para a avaliação de coliformes em leite cru, 

os valores encontrados nesta pesquisa podem ser considerados elevados. Altas contagens de 

coliformes no leite cru têm sido verificadas em diversas microrregiões do país, 
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comprometendo a qualidade do produto final (MACIEL et al., 2008; CATÃO; CEBALLOS, 

2001; NERO et al., 2005).  

A contagem de Staphylococcus coagulase positiva variou de 2,3X10
2
 a 1,2X10

6
 

UFC/mL, sendo outro fator preocupante, especialmente quando atingem números iguais ou 

maiores a 10
5
 UFC/mL, tendo em vista que a partir desse valor aumenta-se o risco de 

produção de enterotoxinas que causam a intoxicação estafilocócica (CARMO et al., 2002). 

Uma vez pré-formada no leite cru, as enterotoxinas poderão permanecer ativas após o 

processamento do queijo, tendo em vista a sua termoresistência. Borges et al. (2008) 

verificaram contagens elevadas de S. aureus entre 2,7X10
5
 e 1,2X10

7
 UFC/mL, em 25 

amostras de leite cru no estado do Ceará.  

Apesar da possibilidade de veiculação de patógenos por queijos produzidos com leite 

cru, os maiores problemas relacionados a esse alimento são as toxinfecções alimentares 

causadas pela ingestão de enterotoxinas estafilocócicas. Essas podem estar presentes nos 

produtos fabricados com leite pasteurizado, já que podem ser pré-formadas na matéria-prima 

antes do beneficiamento e por serem termorresistentes. Assim, condições inadequadas na 

manutenção do leite usado no processamento do queijo podem permitir o desenvolvimento de 

S. aureus com produção de enterotoxinas, que permanecerão ativas após o processamento do 

queijo (GERMANO; GERMANO, 2008). 

Os resultados das análises microbiológicas indicaram que as amostras de leite cru dos 

três produtores apresentaram contagens elevadas de bactérias mesófilas, incluindo micro-

organismos indesejáveis como S. aureus e coliformes termotolerantes, em números que 

dificultam a obtenção de produtos derivados como os queijos. A baixa qualidade desta 

matéria-prima pode ser atribuída a uma higienização deficiente na ordenha, ao uso de água 

não potável, limpeza inadequada de utensílios e equipamentos, e falta de armazenamento do 

leite a baixas temperaturas (GERMANO; GERMANO, 2008; MONTEIRO, 2008, SILVA, et 

al., 2010). 

Carvalho et al. (2004) analisando leite in natura, na Cidade de Patos, na Paraíba 

verificaram um alto índice de contaminação dessas amostras, do ponto de vista higiênico-

sanitário, tanto em nível de produtores como de leiteiros (clandestinos), indicando problemas 

como possíveis fraudes do leite, transporte sem refrigeração e adoção de técnicas de ordenha 

inadequadas. 
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4.1.2 Características microbiológicas do queijo de coalho 

 

Os resultados das análises microbiológicas das amostras de queijo de coalho dos três 

produtores, bem como os limites estabelecidos pela RDC n.12 (BRASIL, 2001a), podem ser 

observados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 -Valores das análises microbiológicas do queijo de coalho obtidas em três propriedades, 

no Estado da Paraíba 

Variáveis 

 

Ensaios  

A 

Produtor  

B 

 

 C 

Legislação 

Bactérias 

mesófilas 

(UFC/g)* 

1 

2 

3 

3,0X10
7
 

1,3X10
7
 

6,1X10
7
 

3,9X10
7
 

4,9X10
6
 

7,1X10
7 

 

8,1X10
6
 

5,8X10
6
 

2,0X10
5
 

- 

Coliformes totais 

(NMP/g)** 

4 

5 

6 

≥ 2,4X10
3
 

≥ 2,4X10
3
 

≥ 2,4X10
3
 

2,3X10
1
 

2,3X10
1
 

≥2,4X10
3 

 

≥2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

≥2,4X10
2
 

- 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/g) 

7 

8 

9 

≥ 2,4X10
3
 

≥ 2,4X10
3
 

≥ 2,4X10
3
 

2,3X10
1
 

2,3X10
1
 

≥2,4X10
2 

 

≥2,4X10
3
 

≥ 2,4X10
3
 

≥2,4X10
2
 

5X10
2
 

Staphylococcus 

coag. positiva 

(UFC/g) 

 

10 

11 

12 

4,0X10
5
 

8,0X10
5
 

1,2X10
5
 

8,0X10
4
 

4,0X10
2
 

8,0X10
3
 

8,0X10
5
 

1,2X10
6
 

1,2X10
3
 

5X10
2
 

Salmonella sp.  Aus Aus Aus Aus 

*UFC/g: unidade formadora de colônia por grama.**NMP/g: número mais provável por grama. Produtor A: 

Região do Brejo; B- Cariri; C- Sertão. Aus – ausência em 25 g. 

 

A contagem de bactérias mesófilas no queijo de coalho variou de 2,0X10
5
 a 7,1X10

7 

UFC/g. Esses resultados não podem ser interpretados do mesmo modo que para o leite cru, 

onde elevadas contagens foram consideradas indicadoras de condições deficientes de higiene 

na obtenção da matéria-prima. No caso do queijo de coalho, algumas bactérias benéficas, 

como as bactérias láticas, podem estar presentes em números elevados, sendo encontradas na 

ordem de até 10
8 

UFC/g. Essas bactérias, por sua vez apresentam propriedades acidificantes 

que exercem participação ativa quanto às características sensoriais desses queijos, além de 

serem importantes para a padronização, garantindo a qualidade do produto artesanal regional 

(CARVALHO, 2007). 

Com relação aos coliformes totais os valores encontrados variaram entre 2,3X10
1
 a 

2,4X10
3 

NMP/g, não tendo limite estipulado pela legislação vigente (BRASIL, 2001a). A 
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frequente ocorrência de coliformes totais nas amostras de queijo de coalho decorre 

provavelmente da má qualidade da matéria-prima e da água utilizada no processamento do 

queijo (FEITOSA et al., 2003; ALVES et al., 2009). 

Os valores encontrados para coliformes termotolerantes variaram entre 2,3X10
1
 a 

2,4X10
3 

NMP/g, sendo verificadas duas amostras do produtor C e todas do produtor A com 

contagens acima de 5X10
2
 NMP/g, padrão estabelecido na legislação (BRASIL, 2001a). 

Esse grupo de micro-organismos tem sido frequentemente citado em pesquisas 

envolvendo queijo de coalho no estado da Paraíba, alcançando valores de 9,8X10
2
 a 1,2X10

5
 

NMP/g (FLORENTINO; MARTINS, 1999). Borges et al.(2008) também encontraram em 

todas as amostras deste produto, comercializado no estado do Ceará, a presença de coliformes 

termotolerantes, com valores de até 2,4X10
3
 NMP/g.  

Alves et al., (2009) verificaram que 20 amostras (66,6%) de queijo de coalho 

comercializados informalmente na Cidade de São Luiz - MA, estavam em desacordo com os 

padrões vigentes para coliformes termotolerantes. As contagens elevadas desses micro-

organismos no leite cru e no queijo de coalho indicam possível presença de patógenos, 

representando risco à saúde do consumidor. 

A contagem de Staphylococcus coagulase positiva nas amostras de queijo de coalho 

dos três produtores variou de 4,0X10
2
 a 1,2X10

6 
UFC/g, tendo somente uma amostra do 

produtor B, atendido o padrão da legislação, que é no máximo 5X10
2 

UFC/g (BRASIL, 

2001a). O uso do leite cru contaminado com essa bactéria, em números acima de 10
3
 UFC/g, 

pode ter contribuído para esse resultado.  

Quando encontrado em leite, S. aureus geralmente está associado a condições 

insalubres de higiene e a presença de mastite que é a inflamação da glândula mamária 

causando sérios prejuízos à produção de leite e derivados (MARTINS, 2006). Portanto fica 

evidente a necessidade de controle de mastite no rebanho e melhoria da higiene para a 

obtenção de uma matéria-prima de qualidade. Aliado a estes fatores, a adoção da 

pasteurização do leite cru usado no processamento dos queijos é fundamental para a melhoria 

da qualidade desses produtos (PETERSSON-WOLF et al., 2010).  

Outros artigos relatando a presença de S. aureus em queijos de coalho também foram 

verificados na Paraíba, bem como em outros Estados do Nordeste (ALVES et al.,2009). 

Borges et al. (2008) detectaram níveis de contaminação por S. aureus, em números que 

variaram entre 3,0X10
4
 a 2,0X10

9
 UFC/g, em amostras de queijo de coalho produzidos no 

estado do Ceará.  
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Santana et al. (2008) estudando a qualidade microbiológica de queijo de coalho 

comercializado em Aracajú- SE, verificaram que 46,7% das amostras estavam contaminadas 

com esse patógeno sendo a média de 6,3X10
5
 UFC/g. A ocorrência desse micro-organismo 

também foi relatada em queijo de coalho produzido no Rio Grande do Norte, com contagens 

variando entre 7,0X10
4
 a 1,3X10

8
 e 2,4X10

2
 a 8,6X10

6
 UFC/g, respectivamente (FEITOSA et 

al., 2003). 

Com relação à pesquisa de Salmonella, foram detectadas culturas com reação positiva 

em ágar tríplice açúcar ferro (TSI) e ágar lisina ferro (LIA) em 33,3% das amostras de queijo, 

sugestivas de bactérias pertencentes a este gênero. Todavia, a alta incidência de colônias 

suspeitas não assegura a ocorrência deste micro-organismo.  

Santana et al. (2008) e Feitosa et al.(2003) também detectaram esta bactéria em 

amostras de queijo de coalho nos Estados de Sergipe e Rio Grande do Norte. Por ser capaz de 

provocar infecção alimentar, a presença dessa bactéria no queijo, ou em qualquer alimento 

como produto impróprio ao consumo.  

