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RESUMO 

 

 

O leite de cabra é uma excelente matéria-prima para a fabricação de queijos, que por sua vez, 

é um derivado que apresenta alta digestibilidade e grande valor nutricional, desde que, 

produzido em boas condições de higiene. O Frescal é um dos queijos mais populares no 

Brasil, porém é um produto que apresenta alta umidade, que associada a disponibilidade de 

nutrientes e alto pH, torna o bastante perecível e sujeito a multiplicação de microrganismos 

contaminantes. O presente trabalho teve como objetivo acompanhar o fluxograma de 

fabricação do queijo “Tipo Frescal” produzido com leite caprino, em uma propriedade 

localizada em Belém-PA e avaliar a qualidade bacteriológica e físico-química do queijo 

distribuído por essa propriedade. Após acompanhar o processo de fabricação do produto, 

foram coletadas 4 (quatro) amostras de queijo para realização de análises microbiológicas, tais 

como a Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM) e Psicrotróficas 

(CBHAP), Staphylococcus coagulase positiva, Número Mais Provável (NMP) de Coliformes 

Totais (CT) e Termotolerantes (C45) e pesquisa de Salmonella ssp. e físico-químicas, dentre 

elas a acidez, gordura, umidade, cinzas e potencial hidrogeniônico (pH). De acordo com os 

resultados obtidos, constatou-se altos índices de contaminação por CBHAM, CBHAP, CT e 

C45 e presença de S. coagulase positiva em 75% das amostras analisadas. Não foi identificada 

a presença de Salmonella spp. As análises físico-químicas apresentaram valores médios 

quanto acidez de 0,15%, gordura 21,3%, umidade 56,0%, cinzas 3,4% e pH 5,8. Nesse estudo 

observou-se que o queijo de cabra ‘’Tipo Frescal’’ coletados nessa propriedade, não 

enquadra-se dentro dos padrões higiênico-sanitários estabelecidos na legislação vigente, 

sendo classificado como produto em condições sanitárias insatisfatórias, representando um 

risco à saúde do consumidor e ainda, um produto sem padronização.  

Palavra- chave: higiene, saúde pública, processamento, padronização. 

 

 

 

Fonte: Silva, Ludineia Monteiro. Caracterização tecnológica e avaliação da qualidade 

bacteriológica e físico-química do queijo ‘tipo Frescal’ produzido com leite 

caprino. 2016. 45 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Zootecnia) – 

Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The goat milk is an excellent raw material for cheese production, which in turn is a derivative 

which has high digestibility and high nutritional value, since produced under hygienic 

conditions. The ¨Frescal¨ is one of the most popular cheeses in Brazil, but is a product that has 

high humidity, which associated with nutrient availability and high pH, making it very 

perishable and subject to multiplication of contaminating microorganisms. This study aimed 

to accompany the cheese "type Frescal" production flow chart in a property located in Belém-

PA and evaluate the bacteriological and physicochemical quality of the cheese produced by 

this property. After following the manufacturing process, four (4) samples of this cheese were 

collected to perform microbiological analyzes, such as the Mesophilic Aerobic Heterotrophic 

Bacteria Count (MAHBC) and Psychrotrophic (PAHBC), Staphylococcus coagulase positive, 

Most Probable Number (MPN) of Total Coliforms (CT) and thermotolerant (C45) and 

Salmonella ssp.; and physicochemical research, among them the acidity, fat, moisture, ash and 

hydrogenionic potential (pH). According to the results, it was found high levels of 

contamination MAHBC, PAHBC, CT and C45 and the presence of Staphylococcus coagulase 

positive in 75% of analyzed samples. It was not identified the presence of Salmonella spp. 

The physico-chemical analysis showed average values as: 0,15% of acidity, 21.3% of fat, 

56.0% of moisture, 3.4% of ash and pH 5.8. According to the results, it can be concluded that 

the goat cheese frescal collected in this property does not follow the hygienic-sanitary 

standards established by current legislation, being classified as a product in poor sanitary 

conditions, representing a risk to consumer health and a product without standardization. 