Com base nos resultados as amostras dos produtores A e C, estavam impróprias ao 

consumo, por conterem coliformes termotolerantes e Staphylococcus coagulase positiva 

números acima do permitido pela legislação (BRASIL, 2001a). Das amostras de queijo de 

coalho analisadas do produtor B, somente uma estava própria ao consumo estando as demais 

com pelo menos uma análise fora dos padrões microbiológicos exigidos pela legislação 

(BRASIL, 2001a). 

É provável que para uma mesma região produtora de queijos artesanais, haja um 

conjunto de fatores (clima, vegetação, rebanho, estrutura física, etc) que atuem diferentemente 

em cada propriedade, de acordo com suas condições locais, contribuindo para que cada 

amostra seja peculiar a cada uma das unidades produtoras (MARTINS, 2006). 

 

4.1.3 Características microbiológicas do soro de leite 

 

Os resultados das análises microbiológicas do soro de leite encontram-se na Tabela 4. 

Não existe na legislação brasileira atual padrões para soro de leite cru, em sua inspeção 

microbiológica e poucos são os trabalhos que avaliam a microbiota desse produto. O soro 

pode ser um produto de curta vida útil devido ao elevado valor nutritivo, às condições de 

umidade e ao pH, que são favoráveis ao crescimento microbiano (TEIXEIRA; FONSECA; 

MENEZES, 2007).  
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Conforme apresentado na Tabela 4, verificou-se valores para coliformes 

termotolerantes variando entre as amostras de 2,3X10
2
 a 2,4X10

3 
NMP/mL. De modo geral, a 

região do Cariri (B) apresentou menores contagens para esse micro-organismo, entre os 

produtores. 

 

Tabela 4 -Valores das análises microbiológicas do soro de leite obtidas em três propriedades, 

no Estado da Paraíba 

Variáveis Ensaios  

A 

Produtor  

B 

 

C 

Bactérias mesófilas 

(UFC/mL)* 

1 

2 

3 

2,7X10
5
 

1,4X10
6
 

8,2X10
7
 

4,5X10
7
 

4,1X10
5
 

1,3X10
5
 

7,9X10
6
 

3,7X10
6
 

1,3X10
7
 

Coliformes totais 

(NMP/mL)** 

4 

5 

6 

≥2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

2,4X10
3
 

2,4X10
2
 

2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

4,6X10
2
 

2,3X10
2
 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/mL) 

7 

8 

9 

≥2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

2,4X10
3
 

2,4X10
2
 

2,4X10
3
 

≥2,4X10
3
 

4,6X10
2
 

2,3X10
2
 

Staphylococcus coag. 

positiva (UFC/mL) 

10 

        11 

12 

6,1X10
5
 

2,8X10
2
 

2,6X10
5
 

3,3X10
6
 

3,5X10
2
 

1,9X10
2
 

3,2X10
6
 

6,2X10
3
 

1,5X10
3
 

Salmonella sp.  Aus Aus Aus 

*UFC/mL: unidade formadora de colônia por mL.**NMP/mL: número mais provável por mL. Produtor A: 

Região do Brejo; B- Cariri; C- Sertão. Aus- ausência em 25g. 

 

Santos e Hoffmann (2010) encontraram valores médios de 6,3X10
2 

NMP/mL para 

coliformes totais e 2,7X10
1
 NMP/mL para coliformes termotolerantes em soro de queijo 

minas frescal. 

Em uma pesquisa realizada com queijo minas da região do Serro, observou-se que o 

“pingo”, soro resultante da dessoragem dos queijos já salgados e coletados de um dia para o 

outro usado como fermento, apresentou altas contagens de coliformes totais, E. coli e S. 

aureus. O pingo sendo originado de um soro contaminado dará sequência a um processo de 

recontaminação, já que o mesmo será utilizado na fabricação dos queijos no dia seguinte 

(MARTINS, 2006).  

As contagens para S. coagulase positiva variaram entre as amostras dos três produtores 

de 1,9X10
2
 a 3,3X10

6
 NMP/mL. Apresentando as amostras dos produtores A e C com 

maiores contaminações.  As elevadas contagens desse patógeno podem ser oriundas de 

utensílios, superfícies e equipamentos higienizados de forma inadequada. Desta forma é 

imprescindível adotar procedimentos operacionais adequados durante as etapas de 
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higienização para garantir a qualidade e inocuidade dos produtos elaborados (SANTOS; 

HOFFMANN, 2010). 

Teixeira, Fonseca e Menezes (2007) avaliando a qualidade microbiológica do soro de 

queijos de Minas padrão e mosarela produzidos em Minas Gerais, encontraram como 

contaminantes microbiológicos principais coliformes e Staphylococcus spp., que são 

indicadores de higiene.  

De modo geral foi verificado que as amostras de soro de leite analisadas apresentaram 

contagens elevadas de coliformes termotolerantes e S. aureus, indicando condições higiênico-

sanitárias insatisfatórias da matéria-prima e/ou do processamento do queijo. Portanto apesar 

do soro de leite ser fonte de bactérias láticas e de conter excelentes proteínas, o uso desse 

produto só deve ser feito quando o mesmo for obtido em condições higiênico-sanitárias 

satisfatórias ou quando for pasteurizado.  

 

4.2 Avaliação físico-química 

 

4.2.1 Características físico-químicas do leite cru 

 

Na Tabela 5 podem ser observados os valores médios e desvios padrão referentes à 

composição do leite cru das três microrregiões (A, B e C) estudadas, assim como os limites 

estabelecidos pela IN 51 (BRASIL, 2002).  

 

Tabela 5 - Valores médios das análises físico-químicas do leite cru das três microrregiões 

do Estado da Paraíba 

Variável   

A 

Produtor  

B 

 

C 

Legislação 

Umidade (%) 87,26±1,25 88,21±0,49 87,72±1,29 - 

Proteína (%) 2,75±0,22 3,03±0,23 2,81±0,17 2,9 

Gordura (%) 4,04±1,13 3,12±0,25 3,86±1,28 3,0 

Cinzas (%) 0,72±0,03 0,58±0,05 0,59±0,05 - 

EST(%) 12,73±1,25 11,78±0,49 12,27±1,29 - 

SNG (%) 7,68±0,73 8,66±0,36 8,40±0,63 8,4 

*Acidez % 0,17±1,80 0,20±0,95 0,21±1,91 0,14-0,18 

pH 7,2±0,01 6,7±0,05 6,5±0,04 - 

Densidade (g/cm
3
) 1.029±0,02 1.035±0,01 1.033±0,01 1,028-1,034  

Analisadas 09 amostras em triplicata, com média e desvio-padrão. Produtor A: Região do Brejo; B- Cariri; C- 

Sertão. *Acidez em % ácido lático. EST – extrato seco total, SNG- sólidos não gordurosos.  



45 

 

 

 

Com exceção da umidade e do extrato seco total foram verificadas características 

físico-químicas diversificadas entre pelo menos duas das três amostras avaliadas.  

Com relação aos padrões da legislação, o teor de proteínas nas amostras dos 

produtores A e C e o de extrato seco desengordurado nas amostras do produtor A estavam 

abaixo do recomendado. Lopes Júnior (2009) investigando a qualidade físico-química de leite 

produzido no cariri da Paraíba encontrou teores de proteínas maiores (3,5%). 

O leite do produtor A apresentou elevado teor de gordura (4%) e baixo teor de extrato 

seco desengordurado, não tendo sido verificados na literatura valores semelhantes (LOPES et 

al., 2005; GARRIDO et al., 2001). Outros nutrientes presentes no leite deste produtor que se 

apresentaram em baixas concentrações foram proteínas e lactose.  

O leite dos demais produtores apresentou teor de gordura entre 3% e 4%, atendendo ao 

teor mínimo de gordura exigido pela legislação (BRASIL, 2002). O teor de gordura do leite 

pode variar devido a fatores genéticos, de turno da ordenha, período de lactação e composição 

das dietas (GONZÁLEZ et al., 2001).   

Em relação aos teores de cinzas, observou-se que as amostras do produtor A 

apresentaram valor superior (0,72%) aos outros dois produtores (0,58 e 0,59%), 

respectivamente. O valor médio de cinzas encontrado por Queiroga et al., (2010) foi de 0,66% 

para amostras de leite pasteurizado tipo “C”, produzido na Paraíba.  

Na análise de EST (extrato seco total), a porcentagem obtida foi de 12,73, 11,78 e 

12,27% para as propriedades A, B e C. Apresentando as amostras do produtor B, valor médio 

inferior. O EST de uma amostra de leite expressa a concentração de proteínas, lipídios, 

carboidratos e minerais. Quanto mais elevada for a quantidade se sólidos totais apresentada 

por uma amostra de leite, melhor será o seu rendimento para a indústria de laticínios (LOPES 

JÚNIOR, 2009).  

Os valores médios obtidos para extrato seco desengordurado variou de 8,4 a 8,6%, 

valores comumente verificados para leite cru, (GARRIDO et al., 2001; ZOCCHE et al., 2002; 

NASCIMENTO et al., 2005). 

Para a acidez, foram verificados valores elevados nas amostras dos produtores B e C 

(0,20 e 0,21%), respectivamente, estando acima do padrão recomendado (BRASIL, 2002). 

Alguns dos fatores que contribuem para a ocorrência do leite ácido são condições precárias de 

higiene durante e após a ordenha, utensílios mal higienizados, deficiência de refrigeração e 

tempo prolongado de estocagem.  
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A acidez é normalmente utilizada como indicador do estado de conservação do leite 

em função da relação entre disponibilidade de lactose e produção de ácido lático por ação 

microbiana, que acarreta um aumento na acidez e diminuição no teor de lactose (QUEIROGA 

et al., 2010). O uso de leite ácido resulta em produto final com qualidade inferior, 

possivelmente seguido de perda de rendimento (FURTADO, 1999). 

 

4.2.2 Características físico-químicas do queijo de coalho 

 

Os resultados das análises físico-químicas dos queijos de coalho artesanais dos três 

produtores avaliados estão expressos na Tabela 6. Em todas as análises físico-químicas foram 

encontrados valores diversificados para as amostras analisadas.  