Keywords: hygiene, public health, processing, standardization. 

 

 

 

Fonte: Silva, Ludineia Monteiro. Caracterização tecnológica e avaliação da qualidade 

bacteriológica e físico-química do queijo ‘tipo Frescal’ produzido com leite 
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1 INTRODUÇÃO 

A cabra é um animal que fornece alimentos para o homem desde os primórdios da 

civilização, principalmente leite e carne em abundância, e seus produtos apresentam 

propriedades funcionais e nutritivas reconhecidas (FONSECA et al., 2012; MONTINGELLI, 

2005). Segundo Alves (2006), o consumo do leite caprino e de seus derivados vem crescendo 

nos últimos anos, o que tem sido relacionado às suas qualidades nutricionais e a possibilidade 

de ser administrado por indivíduos com intolerância ao leite bovino. 

O leite caprino é uma excelente matéria-prima para a fabricação de queijos, que por 

sua vez, é de grande interesse tecnológico e econômico. Segundo Correia; Borges (2009), o 

aproveitamento tecnológico do leite caprino para a produção de derivados diversos é uma 

vantagem à maioria dos produtores, tanto pela dificuldade existente na preservação e 

comercialização do leite cru, quanto pela possibilidade de agregar valor ao produto. 

Dentre os variados tipos de queijos caprinos, o Frescal de acordo com Silva (2010), é 

um dos mais populares no Brasil, sendo caracterizado como um produto de fabricação 

simples, baixo custo, excelente rendimento e ainda, bastante perecível em função da sua alta 

umidade. As indústrias buscam produzi-lo com o máximo de umidade, a fim de aumentar o 

seu rendimento. 

A obtenção higiênica do leite é o primeiro passo no processo de fabricação de queijos 

e outros derivados, tendo em vista que o animal e o ambiente da ordenha podem representar 

uma fonte de contaminação microbiana. E mesmo que a pasteurização reduza a quantidade de 

microrganismos presentes no leite, algumas toxinas podem causar intoxicação alimentares no 

consumidor. Valsechi (2001) afirma que o derivado, quando produzido em boas condições de 

higiene, torna-se um produto de grande valor como alimento e recomendado para crianças e 

doentes devido a sua digestibilidade. 

A qualidade bacteriológica e físico-química do queijo é imprescindível, de forma a 

influenciam a aceitabilidade do mesmo pelo consumidor, tendo em vista, que existe ainda 

uma forte barreira cultural que impede o consumo de derivados do leite caprino pela 

população. Além disso, ainda há uma determinada carência de tecnologias e de pesquisas que 

garantam essa qualidade em produtos elaborados com leite caprino.  

As pesquisas e os resultados das análises em volta do queijo de cabra podem contribuir 

para o desenvolvimento da agroindústria brasileira em tal setor e consequentemente, 

massificar esses derivados no mercado, isto é, o queijo de cabra tido como uma especialidade 

pode mostra-se lucrativo. 
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Diante do exposto, objetivou-se com a realização desse trabalho acompanhar o 

fluxograma de fabricação do queijo “Tipo Frescal” produzido com leite caprino, em uma 

propriedade localizada em Belém-PA e avaliar a qualidade bacteriológica e físico-química do 

queijo distribuído por essa propriedade. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Caprinocultura leiteira 

Nas últimas três décadas, a caprinocultura leiteira no Brasil vem se consolidando 

como atividade rentável, despertando o interesse de muitos produtores rurais (GONÇALVES 

et al., 2002). Segundo Quadros (2008), entre as décadas de 80 e 90, houve um aumento de 

51,6% na produção nacional, indicando o crescente mercado e interesse na atividade. 

Por outro lado, a produção nacional de leite de cabra contribui apenas com 1,3% (141 

mil toneladas) do rebanho mundial. Para efeito comparativo, a França produz 

aproximadamente 500 mil toneladas por ano, tornando-se mundialmente a maior produtora de 

queijo de leite de cabra (QUADROS, 2008). 

Esse baixo índice de produção de leite caprino no país, aponta as dificuldades que os 

profissionais envolvidos com a caprinocultura leiteira encontram na incorporação de 

tecnologias eficazes, isto é, na qual a produtividade seja superior ao aumento relativo dos 

custos de produção (WANDER; MARTINS, 2008). Porém, Quadros (2008), evidencia que 

novos investimentos no manejo geral do rebanho, na qualidade e no aproveitamento do leite 

de cabra, têm transformado essa realidade brasileira. 

Segundo a coordenadoria dos programas de aquisição de leite nos Estados do 

Nordeste, citados no trabalho de Bomfim et al. (2013), o Nordeste apresenta-se como a maior 

região produtora de leite de cabra no Brasil, tendo o estado da Paraíba como principal 

produtor (3.150.583 litros/ano). A região Sudeste é a segunda maior produtora, sendo o estado 

do Rio de Janeiro (2.040.000 litros/ano), o de maior destaque em volume produzido. 

Enquanto no Sul, o estado do Rio Grande do Sul (1.100.000 litros/ano) destaca-se, registrando 

também um importante papel na produção. Esses dados são oriundos de levantamentos nas 

regiões, baseadas no conhecimento que as instituições e formadores de opinião têm sobre a 

caprinocultura leiteira no País. Logo, o autor comenta que os números podem variar ao serem 

comparados a outras estatísticas, porém a magnitude da produção e as principais regiões 

produtores estão bem identificadas. 

No Brasil, a maior indústria compradora de leite de cabra é a Associação dos 

Criadores de Ovinos e Caprinos do Sertão do Cabugi (ACOSC), localizada no Rio Grande do 

Norte, seguidos por CAA (Celles Cordeiro Alimentos) e Queijaria Escola Nova Friburgo, no 

Rio de Janeiro, Paulocapri, localizada em São Paulo e o Instituto Cândido Tostes, em Minas 

Gerais (QUADROS, 2008). 
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2.2 Características do leite de cabra  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme a 

Instrução Normativa (IN) nº 37 do ano de 2000, define o leite de cabra como o produto 

oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de cabras sadias, bem 

alimentadas e descansadas (BRASIL, 2000).  

O leite de cabra, de vaca e de humano apresentam características diferenciadas, quanto 

à qualidade e classe de proteínas. Inclusive, o leite caprino é ideal na dieta de crianças 

alérgicas ao leite de vaca, recém-nascidos e pessoas idosas (QUADROS, 2008). Segundo essa 

mesma fonte, é um produto que apresenta elementos necessários na alimentação humana 

(açúcares, proteína, gordura, vitaminas e sais minerais), além de ser um alimento de alto valor 

nutritivo e de alta digestibilidade devido ao tamanho e dispersão dos glóbulos de gordura.  

Montingelli (2005) afirma que são várias as características que definem o leite de 

cabra como altamente digestivo, tal qual no consumo de queijo. Notam-se diferenças no 

tamanho dos glóbulos de gordura e na composição dos ácidos graxos. Normalmente, o 

diâmetro dos glóbulos de gordura, tanto para o leite de cabra, quanto para o de vaca, é de 1 a 

10 microns, porém 28% dos glóbulos do leite de cabra, contra apenas 10% do leite de vaca, 

apresentam diâmetro igual ou inferior a 1,5 microns (MONTINGELLI, 2005; FURTADO, 

1984). O tamanho reduzido facilita a quebra da gordura e a ação das lipases.  

De acordo com Haenlein (2004), a gordura possui em sua composição 35% de ácidos 

graxos de cadeia curta a média (C6-C14), a qual é superior à gordura do leite de vaca (17%). 

Os ácidos graxos caproico, caprílico e cáprico equivalem a 15% do total de ácidos graxos de 

cadeia média do leite de cabra, enquanto representam 5%, apenas, no leite de vaca. Além 

disso, tais ácidos graxos proporcionam um sabor diferenciado ao leite de cabra. 