  

Tabela 6 - Valores médios das análises físico-químicas do queijo de coalho produzido nas 

três microrregiões do Estado da Paraíba 

Variável  

A 

Produtor  

B 

 

C 

Umidade (%) 49,25±3,49 43,72±1,81 59,31±4,56 

Proteína (%) 18,98±0,57 22,64±1,40 17,17±0,84 

Gordura (%) 24,86±1,58 25,38±1,12 19,04±1,96 

Cinzas (%) 3,22±0,36 3,54±0,30 2,88±0,39 

EST(%) 49,40±3,04 56,27±1,81 40,68±4,56 

GES (%) 50,40±2,56 45,13±2,25 47,08±4,95 

*Acidez %  0,21±0,01 0,78±0,13 0,56±0,14 

pH 4,8±0,04 4,9±0,02 5,6±0,01 

Aa 0,970±0,01 0,972±0,01 0,980±0,02 

Analisadas 09 amostras em triplicata, com média e desvio-padrão. Produtor A: Região do Brejo; B- Cariri; C- 

Sertão. *Acidez % em ácido lático. EST – extrato seco total, GES – gordura no extrato seco. 

 

De acordo com a legislação (BRASIL, 2001) o queijo de coalho deve ser de média a 

alta umidade, apresentando um teor de gordura nos sólidos totais (GES), variável entre 35,0 a 

60%. Essa legislação, portanto não estabelece padrões para os demais parâmetros físico-

químicos avaliados nesta pesquisa, visto que, ainda não existe uma padronização no processo 

de produção. 

O queijo do produtor C apresentou umidade elevada (59,3%), acima de 54,9%, valor 

máximo recomendado por essa legislação, quando os queijos são considerados de muita alta 

umidade. Em várias pesquisas foram observados valores de umidade abaixo desse limite, 
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estando os queijos avaliados dentro dos padrões recomendados (SENA et al., 2000; NASSU, 

et al., 2006; MAMEDE, 2008).   

Possivelmente, o uso de leite ácido e/ou falhas na etapa da prensagem foram os fatores 

responsáveis pela ocorrência de queijo de muito alta umidade nessa pesquisa. O leite ácido 

pode causar problemas na elaboração de queijos, tais como aspecto quebradiço, dificuldade na 

prensagem, resultando em excesso de umidade e baixo rendimento (FURTADO, 1999).  

O teor de umidade do queijo também está ligado ao tempo de conservação, sendo que 

os queijos mais desidratados são mais duros e de maior conservação (MAMEDE, 2008). 

De acordo com Nassu et al., (2006), a diferença de umidade e gordura deve-se a 

variações na matéria-prima utilizada e no processamento em si. A formação e o manuseio da 

coalhada que afetam a sua habilidade de reter gordura e umidade, influenciando a composição 

centesimal, outra etapa que pode influenciar os teores de umidade e gordura é o tempo de 

prensagem, que segundo estes autores diferem muito entre produtores. 

Os teores médios de proteínas e cinzas nas amostras dos três produtores variaram, 

respectivamente, de 17,17 a 22,64%e de 2,88 a 3,54%, estando próximos dos valores 

verificados por Sena et al., 2000 e Mamede, 2008. As amostras do produtor B obteve um teor 

maior de minerais, sugerindo uma maior fração de cálcio. 

A presença de sais minerais, especialmente o cálcio, é fundamental para o queijo, pois 

determina a qualidade do corpo e sua firmeza, influenciando também no rendimento. Queijos 

duros não só apresentam baixo teor de umidade, mas geralmente também um alto teor de 

cálcio. A carência de cálcio no leite pode levar a uma formação de massa friável e quebradiça 

(FURTADO, 1999). 

A proteína representa um fator de grande importância para a composição final e 

características organolépticas do queijo. Sua determinação possibilita o conhecimento do 

índice de aproveitamento dos elementos do leite na coalhada, pois é a substância formadora 

da matriz desidratada que aprisiona os glóbulos de gordura e os componentes solúveis 

(FURTADO, 1999). 

Com relação ao teor de gordura nos sólidos totais (GES%) os valores médios 

encontrados para os produtores A, B e C foram, respectivamente, 50,40, 45,13 e 47,08% 

(Tabela 6), sendo todos classificados como queijos gordos, atendendo, portanto, ao padrão 

estabelecido (BRASIL,2001), sendo os queijos das três propriedades considerados gordos 

(45,0 a 59,9%) 
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Os valores médios encontrados para a acidez titulável, expressa em ácido lático, para 

as amostras foram de 0,21, 0,78 e 0,56%, respectivamente, coincidindo com os valores 

elevados obtidos nas as amostras de leite cru avaliadas. Silva et al., (2010), encontraram 

valores que variaram de 0,34 a 0,44 para acidez em queijo de coalho, produzido em Alagoas. 

Perez (2005), utilizando amostras de queijo de coalho industrializadas, obteve médias para 

acidez entre 0,18 a 0,50%. 

Os valores de pH das amostras variaram de 4,8 (A), 4,9 (B) e 5,6 (C). Considera-se a 

determinação do pH importante para a caracterização de queijos devido a sua influência na 

textura, na atividade microbiana e na maturação, onde ocorrem reações químicas que são 

catalisadas por enzimas provenientes do coalho e da microbiota que depende do pH 

(MAMEDE, 2008). 

As variações entre os queijos de coalho refletem as diferenças da matéria-prima, bem 

como do processamento utilizado. A diversidade na composição dos queijos também foi 

verificada em outros Estados do Nordeste e Sudeste (PEREZ, 2005; NASSU, 2006; 

CARVALHO, 2007).  

Possivelmente, estas variações aparecem em função de diversas variáveis como a raça 

do animal, dieta, modo de fabricação, espécies da cultura lática, tempo de maturação, entre 

outros que interferem na composição físico-química dos queijos (CAVALCANTE et al, 

2007). 

Segundo Martins (2006) além da padronização do processo de fabricação dos queijos 

artesanais, sugere-se que as condições de armazenamento (umidade, temperatura) sejam 

devidamente controladas como forma de se atingir padrões de identidade e qualidade 

constantes e confiáveis, favorecendo a identificação do produto nos supermercados e a 

diminuição da sua clandestinidade frente ao comércio paralelo.   

 

4.2.3 Características físico-químicas do soro de leite 

 

Os resultados das análises físico-químicas de soro de leite estão apresentados na 

Tabela 7. Analisando os resultados encontrados observamos que as médias de todas as 

análises variaram entre as amostras das três microrregiões analisadas, exceto nas análises de 

cinzas e extrato seco desengordurado para os produtores B e C. 

Os resultados do soro de leite da região do Cariri (B) encontraram-se mais próximos 

aos citados por Caldas, 2007 e Florentino et al., 2005, avaliando soro de leite pasteurizado na 
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Paraíba, verificando-se pequenas variações que podem ser decorrentes das diferenças na 

composição do leite e aos processos de fabricação do queijo de coalho. 

 

Tabela 7 - Valores médios das análises físico-químicas do soro de leite das três microrregiões 

do Estado da Paraíba 

Variável   

A 

Produtor  

B 

 

C 

Umidade (%) 95,18±1,90 97,25±2,70 93,08±0,11 

Proteína (%) 0,82±0,35 0,76±0,06 0,78±0,05 

Gordura (%) 1,36±0,44 1,07±0,29 0,87±0,04 

Cinzas (%) 0,99±0,36 0,47±0,14 0,40±0,06 

EST(%) 4,81±1,90 7,65±0,99 6,91±0,11 

SNG(%) 3,44±2,25 6,57±1,19 6,04±0,13 

*Acidez % 0,12±0,35 0,14±2,06 0,29±11,17 

pH 5,2±1,10 6,3±0,13 4,92±0,91 

Analisadas 09 amostras em triplicata, com média e desvio-padrão. Produtor A: Região do Brejo; B- Cariri; C- 

Sertão. * Acidez em ácido lático. EST – extrato seco total, ESD – extrato seco desengordurado. 

 

O valor médio encontrado na análise de proteínas do soro variou entre 0,82% 

(produtor A), 0,76% (produtor B) e 0,78% (produtor C). Cunha et al., (2009) encontraram 

valores diferentes do nosso para proteínas (0,66%) no soro de queijo tipo Minas frescal. Esses 

componentes contêm aminoácidos de alto valor biológico, essenciais à alimentação humana, 

que são facilmente digeridos (WALZEM, 2005). 

Em relação a gordura pode-se observar que a média encontrada na propriedade A 

esteve maior do que dos outros produtores, o que pode ser explicado pelo valor médio da 

gordura encontrada no leite cru avaliado (Tabela 5). Essa variação pode ser explicada por ser 

a gordura um componente mais variável na constituição do leite, sendo o teor de gordura 

diretamente influenciado pela padronização do leite utilizado como matéria-prima para a 

produção do queijo (TEIXEIRA; FONSECA, 2008). 

A acidez no soro de leite do produtor C encontrou-se com valores maiores, observadas 

também já nas amostras do leite cru (Tabela 5). Isto pode demonstrar os inconvenientes de se 

elaborar queijos com leite cru, comum na fabricação do queijo de coalho, pois não há controle 

na ordenha nem da microbiota contaminante resultando em um soro de acidez mais elevada 

(FLORENTINO, 2005).  

A diferença entre microrregiões pode ter diversas causas que provavelmente estão 

ligadas à qualidade da matéria-prima e do processamento, além de características peculiares 
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de cada região e rebanho, como umidade e temperatura médias (TEIXEIRA; FONSECA, 

2008). 

Existem vários fatores que sozinhos ou combinados, podem viabilizar o 

aproveitamento do soro. As condições da matéria-prima, o processo utilizado, bem como as 

variáveis dentro de um mesmo processo possibilitam a obtenção de produtos com diferentes 

potenciais de aplicação na indústria alimentar.  

O potencial de aproveitamento do soro depende ainda de suas características físico-

químicas e microbiológicas. São inúmeras as opções para o aproveitamento do soro nas 

indústrias de laticínios e o delineamento deste aproveitamento deve se adequar às condições e 

interesse de cada um (SIQUEIRA et al., 2002). 

 

4.2.4 Perfil do consumidor de queijo de coalho 

 

Do total dos 108 entrevistados, 53% representaram o gênero feminino e 47% 

masculino, 78% solteiros e 22% casados. Cerca de 60% desses entrevistados eram naturais do 

Estado da Paraíba, 12% de Pernambuco, 7% do Ceará, 4% Piauí, Rio Grande do Norte e São 

Paulo, 3% Rio de Janeiro e 4% da Bahia.  

Quanto ao grau de escolaridade 60% tinham nível escolar correspondente ao 3
o
 grau 

incompleto,22% pós-graduação, 8% 3° grau completo, 7% 2° grau incompleto e 3% 1°grau 

incompleto. Todos os entrevistados (100%) referiram ser consumidores de queijo.  

Na Figura 4 estão representados os tipos de queijos mais consumidos de acordo com 

os entrevistados, sendo o queijo de coalho a opção mais citada com 44% das respostas, 

seguido do queijo musarela 19%, queijo de manteiga com cerca de 14%, queijo prato 9%, 

requeijão 7%, queijo minas 3% e a opção “outros” com 4%, onde foram citados os queijo 

cheddar 2% e queijo do reino 2%. 
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Figura 4 - Distribuição da preferência dos tipos de queijos 

mais citados 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Mendes et al., (2002) avaliando sensorialmente queijos de coalho, na região do Recife, 

elaborados com diferentes técnicas, verificou que o perfil do painel eram, em sua maioria 

grandes consumidores de queijo de coalho, possuindo o hábito de consumí-lo mais de três 

vezes na semana (59,72%). De acordo com Medeiros Júnior (2011) 89,75% dos respondentes 

eram consumidores de queijo de coalho. 

De acordo com as respostas obtidas em relação ao que leva o entrevistado a comprar o 

queijo de coalho, o termo “saboroso” (73%), seguido da “qualidade” (7%), “preço” (10%) e 

por que acham o queijo de coalho “saudável” (6%) foram reportados como uma característica 

que mais os motivam a comprar esse produto. A Figura 5 apresenta os valores relatados para o 

que leva a compra do queijo de coalho, de acordo com as opiniões dos entrevistados. 

 

Figura 5 - Motivos pelos quais os provadores compram o 

queijo de coalho 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A frequência de consumo de queijo de coalho pelos entrevistados encontra-se na 

Figura 6.  

Figura 6 - Frequência de consumo de queijo de coalho citada 

pelos entrevistados 

                
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com as opiniões nos questionários, verificou-se que a maioria, cerca de 

56% dos entrevistados referiram consumir queijo de coalho pelo menos uma a duas vezes por 

semana, 18% 2 a 3 vezes por semana, 13% 1 vez por mês , 9% mais de 2 vezes por mês e 4% 

consomem esse queijo menos de 1 vez por mês. 

Perez (2005), também estudando queijo de coalho, delineando o perfil do consumidor 

desse tipo de queijo no município de Campinas–SP, entrevistou 100 consumidores e do total 

78% desses, responderam serem consumidores de queijo de coalho, sendo a frequência de 

consumo de 59%, consumindo pelo menos 1 vez por mês esse queijo. Ainda de acordo com as 

respostas obtidas, o queijo de coalho é consumido principalmente na forma grelhada, em 

churrasco, indicaram também que o sabor foi o atributo de qualidade sensorial de maior 

impacto no queijo. 

De acordo com as respostas obtidas, o queijo de coalho é consumido principalmente 

(59%) na refeição do “café da manhã”, 15% no lanche, 7% utilizam o queijo de coalho para 

churrasco e 7% como ingrediente culinário e 8% para outras finalidades (fritos ou em forma 

de petiscos) (Figura 7).  
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Figura 7 - Formas de consumo do queijo de coalho 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Perguntou-se também no questionário ao entrevistado se ele saberia diferenciar queijo 

de coalho artesanal e industrial e cerca de 58 % reportaram que sabiam diferenciar o queijo de 

coalho artesanal do queijo industrial e 42 % não saberiam diferenciar os dois tipos (Figura 8). 

Ainda verificou-se que 52% dos entrevistados encontravam variedades de queijo de coalho 

nos mercados e feiras e 48% não percebiam outras variedades de queijo de coalho no 

comércio (Figura 9) 

 

Figura 8 - Queijo de coalho artesanal e industrial 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observou-se ainda que entre os dois últimos itens do questionário, 80% dos 

entrevistados respondiam que sim ou que não para as duas questões simultaneamente, quando 

sabiam diferenciar os queijos artesanais dos industriais e se percebiam variedades ou tipos de 

queijo de coalho diferentes. Verificando-se assim, a importante conscientização do 

consumidor na compra do queijo de coalho. 
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Figura 9 - Variedades de queijo de coalho 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Sena (2000) menciona que a maioria do queijo de coalho produzido no Nordeste é 

proveniente de fabricação artesanal, elaborado com leite cru. Por outro lado, o queijo de 

coalho industrializado existente no mercado não conserva o sabor e aroma característicos, que 

muitos consumidores dizem ter desaparecido nos produtos industrializados. 

Medeiros Júnior (2011) verificou em quatro cidades diferentes da Paraíba, que 88,30% 

dos consumidores de queijo de coalho não observavam a marca ou a origem do queijo na hora 

da compra, por confiarem no local onde a compra é realizada, configurando a prevalência de 

queijo de coalho artesanal no mercado. Observando-se assim, que o consumidor paraibano 

mantém a tradição do consumo de queijos artesanais, evidenciando a necessidade de 

conscientização do consumo de queijo de coalho com mais qualidade e segurança.  

 

4.3 Contagem e isolamento das bactérias láticas 

 

4.3.1 Contagem de bactérias láticas 

 

Na Tabela 8 estão expressas as contagens de bactérias láticas das amostras de leite cru, 

queijo de coalho e soro de leite das propriedades A, B e C. Nas amostras de leite cru dos 

produtores B e C foram observados números elevados de bactérias lácticas, na ordem de 10
6
 

UFC/mL, indicando leite ácido, o que se confirmou por determinação de acidez, expressos em 

ácido lático, cujos resultados foram, respectivamente, 0,21 e 0,20 (Tabela 6).  

Tamanini (2008) também obteve contagens elevadas de bactérias láticas em amostras 

de leite cru coletadas no estado de Pernambuco, variando de 1,1X10
4
 a 9,9X10

6
 UFC/mL, 
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entretanto não foi verificada a acidez das amostras, tendo esses resultados sido considerados 

pelo autor como satisfatório, devido a contribuição desses micro-organismos no controle 

microbiológico dos alimentos. Em Minas Gerais, Ortolani (2009) encontrou em amostras de 

leite cru contagens de bactérias láticas acima de 10
3
 UFC/mL, e do mesmo modo que 

Tamanini (2008), não avaliou a acidez das amostras, considerando, da mesma forma, positiva 

a presença de bactérias láticas no leite devido as suas propriedades antimicrobianas. 

Nas amostras da propriedade A, o maior valor observado para a contagem das 

bactérias láticas foi 2,9X10
4
 UFC/mL, enquanto que a acidez média foi de 0,17 (% ácido 

lático), valor aceitável, considerando o valor recomendado na legislação, que é de 0,14-0,18 

(BRASIL, 2002).  

A principal função das bactérias láticas nos alimentos é a acidificação destes produtos 

em pH próximo a quatro, o que impede o desenvolvimento de bactérias indesejáveis (pela 

produção de ácidos orgânicos, majoritariamente o ácido lático). Isso permite que o tempo de 

conservação dos produtos fermentados seja muito maior que a dos produtos no qual a matéria-

prima não foi fermentada (ORTOLANI, 2009). 
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Tabela 8 - Contagens de bactérias láticas de leite cru (UFC/mL), queijo de coalho (UFC/g) e soro de leite (UFC/mL) das 

microrregiões do Brejo (A), Cariri (B) e Sertão (C) paraibanos 

                                    LEITE CRU                                  QUEIJO DE COALHO                                 SORO DE LEITE                                   

Ensaios A B C A B C A B C 

I 8,0X10
2
 7,8X10

5
 3,7X10

5
 3,0X10

5
 7,2X10

6
 3,4X10

9
 2,8X10

6
 4,6X10

7
 4,2X10

7
 

II 5,7X10
2
 2,0X10

6
 9,3X10

5
 7,1X10

6
 3,5X10

6
 1,1X10

7
 1,4X10

6
 4,2X10

7
 6,2X10

6
 

III 2,9X10
4
 4,9X10

5
 2,5X10

6
 1,0X10

7
 5,4X10

5
 1,2X10

7
 9,5X10

7
 5,8X10

7
 1,6X10

7
 

Média 1,0X10
4
 1,0X10

6
 1,2X10

6
 5,8X10

6
 3,7X10

6
 1,1X10

9
 3,3X10

7
 4,8X10

7
 2,1X10

7
 

Produtor A – Região do Brejo, B- Cariri e C- Sertão. 
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Outra função das bactérias láticas é desenvolver as propriedades organolépticas dos 

produtos fermentados (ORTOLANI, 2009). Com relação ao queijo de coalho (Tabela 8), foi 

verificado nas amostras das propriedades A e B valores médios na ordem de 10
6
 UFC/g, 

sendo observado para o produtor C contagens mais elevadas, variando de 1,1X10
7
 a 3,4X10

9
 

UFC/g. Possivelmente, o maior número de bactérias láticas no leite, aliado a uma menor 

contaminação da matéria-prima (Tabela 2) foram os fatores que mais contribuíram para o 

maior número de bactérias láticas nas amostras de queijo do produtor C.  

Nascimento (2007) e Ortolani (2009) analisando amostras de queijo minas frescal, 

verificaram contagens de bactérias láticas acima de 10
5
 UFC/g. Ouadghiri et al. (2005) 

estudando a biodiversidade dessas bactérias no queijo branco marroquino Jben encontraram 

contagens de bactérias láticas entre 10
8
 a 10

9
 UFC/g. 

No soro de leite das três propriedades, as bactérias láticas estavam presentes em 

números elevados, com contagens médias na ordem de 10
7 

UFC/mL (Tabela 8). Apesar do 

poder antimicrobiano desses micro-organismos (COPOLLA; TURNES, 2004), foi verificado 

também nessas amostras, números inaceitáveis de coliformes termotolerantes e de 

Staphylococcus coagulase positiva, indicando condições higiênico-sanitárias insatisfatórias da 

matéria-prima e/ou do processamento do queijo.  