O leite de cabra apresenta também baixa quantidade de caroteno, daí a sua coloração 

branca, a qual é uma vantagem para fabricação de queijos com fungos, como gorgonzola, 

Camembert e queijos com ervas, já que não é necessário adicionar clareador e ainda, não 

haverá presença de bordas amareladas (MONTINGELLI, 2005). Alguns autores ressaltam 

que, devido ao menor teor de proteína desse leite em relação ao de vaca, há um menor 

rendimento da fabricação de queijos. 

 

2.3 Fabricação de queijos 

O queijo é um dos alimentos mais antigos que se tem conhecimento. No entanto, não 

há registros seguros de quando o homem começou a fabricá-los. Especula-se que este 
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processo ocorreu no momento da domesticação de cabras e ovelhas, ou seja, muito antes da 

fabricação de queijos com leite de vaca (ROBUCHON, 1997). A partir disso, o queijo passou 

a ser um dos principais alimentos processados pelo homem, devido as suas inigualáveis 

características sensoriais e nutricionais (EGITO; LACUNA, 2006). 

Ao decorrer do tempo, o aspecto, aroma, gosto e apresentação desse queijo foram 

aprimorados, a fim de obter um alimento melhor, mais agradável e com grandes inovações 

tecnológicas, de forma a ser apreciado não apenas pelo sabor, mas também, pelo seu valor 

nutritivo. É um produto que tem na sua composição proteínas, gorduras, caseína, água, sais 

minerais e a proporção em que se encontram esses constituintes é bastante variável.  

O queijo é um produto que conserva os componentes do leite, facilmente perecível por 

períodos mais ou menos longos e forma razoavelmente alterada e modificada (SILVA, 2010). 

Segundo Valsechi (2001), esse alimento é considerado uma conserva resultante da coagulação 

do leite e da acidificação e desidratação da coalhada. 

A técnica de fabricação de queijos e seu consumo variam consideravelmente nas 

diferentes regiões do mundo, conforme fatores históricos, geográficos e econômicos. Em cada 

queijo que deseja-se elaborar são necessários determinados cuidados e operações 

diferenciadas (TRONCO, 1996). 

A coalhada do leite de cabra é mais passível de sofrer fragmentação, portanto, para 

evitar perdas de componentes de soro, são fundamentais certos cuidados na mexedura, o que 

pode refletir também, em um melhor rendimento. Esse detalhe muitas vezes confunde os 

queijeiros, na comparação do rendimento entre o leite de vaca e de cabra, por estarem 

acostumados com a coalhada do leite de vaca que é mais firme, procedendo com uma 

mexedura de forma acelerada demais, destruindo assim, os coágulos (MONTINGELLI, 

2005). O autor afirma ainda que a dessoragem no queijo elaborado com leite de cabra é mais 

rápida, porém é necessário maior número de viragens de forma. 

 Segundo Santos et al. (2012), a carência de tecnologia e a escassez de pesquisa 

importante para garantir a qualidade dos produtos elaborados com leite caprino são as 

principais limitações na produção sustentável e no desenvolvimento da agroindústria 

brasileira nesse setor. 

No país, o Frescal é um dos queijos mais produzidos, principalmente, por pequenas 

indústrias e vendidos nos comércios locais (SILVA, 2010). Martinelli (2000) afirmou que, 

apesar de notar-se no Brasil uma tendência crescente no consumo de queijos nos últimos anos 

(cerca de 3% ao ano), o consumo médio fica em torno de 2,5/3,0 kg/habitante/ano. 
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Comparando esse percentual aos dos países desenvolvidos (18 kg/habitante/ano) na França, 

14 nos EUA, 12 kg/ano na Alemanha) e da Argentina (8 kg/habitante/ano) é um consumo 

bastante inferior. Na França, existem diferentes tipos de queijos caprinos, na maioria 

maturados com fungos e considerados produtos finos com sabor apreciado (SOUZA et al., 

2007).  

 

2.3.1 Queijo Minas Frescal 

O Queijo Minas Frescal, originado do Estado de Minas Gerais, é tradicionalmente 

fabricado com leite de vaca e apresenta características bem especificas: branco, consistência 

mole, textura fechada com algumas olhaduras irregulares, sabor suave a levemente ácido 

(NASCIMENTO et al., 2008 ; RIBEIRO et al., 2009). Segundo Egito et al. (2009), o queijo 

Frescal é fabricado em todo Brasil e recentemente a tecnologia do mesmo foi adaptada ao 

leite de cabra por pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos. 