Entretanto o uso do soro de leite como fonte de bactérias láticas deve ser feito quando 

o mesmo for obtido em condições higiênicas, tornando-se imprescindível o controle da 

matéria-prima e a adoção de boas práticas de fabricação para que a presença de micro-

organismos indesejáveis seja minimizada a níveis seguros a saúde. 

Como observado para o soro de leite, a presença de bactérias láticas em números 

elevados no queijo não assegurou a eliminação de micro-organismos indesejáveis (Tabela 4), 

reforçando a necessidade de melhoria da qualidade da matéria-prima e das condições de 

higiene durante o processamento do queijo, bem como da pasteurização. 

 

4.3.2 Isolamento das bactérias láticas 

 

Foram isoladas 112 colônias típicas de bactérias láticas no meio MRS a partir das 

amostras de leite, queijo de coalho e soro de leite, coletadas nas três microrregiões: Brejo, 

Cariri e Sertão da Paraíba. Os números dos isolados, por produtor e as amostras estão 

expressos na Tabela 9. Esses isolados foram todos cocos, Gram-positivos e catalase negativos, 

sendo por essa razão, mantidos no experimento. 
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Tabela 9 - Distribuição de bactérias láticas isoladas das amostras de leite cru, queijo de 

coalho e soro de leite, das três propriedades A, B e C 

 

Amostras 

 

A 

Produtores 

B 

 

C 

 

Total (%) 

Leite cru 07 13 19     39  (34,8) 

Queijo de coalho 17 14 18     49  (43,7) 

Soro de Leite 05 07 12     24  (21,5) 

Total 29 34 49    112  (100%) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Produtor A – Região do Brejo, B - Cariri e C- Sertão 

 

Pesquisa semelhante foi realizada por Carvalho (2007) que encontrou em seu estudo 

com queijo de coalho dados similares, sendo uma maioria (56%) de cocos dentre os micro-

organismos isolados para todas as amostras com predominância de reação de catalase 

negativa além de grande número de células com características para produzir ácido. 

Cavalcante et al. (2007), caracterizando também bactérias láticas do queijo de coalho, 

obtiveram em sua maioria morfologia de cocos, catalase negativa, sem produção de gás. 

 

4.4 Caracterização e identificação das bactérias láticas 

 

Inicialmente, os isolados obtidos a partir de amostras de leite cru e de soro de leite, 

caracterizados como cocos ou bacilos Gram-positivos e catalase negativos, foram submetidos 

aos testes de produção de gás, crescimento a temperatura de 45ºC e crescimento em 6,5% de 

NaCl, para identificação dos mesmos em nível de gênero, propostos por Cogan et al., (1997). 

Com relação aos isolados obtidos a partir das amostras de queijo, foi realizado ainda o teste de 

crescimento a 10ºC. 

A distribuição dos gêneros identificados após a caracterização, das três amostras, por 

produtor, encontra-se na Tabela10. Nas Tabelas 11, 12 e 13 estão expressos os resultados dos 

testes de caracterização dos isolados obtidos a partir das amostras de leite cru, queijo de 

coalho e soro de leite, por região de procedência.  

Nas amostras de leite da propriedade A foram encontrados os seguintes gêneros: 

Enterococcus (42,8%), Streptococcus (42,9%) e Lactococcus (14,3%), enquanto que nas 

amostras do produtor B, o gênero Enterococcus (84,6%) foi encontrado com maior requência. 

O gênero Enterococcus (52,6%) também foi predominante nas amostras de leite do produtor  
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Tabela 10 - Distribuição e percentagem (%) dos gêneros de bactérias láticas isolados das amostras de leite cru, queijo de coalho e soro de 

leite das microrregiões do Brejo (A), Cariri (B) e Sertão (C) paraibanos 

                                                    LEITE CRU                                            QUEIJO DE COALHO                              SORO DE LEITE           

Gêneros                       

 A B C A B C A B C 

Enterococcus 

 

03 (42,8) 11 (84,6) 10 (52,6) 06 (35,3) 08 (57,1) 06 (33,3) 02 (40,0) 04 (57,1) 04 (33,3) 

Lactococcus 01 (14,2) 01 (7,7) 06 (31,5) 05 (29,4) 06 (42,8) 08 (44,4) - - 02 (16,6) 

 

Streptococcus 

 

03 (42,8) 01 (7,7) 01 (5,2) 05 (29,4) - 02 (11,1) 01 (20,0) 03 (42,8) 04 (33,3) 

Leuconostoc - - 02 (10,5) 01 (5,9) - 02 (11,1) 02 (40,0) - 02 (16,6) 

Total (112) 07 13 19 17 14 18 05 07 12 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ni- não identificados 
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C, todavia apresentou uma maior frequência dos Lactococcus (31,5%) e Leuconostoc (10,5%) 

(Tabela 14). 

O gênero Enterococcus foi predominante dentre as bactérias láticas isoladas e sua 

prevalência pode ser justificada pela alta adaptabilidade e resistência como características 

desse gênero. Os enterococos são de extrema importância na composição da microbiota 

natural dos queijos artesanais, contribuindo nas características sensoriais e na segurança em 

função da produção de enterocinas (ARAÚJO, 2008).  

As bactérias do gênero Lactococcus são encontrados com grande ocorrência em 

produtos lácteos e algumas estirpes são capazes de produzir nisina, bacteriocina com amplo 

espectro de atividade antimicrobiana. Os Lactococcus são rápidos produtores de ácido em 

produtos lácteos e seu isolamento em queijos frescos é normal uma vez que não sofrem 

cozimento da massa, além da diminuição do gênero ocorrer entre seis e oito semanas de 

maturação.  

Os lactococos são produtores de bacteriocinas importantes, sendo a subespécie 

Lactococcus lactis spp. cremoris confere melhor sabor ao queijo e o Lactococcus lactis susp. 

lactis produzir diacetil, responsável pelo sabor e aroma de manteiga (FOX et al., 2000). 

O gênero Streptococcus é comumente encontrado em fermentações lácteas, é produtor 

de ácido, sendo o Streptococcus thermophilus, única espécie que permanece viável em 

quantidade razoável desde a matéria-prima até a cura do queijo (MARINO; MAIFRENI; 

RONDININI, 2003).  

Em relação ao queijo de coalho (Tabela 10), nas amostras das propriedades A e B foi 

predominante a presença do gênero Enterococcus (35,3% e 57,1%), respectivamente, seguido 

pelo gênero Lactococcus (29,4% e 42,8%), enquanto que nas amostras do produtor C, o 

gênero encontrado em maior quantidade foi o Lactococcus (44,4%), além de Enterococcus 

(33,3%), Streptococcus (11,1%) e Leuconostoc (11,2%). A presença dos Enterococcus tem 

sido frequentemente citada como parte da microbiota lática dos queijos (ARAÚJO, 2008; 

ALBUQUERQUE, 2010). 

Os queijos produzidos com leite cru possuem populações microbianas mais complexas 

do que os queijos produzidos com leite pasteurizado, as quais promovem diferenças 

fundamentais nas características sensoriais destes tipos de queijos (PELÁEZ; REQUENA, 

2005; CARVALHO, 2007). 
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Tabela 11 - Características dos isolados obtidos a partir de amostras de leite cru das 

propriedades A, B e C 

Isolado Morfologia Produção de 

gás 

Crescimento em 

6,5% NaCl 

Crescimento 

a 45°C 

Identificação*  

 

PA1 cocos - + - Enterococcus 

PA2 cocos - - - Lactococcus 

PA3 cocos - - + Streptococcus 

PA4 cocos - + + Enterococcus 

PA5 cocos - - + Streptococcus 

PA6 cocos - - + Streptococcus 

PA7 cocos - + - Enterococcus 

PB1 cocos - + - Enterococcus 

PB2 cocos - + - Enterococcus 

PB3 cocos - + - Enterococcus 

PB4 cocos - + - Enterococcus 

PB5 cocos - + - Enterococcus 

PB6 cocos - - - Lactococcus 

PB7 cocos - + - Enterococcus 

PB8 cocos - + - Enterococcus 

PB9 cocos - + - Enterococcus 

PB10 cocos - + - Enterococcus 

PB11 cocos - + - Enterococcus 

PB12 cocos - + - Enterococcus 

PB13 cocos - - + Streptococcus 

PC1 cocos - + + Enterococcus 

PC2 cocos - + + Enterococcus 

PC3 cocos - + + Enterococcus 

PC4 cocos - + + Enterococcus 

PC5 cocos + + - Leuconostoc 

PC6 cocos - - - Lactococcus 

PC7 cocos - - - Lactococcus 

PC8 cocos - - - Lactococcus 

PC9 cocos - - - Lactococcus 

PC10 cocos + - + Leuconostoc 

PC11 cocos - + + Enterococcus 

PC12 cocos - + + Enterococcus 

PC13 cocos - + + Enterococcus 

PC14 cocos - + + Enterococcus 

PC15 cocos - - - Lactococcus 

PC16 cocos - + + Enterococcus 

PC17 cocos - + + Enterococcus 

PC18 cocos - - + Streptococcus 

PC19 cocos - - - Lactococcus 
PA- produtor A, PB- produtor B, PC- produtor C; * identificação segundo Cogan et al., (1997). 
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Tabela 12 - Características dos isolados obtidos das amostras de queijo de coalho, das 