Para o mercado brasileiro, os queijos mais simples como o Minas Frescal são mais 

apropriados ao paladar (SOUZA et al., 2007), sendo que tem ampla aceitação comercial e é 

consumido na maioria das regiões do país, ou seja, faz parte do hábito alimentar da população 

(SOUZA, 2006). De fabricação simples e de baixo custo, a maior parte desse tipo de queijo é 

vendido em feiras livres e bares, embalados em sacos plásticos comuns, amarrado ou fechado 

com um fecho metálico (HOFFMANN et al., 1995). 

Mesmo que no Brasil exista a proibição legal à comercialização de queijos frescos e 

moles elaborados a partir do leite cru, a venda desse tipo de produto fabricado artesanalmente 

tem sido realizada abertamente em nosso meio, principalmente, nos Estados de Minas Gerais 

e São Paulo (SALOTTI et al. 2006). No caso de Minas Gerais, de acordo com Almeida Filho; 

Nader Filho (2000), a ocorrência de alguns surtos de intoxicação alimentar estafilocócica foi 

atribuída ao consumo de queijo tipo Frescal de produção artesanal.  

Devido o Minas Frescal ser um queijo fresco e de consumo direto, possuindo ainda, 

elevada atividade de água, pH superior ou próximo de 5,0, baixo teor de sal e ausência de 

conservantes, acaba sendo sujeito a alterações durante o período de estocagem (BURITI et al., 

2005).  

Para Valsechi (2001), sua alta umidade o torna um queijo bastante perecível, cuja 

durabilidade média é 10 dias dependendo do processo de fabricação. As indústrias de queijo 

Minas Frescal buscam produzir esse derivado com o máximo de umidade objetivando 
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aumentar o rendimento. Entretanto, o tempo de conservação do produto é menor (SILVA, 

2010).  

Portanto, em razão dessa elevada umidade, é necessário que o produto seja 

armazenado em refrigeração para evitar o desenvolvimento de microrganismos e retardar a 

acidificação e proteólise, que são as principais alterações que comprometem a sua 

durabilidade (CAMPOS, 2000). Segundo Egito et al. (2009), em regiões de clima semiárido 

com altas temperaturas, como o Nordeste, é possível a fabricação de queijo de cabra Minas 

Frescal, desde que esse derivado permaneça em refrigeração adequada.   

Em função da adoção de diferentes métodos de fabricação, tornou-se um queijo 

bastante variado, até mesmo irregular em relação aos padrões de consistência, textura, sabor, 

durabilidade e rendimento (PEREIRA et al., 2006). Valsechi (2001) enfatizou que tais 

métodos implicam na adição de ácido lático ou fermento, variação na temperatura de 

coagulação ou até mesmo, emprego de prensagem, entre outros.  

 

2.3.2 Soro do queijo de cabra  

Barbosa et al. (2010) relataram que o soro do leite é um subproduto resultante da 

fabricação de queijo ou da extração da caseína, tecnicamente chamado de “lacto soro” e, para 

Silva et al. (2011), o mesmo corresponde a fração solúvel do leite.  O autor caracterizou o 

soro como um produto de alto valor nutritivo rico em proteínas solúveis, aminoácidos 

essenciais, minerais, lactose e vitaminas do grupo B, no entanto, poucos setores aproveitam o 

mesmo como tal.  

Esse subproduto pode ser utilizado como alimento animal na sua forma bruta ou 

processado em pó para a produção de biscoitos e alimentos lácteos (PONSANO et al., 1995), 

e ainda, como matéria-prima ou ingrediente nesse setor, principalmente, na produção de 

bebidas lácteas (ALMEIDA et al., 2001).  

Machado et al. (2000), consideraram o soro de leite é um elemento poluente, que pode 

provocar desequilíbrio e a destruição da fauna e flora ao serem descartados em cursos de 

água, devido à alta demanda bioquímica de oxigênio presente nesse subproduto. 