propriedades A, B e C 

Isolado Morfologia Produção 

de gás 

Crescimento 

em 6,5% 

NaCl 

Crescimento 

a 10°C 

Crescimento 

a 45°C 

Identificação* 

PA1 cocos - - - + Streptococcus 
PA2 cocos - - - + Streptococcus 

PA3 cocos - + - + Enterococcus 

PA4 cocos - + + + Enterococcus 
PA5 cocos - - + + Enterococcus 

PA6 cocos - - - + Streptococcus 
PA7 cocos - - - + Streptococcus 

PA8 cocos - + + - Lactococcus 

PA9 cocos - - + - Lactococcus 
PA10 cocos - + + + Enterococcus 

PA11 cocos - + + + Enterococcus 

PA12 cocos - - + - Lactococcus 
PA13 cocos - - - - Lactococcus 

PA14 cocos - - - + Streptococcus 
PA15 cocos - + + + Enterococcus 

PA16 cocos - - + - Lactococcus 

PA17 cocos + + - + Leuconostoc 
PB1 cocos - - + + Enterococcus 

PB2 cocos - - + + Enterococcus 
PB3 cocos - - + + Enterococcus 

PB4 cocos - - + - Lactococcus 

PB5 cocos - - + - Lactococcus 
PB6 cocos - - + - Lactococcus 

PB7 cocos - - + - Lactococcus 

PB8 cocos - - + - Lactococcus 
PB9 cocos - - + + Enterococcus 

PB10 cocos - - + + Enterococcus 

PB11 cocos - + + - Enterococcus 

PB12 cocos - - + - Lactococcus 

PB13 cocos - - + - Lactococcus 
PB14 cocos - - + - Lactococcus 

PC1 cocos - - + - Lactococcus 
PC2 cocos - - + - Lactococcus 

PC3 cocos - - + + Enterococcus 

PC4 cocos - - + + Enterococcus 
PC5 cocos + - + + Leuconostoc 

PC6 cocos + - + - Leuconostoc 

PC7 cocos - - - + Streptococcus 
PC8 cocos - - + - Lactococcus 

PC9 cocos - - - + Streptococcus 
PC10 cocos - - + + Enterococcus 

PC11 cocos - - - + Streptococcus 

PC12 cocos - - + - Lactococcus 
PC13 cocos - - + + Enterococcus 

PC14 cocos - - + + Enterococcus 
PC15 cocos - + + + Enterococcus 

PC16 cocos - - + + Lactococcus 

PC17 cocos - + - + Enterococcus 
PC18 cocos - + + - Enterococcus 

PA- produtor A, PB- produtor B, PC- produtor C; * identificação segundo Cogan et al., (1997). 
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Tabela 13 - Características dos isolados obtidos a partir de amostras de soro de leite, das 

Três propriedades A, B e C 

Isolado Morfologia Produção de 

gás 

Crescimento em 

6,5% NaCl 

Crescimento 

a 45°C 

Identificação* 

PA1 cocos + - - Leuconostoc 

PA2 cocos - + - Enterococcus 

PA3 cocos - - + Streptococcus 

PA4 cocos - + - Enterococcus 

PA5 cocos + - + Leuconostoc 

PB1 cocos - + - Enterococcus 

PB2 cocos - + - Enterococcus 

PB3 cocos - + - Enterococcus 

PB4 cocos - + + Streptococcus 

PB5 cocos - + + Streptococcus 

PB6 cocos - - + Streptococcus 

PB7 cocos - + + Enterococcus 

PC1 cocos - - + Streptococcus 

PC2 cocos - + - Enterococcus 

PC3 cocos - + - Enterococcus 

PC4 cocos - + + Enterococcus 

PC5 cocos - - + Streptococcus 

PC6 cocos - - + Streptococcus 

PC7 cocos - - + Streptococcus 

PC8 cocos - + - Enterococcus 

PC9 cocos + - - Leuconostoc 

PC10 cocos + - - Leuconostoc 

PC11 cocos - - - Lactococcus 

PC12 cocos - - - Lactococcus 

PA- produtor A, PB- produtor B, PC- produtor C; * identificação segundo Cogan et al., (1997). 

 

A capacidade que os enterococos têm de se adaptar às condições adversas, como altas 

e baixas temperaturas e concentrações elevadas de sal, possibilita seu desenvolvimento em 

vários tipos de queijos (CARVALHO, 2007).  

Albuquerque (2010) avaliando o perfil microbiano láctico do queijo de coalho de 

Cachoeirinha- PE, identificaram os seguintes gêneros de bactérias láticas isoladas: 

Enterococcus (36,2%), Streptococcus (25,1%), Lactococcus (23,0%), Lactobacillus (13,5%) e 

Leuconostoc (2,3%). Carvalho (2007) caracterizando e identificando isolados de bactérias 

láticas de queijo de coalho no Ceará, encontrou o gênero Enterococcus como predominante, 

presente em 51% do total das amostras avaliadas, seguido por Lactobacillus (19,7%), 

Streptococcus (15,0%) e Lactococcus (14,3%). 

Cavalcante et al. (2007) isolaram e identificaram culturas láticas endógenas de leite 

cru e queijo de coalho artesanal do estado do Ceará, sendo a maioria dos isolados 

caracterizados como gêneros Lactococcus, Streptococcus e Enterococcus e constataram ainda 
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que queijos elaborados com fermentos endógenos tiveram melhor aceitação pelo consumidor 

que os elaborados com fermentos comerciais. 

Em contrapartida, alguns dos gêneros que foram encontrados em baixa frequência 

ausentes no queijo de coalho artesanal, predominam na população lática de muitos outros 

queijos. Lima et al. (2009) avaliando bactérias láticas do queijo-de-minas da região do Salitre-

MG, encontraram com mais frequência as seguintes bactérias: Lactococcus lactis, 

Enterococcus sp., Enterococcus faecalis e Streptococcus agalactiae. Estepar et al., (1999) 

caracterizando as bactérias endógenas do queijo “Peñamellera”na Espanha, encontraram 

várias espécies dos gêneros Lactobacillus, Lactococcus e Leuconostoc 

Swearingen et al. (2001) isolando e caracterizando bactérias láticas no queijo cheddar, 

encontraram bactérias compostas pelos gêneros Lactobacillus (64%), Streptococcus (32%) e 

Lactococcus (4%). Torres-Llanez et al., (2005) com o objetivo de caracterizar a microflora do 

queijo Fresco mexicano, identificaram como gênero dominante Lactococcus, seguido de 

Enterococcus e Lactobacillus. 

Em outro estudo realizado para verificar a biodiversidade de bactérias lácticas em 

queijo artesanal Raschera PDO, italiano, a maioria das cepas identificadas pelo método PCR, 

durante 15 dias de maturação, encontraram em sua maioria bactérias láticas pertencentes aos 

gêneros Lactococcus (DOLCI et al., 2008). 

Montasio, Maifreni; Rondinini (2003) investigando as bactérias láticas nativas do 

queijo Montasio, italiano, produzido em diferentes plantas durante o seu armazenamento, 

encontraram como espécie predominante Streptococcus themophilus, seguido do gênero 

Enterococcus, envolvendo as espécies faecium, durans e faecalis.  

O papel dos Enterococcus como um componente relevante das culturas singulares 

envolvidas na fermentação de queijos artesanais tem sido descrito em detalhes por vários 

trabalhos, de modo que a espécie E. faecium foi incluída na lista das bactérias láticas starters 

pelo International Dairy Federation.  

Em relação às amostras de soro de leite (Tabela 10) o gênero Enterococcus também 

foi encontrado em maior número, nas amostras das propriedades A, B e C, respectivamente 

40,0, 57,1 e 33,3%, seguido do gênero Streptococcus 20,0, 42,8 e 33,3%.  

Possivelmente a alta frequência de Enterococcus pode ser decorrente da matéria-prima 

utilizada e indicar condições higiênico-sanitárias inadequadas durante a produção do queijo de 

coalho. Dessa forma, a aplicação de boas práticas de fabricação necessita ser intensificada e 

monitorada para que se reduzam os problemas de higiene (CARVALHO, 2007). 
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Em uma pesquisa realizada para analisar culturas starters do soro de leite usado na 

produção do queijo Hard, na Argentina, foram identificadas bactérias, na sua maioria pelo 

gênero Lactobacillus (Lb. helveticus e Lb. delbrueckii subsp. Lactis), seguido pelo 

Streptococcus (S. salivarius subsp. thermophilus) (REINHEIMER et al., 1996).  

 

Tabela 14- Porcentagem (%) do total dos gêneros de bactérias láticas identificados 

das amostras de leite cru, queijo de coalho e soro de leite, das três 

propriedades 

 

Bactérias láticas 

 

Leite cru Queijo de coalho 

 

Soro de leite 

Enterococcus 61,5 40,82 41,67 

Lactococcus 20,5 38,78 8,33 

Streptococcus 12,8 14,28 33,33 

Leuconostoc 5,1 6,12 16,67 

Total 100 100 100 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De modo geral, das bactérias láticas isoladas e identificadas segundo a metodologia de 

Cogan et al., (1997) apresentaram uma maior frequência do gênero Enterococcus, seguido 

pelo Lactococcus, Streptococcus e Leuconostoc (Tabela 10). 

De acordo com a percentagem total dos gêneros de bactérias láticas identificados das 

três amostras (Tabela 14), podemos observar que os Enterococcus apresentaram maior 

quantidade no leite cru e diminuíram essa frequência nas amostras de queijo. Todavia se 

mantiveram nas amostras de soro de leite. A presença e permanência de Enterococcus nas 

amostras avaliadas pode ser atribuída ao seu desenvolvimento em faixa de temperatura (10-

45°C), à sua tolerância ao sal e ácido (MAMEDE, 2008). 

Diferentemente, os Lactococcus obtiveram uma percentagem no leite que seguiu 

aumentando gradativamente nas amostras de queijo, diminuindo em relação às amostras do 

soro. Os gêneros Streptococcus e Leuconostoc, apresentaram um aumento gradativo, obtendo 

maiores valores nas amostras de soro de leite.  

Os resultados em relação ao gênero Lactococcus podem ser devido a matéria-prima 

não ter passado por nenhum processo de aquecimento durante o processamento do queijo, o 

que os inativaria, caso fosse utilizado (CARVALHO, 2007). 

Os Streptococcus apresentam habilidade de fermentar um pequeno número de 

carboidratos (CARVALHO, 2007) e talvez, por isso, tenham alcançado valores maiores no 

soro de leite.  
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Foram isoladas bactérias láticas das amostras de leite cru, queijo de coalho e soro de 

leite, em números apreciáveis. Sendo que a diversidade dos gêneros das bactérias láticas, 

presente nas amostras de leite cru foram semelhantes da verificada nas amostras de queijo de 

coalho e no soro de leite das três microrregiões (A, B e C). 