 

2.4 Avaliação bacteriológica  

2.4.1 Principais gêneros bacterianos  

Por ser muito perecível e passar por uma grande manipulação, o Queijo Minas Frescal 

artesanal proporciona condições mais favoráveis à contaminação, sobrevivência e 
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multiplicação de bactérias patógenas, causando intoxicação e/ou infecções alimentares nos 

seres humanos (CÂMARA et al., 2002). As análises são indicativas das condições do 

processamento dos alimentos, podendo revelar a origem da contaminação durante a produção.  

De acordo com Rodrigues (2011), no processo de fabricação de queijos, o leite deve 

receber atenção especial da ordenha à pasteurização. Estes cuidados diminuem o risco de 

contaminação por bactérias patógenas como Staphylococcus aureus, Salmonella spp. e 

bactérias do grupo coliforme.  

Silva Júnior (2005) salientou que a contagem elevada de bactérias mesófilas indica 

que há necessidade de maiores cuidados com a matéria-prima e com o tempo e temperatura no 

processo de produção, assim como aponta também, inadequadas condições de manipulação no 

processamento dos alimentos. As bactérias patógenas como Staphylococcus aureus e 

Salmonella são as principais bactérias pertencentes a esse grupo (TRONCO, 2008).  

O Staphylococcus aureus é um coco Gram-positivo que apresenta-se na forma de 

cacho de uva. (QUINN et al., 2005). A transferência da bactéria para o alimento é 

consequência da manipulação desses com as mãos contaminadas dos manipuladores, sendo 

que entre os mais relevantes à contaminação estão os derivados lácteos (PARDI et al., 2005). 

De acordo com Franco; Landgraf (2008), o controle dessas bactérias pode ser feito a partir do 

aquecimento do alimento após sua manipulação e o armazenamento sobre temperatura de 

refrigeração adequada. 

A Salmonella spp. é uma bactéria Gram-negativa que, segundo Forsythe (2002), 

fermenta a glicose produzindo ácido e gás e é incapaz de metabolizar a lactose e sacarose. 

Esses patógenos desenvolvem-se no organismo por meio da contaminação de alimentos e 

bebidas, porém ao serem expostos a temperatura de 60 
o
C por 15 a 20 minutos, podem ser 

destruídos. O autor relatou ainda que a infecção do hospedeiro pela Salmonella spp. pode 

ocorrer a partir de 20 a 10
6 

bactérias presentes no alimento, sendo que de acordo com Jay 

(2005), a dose infectante é de 10
7
 a 10

9
 bactérias. Franco; Landgraf (2008) destacam que a 

sacarose pode aumentar a resistência térmica da Salmonellas spp. e, alimentos úmidos podem 

reduzir a resistência da mesma, quando comparados à bactéria em alimentos secos.  

Já o grupo das bactérias psicrotróficas são compostos por bactérias Gram-positivas 

(Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Streptococcus, Lactobacillus e Microbacterium) e 

Gram-negativas (Pseudomonas, Achromobacter, Aeromonas, Serratia, Alcaligenes, 

Chromobacterium e Flavobacterium), sendo as do gênero Pseudomonas as predominantes no 

leite armazenado a 4 ºC por mais de 8-11 dias. Além disso, as Pseudomonas são o principal 
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gênero da microbiota psicotrófica envolvida na produção de enzimas termorresistentes no 

leite cru (WIEDMANN et al., 2000; PINTO et al., 2004). 

De acordo com Cunha; Brandão (2000) e Santos; Fonseca (2003), mesmo que durante 

a pasteurização do leite a grande parte das psicotróficas seja destruída, o tratamento térmico 

tem pouco efeito sobre a atividade das enzimas termorresistentes produzidas por esses 

microrganismos.  

A contaminação inicial interfere grandemente na qualidade do leite cru e, 

consequentemente, nos derivados produzidos a partir do mesmo. Os procedimentos usuais 

adotados no manuseio do leite cru, comumente resultam em altas contagens de psicotróficas 

nas etapas que sucedem a fabricação de produtos lácteos (FONSECA; SANTOS, 2000). 