 

4.4.1 Identificação das espécies de bactérias láticas em amostras de queijo de coalho 

 

Em uma segunda etapa, fez-se uma identificação em nível de espécies para os 

diferentes gêneros, utilizando o KIT API 50 CHL (BioMérieux, Marcy-IÈtoile – France). 

Foram selecionados seis isolados do queijo de coalho da microrregião do Brejo, seis do sertão 

e oito do Cariri. A distribuição dos gêneros e espécies de bactérias láticas identificadas pelo 

KIT API pode ser observada na Tabela 15.  

De um total de vinte (20) isolados, doze (60%) foram identificadas pelo KIT API, 

como sendo: seis (06) espécies de Lactocococcus lactis ssp cremoris, uma (01) de 

Lactocococcus lactis ssp lactis, uma (01) Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris, uma (01) 

de Pediococcus damnosus, três (03) de Pediococcus spp. Ainda foram identificadas cinco (05) 

como Lactobacillus e três (03) não identificadas (Tabela 15).  

Dos três isolados (PA16, PC4, PC11) que não foram identificados pelo API, dois 

foram identificados segundo metodologia tradicional de Cogan et al., (1997) como possíveis 

Enterococcus. Entretanto devido ao fato desse KIT API não ser destinado à identificação 

desse gênero, esses isolados obtiveram um perfil de identificação inaceitável, apresentando 

assim uma possível correlação com a metodologia citada por Cogan et al., (1997). 

A identificação das bactérias pertencentes ao gênero Lactococcus (PA7, PA8, PB14, 

PC10 e PC13) foi a que melhor correspondeu entre as duas metodologias citadas, com os 

melhores índices de similaridade, variando entre 55,0% a 98,0%.  

Dentre todas as espécies de Lactococcus, o Lactococcus lactis é a mais importante 

comercialmente. São comumente utilizadas como fermento simples, misto ou múltiplo para 

fabricação de diferentes tipos de derivados lácteos (NASCIMENTO, 2007).  

As espécies Leuconostoc mesenteroides spp cremoris e Pediococcus damnosus são de 

comum ocorrência em produtos de laticínios, participando do desenvolvimento das 

características sensoriais dos queijos (CARVALHO, 2007). 
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Tabela 15 - Distribuição das espécies de bactérias láticas isoladas das amostras de queijo de coalho e identificadas pelo teste API 50 CHL  

Isolado Identificação em nível de gênero 

segundo Cogan et al., (1997) 

Identificação em nível de espécie de acordo com o API % Índice de 

Similaridade 

PA1  Streptococcus Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris 78,4% 

PA7  Lactococcus Lactocococcus lactis ssp cremoris   55,8% 

PA8  Lactococcus Lactocococcus lactis ssp cremoris  55,8% 

PA13  Lactococcus Pediococcus spp 61,7% 

PA15  Streptococcus Lactobacillus 68,4% 

PA16  Leuconostoc Pediococcus ssp 14,0% 

PB5  Enterococcus Inaceitável - 

PB6  Enterococcus Lactobacillus  90,0% 

PB10  Lactococcus Lactobacillus  88,0% 

PB11  Enterococcus Lactocococcus lactis ssp cremoris  90,0% 

PB13  Enterococcus Lactocococcus lactis  ssp cremoris  87,3% 

PB14  Lactococcus Lactocococcus lactis ssp cremoris  75,5% 

PC4  Streptococcus Inaceitável - 

PC7  Leuconostoc  Pediococcus damnosus  94,0% 

PC10 Lactococcus Lactococcus lactis ssp lactis 55,0% 

PC11  Enterococcus Inaceitável - 

PC13  Lactococcus Lactocococcus lactis ssp cremoris 98,0% 

PC14  Lactococcus Pediococcus spp 56,0% 

PC17  Enterococcus Lactobacillus  67,9% 

PC18   Lactococcus Lactobacillus 66,0% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

PA- produtor A, PB- produtor B e PC- produtor C 
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A identificação dos isolados entre as duas metodologias coincidiu apenas 25%, 

divergindo com a maioria das identificações (75%) realizadas pela metodologia segundo 

Cogan et al., (1997). Em geral, a classificação foi dada como “fraca discriminação”, 

demonstrando a dificuldade de estabelecer-se uma relação entre duas metodologias 

(ARAÚJO, 2008). 

Apesar de o sistema API 50 CHL ter permitido a identificação de algumas bactérias 

láticas em nível de espécie, com um maior poder de discriminação, algumas bactérias láticas 

foram identificadas de forma inconclusiva, como para os isolados PA15, PB6, PB10, PC17 e 

PC18 (Tabela 15), que foram identificados como do gênero Lactobacillus, quando a 

morfologia dos mesmos correspondia à forma de cocos. Isso talvez porque as bactérias do 

gênero Lactobacillus têm uma fisiologia similar à dos gêneros Leuconostoc e Pediococcus, 

filogeneticamente, esses gêneros são considerados inter-relacionados (HOLZAPFEL; 

SCHILLINGER, 1992). 

Morsi el soda et al. (2003) isolando e identificando bactérias láticas de queijo, usando 

o sistema API, conseguiu uma identificação satisfatória, quando este identificou cerca de 97% 

dos isolados das amostras, indicando quealguns sistemas de identificação comerciais, muitas 

vezes podem produzir bons resultados sobre identificação de gêneros, mas eles não foram 

totalmente adequadas ao nível de espécie.   

Abd El Gawad, Abd EL Fatah; Al Rubayyi (2010), identificando bactérias láticas de 

leite egípcio tradicional, usando o sistema comercial API 50 CHL e API 20 Strep, identificou 

38 isolados (23%) e 22 (13%), respectivamente.  

A crescente utilização de técnicas de identificação rápida tem promovido significativas 

contribuições no conhecimento da microbiota de determinados alimentos, inclusive de 

queijos, todavia outros fatores devem ser levados em consideração como: alterações 

taxonômicas, nomenclatura utilizada e testes complementares. Todavia a identificação não 

deve ser somente fenotípica, mas auxiliada com testes moleculares e genéticos.  

 

4.5 Atividade antibacteriana dos isolados identificados pelo API em relação às bactérias 

patogênicas 

 

Na Tabela 16 estão expressos os halos de inibição (mm de diâmetro) produzidos pelas 

bactérias láticas isoladas sobre os três patógenos selecionados. Das vinte bactérias láticas 

isoladas, dezenove apresentaram halos de inibição sobre as três bactérias: S. enterica, L. 
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monocytogenes e S. aureus, sendo que apenas uma não formou halo em relação a bactéria L. 

monocytogenes (AP16). 

As zonas de inibição formadas pelo efeito antagonista das bacteriocinas produzidas 

pelas culturas láticas testadas sobre as três bactérias patógenas variaram de 2 a 15 milímetros 

(mm). O tamanho do halo de inibição representa o poder antimicrobiano do composto 

formado por uma cultura, sobre aquele determinado micro-organismo (CARVALHO, 2007). 

O maior halo formado foi observado pela cepa (PC17), cujo isolado foi identificado 

como sugestivo do gênero Enterococcus, segundo a metodologia tradicional, sobre a bactéria 

S. aureus (15mm). Os Enterococcus são produtores de enterocinas, com atividade sobre L. 

monocytogenes, S. aureus (ARAÚJO, 2008). 

Entretanto, os maiores halos formados por uma mesma bactéria lática foi verificado 

pela espécie Lactococcus lactis ssp lactis  (PB13 e PC10) sobre as bactérias S. enterica e S. 

aureus (halo de 14mm).  

De modo geral, o meio de cultura MRS favoreceu o crescimento das BAL e os halos 

de inibição foram verificados com clareza e definição contra os três patógenos. 

A maior média dos halos de inibição foi obtida para a bactéria S. aureus, ou seja, 

houve uma maior inibição deste patógeno pelas bactérias láticas identificadas, seguida pela S. 

enterica e L. monocytogenes.  

Quanto maior é o crescimento das bactérias láticas e a subsequente produção de ácido 

lático, maior é o grau de inibição de S. aureus. A redução rápida do pH, associada a 

características de competição biológica produzidos por essas bactérias podem ser fatores de 

inibição do desenvolvimento dos Staphylococcus (SAVADOGO, 2004). 

Muitas bacteriocinas são ativas contra importantes micro-organismos patogênicas de 

veiculação alimentar, por isso observa-se crescente interesse da indústria de alimentos sobre o 

potencial de utilização destes compostos em substituição aos conservantes químicos (NERO, 

2005). 
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Tabela 16 - Zonas de inibição (mm), produzidas por bactérias láticas isoladas sobre Salmonella enterica, Listeria monocytogenes e 

Staphylococcus aureus, em MRS 

Isolados         Bactérias láticas identificadas pelo API S. enterica L. monocytogenes S.aureus 

 

PA1 Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris  8 5 7 

PA7 Lactocococcus lactis ssp cremoris  8 4 3 

PA8 Lactocococcus lactis ssp cremoris  4 6 3 

PA13 Pediococcus spp 8 7 11 

PA15 NI 8 9 14 

PA16 Pediococcus damnosus  3 0 7 

PB5 NI 8 9 14 

PB6 NI 7 9 8 

PB10 NI 12 10 9 

PB11 Lactocococcus lactis ssp cremoris  8 4 8 

PB13 Lactocococcus lactis ssp cremoris  8 3 14 

PB14 Lactocococcus lactis ssp cremoris  8 4 8 

PC4 NI 14 6 9 

PC7 Pediococcus damnosus 10 3 6 

PC10 Lactococcus lactis ssp lactis  14 6 14 

PC11 NI 7 8 6 

PC13 Lactocococcus lactis ssp cremoris  5 5 5 

PC14 Pediococcus spp 5 3 5 

PC17 NI 8 9 15 

PC18 NI 5 9 6 

                                                Média (DP)                                            7,9 (2,84)                                   5,9 (2,68)                                   8,6 (3,73) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

PA- produtor A, PB- produtor B e PC- produtor C; NI – não identificado; Halo de inibição em milímetro (mm) 
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A cepa identificada como Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris (PA1), apresentou 

maior atividade contra S. enterica (8mm) seguido do S. aureus (7mm) e L. monocytogenes 

(5mm). O Leuconostoc mesenteroides produz a bacteriocina Mesentericina Y105. 

As bactérias láticas identificadas como Pediococcus spp (PA13, PA16, PC7 e PC14) 

apresentaram maior espectro de atividade antibacteriana frente às bactérias S. aureus e S. 

enterica. As pediocinas apresentam efeito antagônico sobre micro-organismos deteriorantes e 

patogênicos (NASCIMENTO, 2007). 

As espécies do gênero Lactococcus foram as bactérias láticas identificadas em maior 

quantidade, sendo que os isolados Lactococcus lactis ssp lactis e Lactocococcus lactis spp 

cremoris, apresentaram maior espectro de atividade sobre as bactérias patogênicas. 

Nascimento (2007) avaliando a atividade antimicrobiana de culturas bacteriocinogênicas, 

verificou que o L. subsp. lactis apresentou efeito antimicrobiano sobre 80% das linhagens de 

L. monocytogenes e 40% das linhagens de S. aureus avaliadas. 

O Lactococcus lactis ssp lactis é o produtor da Nisina, que possui uma ampla 

atividade antimicrobiana, sendo ativa contra bactérias Gram positivas, esporos, além de ser 

utilizada como conservante alimentar (LIU et al., 2004). 

 L. monocytogenes é um patógeno comumente inibido por bacteriocinas produzidas 

por bactérias láticas. Segundo Alexandre (2002), das 48 cepas isoladas de queijo, 25% foram 

capazes de inibir o S. aureus e L. monocytogenes.  

Em contrapartida, outros autores avaliando a microbiota de leite cru, mencionaram que 

as bacteriocinas produzidas palas bactérias láticas pode não ter tanta influência sobre os 

possíveis patógenos presentes, já que S. Typhimurium e L. monocytogenes apresentaram boa 

competição em relação aos micro-organismos presentes na matéria-prima (ISSA; RYSER, 

2000). 

Os isolados apresentaram maior inibição contra bactérias Gram positivas. O efeito 

inibidor das bactérias láticas sobre bactérias patogênicas é devido à produção de ácidos 

orgânicos e de outras substâncias como diacetil, peróxido de hidrogênio, das bacteriocinas. 

Outros trabalhos também verificaram uma maior inibição das bacteriocinas de culturas láticas 

isoladas frente à bactérias gram-positivas (PRADO et al., 2000; SAVADOGO et al., 2004; 

MEZAINI et al.,2009; AL-ALLAF, AL-RAWI & AL-MOLA, 2009).  

As variações nas medidas dos halos de inibição, observadas entre as estirpes de 

bactérias láticas da mesma espécie ou de espécies diferentes, podem ser devido à existência de 

mecanismos de inibição diferentes e ou à composição química da substância inibidora, que 
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influencia a sua difusão no meio (MACIEL, 1998). Especificamente em relação a micro-

organismos Gram negativos, a dupla camada lipídica externa impede a interação de 

substâncias antagonistas específicas com a parede e membrana plasmática (ORTOLANI, 

2009).  

A atividade antimicrobiana das bacteriocinas produzidas pelas culturas láticas pode 

atuar como uma barreira no desenvolvimento destes micro-organismos, atuando como 

conservantes biológicos no queijo de coalho (CARVALHO, 2007).  

Guedes Neto et al., (2004) demonstraram efeitos funcionais, como antagonismo in 

vitro contra micro-organismos indesejáveis e sensibilidade a antimicrobianos de bactérias 

láticas isoladas de queijo de coalho produzido em Pernambuco. 

A presença de bactérias láticas antagonistas como parte da microbiota endógena das 

amostras de queijo de coalho pode explicar a ausência de patógenos, pois além de 

determinarem uma inibição direta nos próprios alimentos, as bacteriocinas das bactérias 

láticas antagonistas podem comprometer a multiplicação e isolamento desses patógenos nas 

diferentes etapas das metodologias convencionais, mais comumente utilizadas para contagem 

e isolamento desses patógenos (NERO et al., 2005; ORTOLANI, 2009). 

Os resultados demonstram que há uma variedade de bactérias láticas autóctones no 

queijo de coalho artesanal com capacidade de produzir diferentes substâncias antimicrobianas. 

Foram observadas cepas de bactérias láticas com potencial antagonista, principalmente contra 

S. aureus. A seleção dessas bactérias podem ser utilizadas como culturas na elaboração de 

queijo tipo coalho, podendo aumentar assim a segurança no consumo destes produtos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As amostras de leite cru, queijo de coalho e soro de leite dos três produtores 

apresentaram baixa qualidade microbiológica, verificada por altas contagens de micro-

organismos como os aeróbios mesófilos, coliformes e S. aureus acima dos limites permitidos. 

Nas análises físico-químicas foram verificadas variações dos parâmetros entre as 

amostras das três propriedades, entretanto as amostras de queijo de coalho produzido na 

Paraíba foram caracterizadas como queijos gordos de alta a muito alta umidade.  

Dos 108 entrevistados, 44% preferem consumir queijo de coalho, principalmente no 

café da manhã (59%), sendo que 58% sabe diferenciar na hora da compra o queijo de coalho 

artesanal do industrial.  

Nas amostras de leite cru o gênero de bactéria lática predominante encontrado foi 

Enterococcus, seguido por Lactococcus, Streptococcus e Leuconostoc.  

Nas amostras de queijo de coalho os gêneros mais encontrados foram na sequência os 

Enterococcus, Lactococcus, Streptococcus e Leuconostoc. 

Nas amostras de soro de leite foram caracterizados os seguintes gêneros: 

Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc e Lactococcus. 

De um total de vinte (20) isolados, doze (60%) foram identificadas pelo KIT API e a 

identificação dos isolados entre as duas metodologias coincidiu 25%, em relação ao gênero 

Lactococcus, divergindo com a maioria das identificações (75%) realizadas pela metodologia 

segundo Cogan et al., (1997). 

A atividade antimicrobiana revelada por alguns isolados de bactérias láticas sugerem a 

possibilidade de seu uso contra patógenos como: Salmonella enterica, Listeria 

monocytogenes, S. aureus, e podem atuar como uma barreira no desenvolvimento destes 

micro-organismos, bem como conservantes biológicos no queijo de coalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho produziu conhecimentos originais sobre a microbiota lática do leite cru, 

queijo de coalho artesanal e do soro do leite produzidos na Paraíba. Entretanto como 

sugestões para trabalhos futuros, alguns temas podem ser abordados para dar sequência e 

continuidade ao presente estudo: 

Formulação de fermentos lácteos a partir das culturas estudadas neste trabalho, a fim 

de serem testadas no processamento em escala experimental; 

Caracterização genética das bactérias láticas isoladas para determinação do número de 

cepas distintas entre as espécies identificadas; 

Caracterização das bacteriocinas ativas produzidas pelas bactérias láticas, quanto ao 

seu espectro de atividade, sensibilidade a enzimas, diferentes pH e temperaturas elevadas.   
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APÊNDICE A - Questionário de Avaliação do Consumo de Queijo de Coalho 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE QUEIJO DE COALHO 

 
Nome:____________________________________________Data:_____________ 

 

1. Sexo: A (    )F           B (   )M 

 

2. Estado civil: A(   )Solteiro   B(   )Casado   C(   )Divorciado      D(   )Viúvo 

 

3. Origem/Estado:  _____________________________________________ 

 

4. Escolaridade: 

 

A(   )1ºGrau incompleto                 B(   )1°Grau                                C(   )2°Grau incompleto 

 

D(   ) 2ºGrau       E(   ) 3ºGrau incompleto                 F(   ) 3ºGrau            G(   ) Pós-Graduação 

 

5. Você consome queijos? 

 

(   )Sim    (   )Não 

 

6. Qual o queijo que você mais consome? 

 

A(   )Queijo de coalho     B(   )Minas frescal        C(   )Queijo de manteiga 

 

D(   )Prato      E(   )Musarela         F(   ) Requeijão       G(   ) Outros Qual?________________________ 

 

7. O que leva você a comprar queijo de coalho? 

 

A(   ) saboroso          B(   ) preço            C(   ) marca             D(   )novidade 

 

E(   ) saudável              F(   ) qualidade 

 

8. Qual a frequência que vc consome queijo de coalho? 

 

A(   ) menos de 1 vez por mês                        B(   ) 1 vez por mês                C(   ) 2a3 vezes por meses 

 

D(   ) 1a 2 vezes por semana               E(   ) mais de 2 vezes por mês 

 

9. Como você consome? 

A(   ) café da manhã     B(   ) Lanche            C(   ) ingrediente culinário 

 

D(   ) churrasco                    E(   ) outros_________________________ 

 

10. Vc sabe diferenciar queijo de coalho artesanal e industrial?      

(   )Sim    (   )Não 

 

11. Vc encontra variedades de queijo de coalho? (   )Sim    (   )Não 
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ANEXO A - Quadro dos testes usados na identificação presuntiva dos isolados de 

bactérias láticas, de acordo com esquema de Cogan et al., (1997) 

 

Tests used in presumptive identification of the isolates of the acid lactic bacteria 

Growth in NaCl of Growth at 

Shape Heterofermentation 20g/l 40g/l 65g/l 10°C 15°C 45°C Identification 

Cocci - + +/- - + ND - Lactococcus 

Cocci + + +/- ND + ND - Leuconostoc 

Cocci - + + + + ND + Enterococcus 

Cocci ND + - - - ND + St. Thermophilus 

Rods ND ND ND ND ND - + Th. Lactobacillus 

Rods +/- + + + ND + - Mesophilic 

Lactobacillus 
     Fonte: Cogan et al., (1997).  

  +, Positive; -, negative; +/-, positive or negative; ND, not determined.         
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ANEXO B – Certidão Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos - CEP 

 