Alguns gêneros de fungos apresentam também, características do grupo das bactérias 

psicrotróficas e podem causar problemas na qualidade do leite (SANTANA, 2001). 

 

2.4.2 Coliformes totais e termotolerantes  

Segundo Silva et al. (2001), as bactérias do grupo coliforme incluem todos os bacilos 

Gram negativos, aeróbios e anaeróbios facultativos que não formam esporos e são capazes de 

fermentar a lactose com produção de gás em 24-48 horas a 35 ºC (coliformes totais), e 44,5 ºC 

- 45,5 ºC (coliformes termotolerantes), em meio de cultura sólido ou líquido. Os coliformes 

termotolerantes são bactérias originárias do trato gastrointestinal de humanos ou de outros 

animais homeotermos e ainda, representantes não fecais que podem ser destruídos pela 

pasteurização. Portanto, a presença de coliformes em alimentos processados pode indicar 

contaminação pós-sanitização ou pós-processo. 

Esse grupo é considerado como o principal agente causador de contaminação 

relacionada à deterioração de queijos, causando fermentações anormais e estufamento precoce 

dos produtos (OLIVEIRA et al., 1998; ALMEIDA; FRANCO, 2003). 

 

2.4.3 Qualidade microbiológica do queijo de cabra produzido no Brasil 

A qualidade microbiológica de derivados lácteos pode ser comprometida por vários 

fatores, principalmente, quando fabricados a partir do leite cru e mesmo após a pasteurização 

do leite, a contaminação é possível de ocorrer em qualquer etapa mal realizada. Diante disso, 

Salotti et al. (2006), pesquisando a qualidade microbiológica de 60 amostras de queijo Minas 

Frescal, sendo 30 de produção artesanal e 30 de produção industrial fiscalizadas pelo Serviço 

de Inspeção Estadual e Federal no Município de Jaboticabal, São Paulo, detectaram que, 
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86,7% das amostras artesanais e 66,7% das amostras industriais, encontravam-se fora dos 

padrões higiênico-sanitário. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Pinto et al. (2011), que avaliando a 

qualidade microbiológica de 40 amostras de queijo Minas Frescal, as quais 20 delas foram 

produzidas artesanalmente e as demais inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Estadual e 

Federal no Município de Santa Helena, Paraná, obtivera um total, apenas, de 15% das 

amostras de acordo com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

Interessante ressaltar que em ambos trabalhos, o Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes termotolerantes e a contagem de Staphylococcus coagulase positiva apresentaram-

se em desacordo com os padrões determinados pela ANVISA, porém, com relação à pesquisa 

de Salmonella spp., não foi evidenciada a presença deste microrganismo, revelando que tais 

amostras analisadas estavam dentro dos padrões estabelecidos para esse patógeno. Já Santana 

(2008), encontrou Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella spp., e microrganismos 

indicadores de contaminação fecal nas amostras de queijo-coalho coletadas aleatoriamente no 

Mercado Central da cidade de Aracaju, Sergipe, de modo a classifica-las como impróprias ao 

consumo humano. 

 

2.5 Parâmetros físico-químicos do queijo  

Além da grande importância da qualidade microbiológica do queijo, é fundamental 

avaliar as características físico-químicas, a fim de determinar se o produto está de acordo com 

o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) e ainda, se está com a rotulagem nutricional 

correspondente ou até mesmo, identificar fraudes econômicas e alterações microbianas 

(ANDRADE, 2012). Entre as análises físico-químicas comumente analisadas, pode-se citar: 

gordura, acidez, umidade, extrato seco total (EST), extrato seco desengordurado (ESD), 

proteína, pH e cinzas.  

Essas proporções físico-químicas são os principais fatores que determinam a 

composição do queijo, natureza e extensão da fermentação, sendo influenciada pela 

tecnologia de fabrico (FUQUAY et al., 2011). Moreira (2011) relata ainda, que as 

propriedades físicas do derivado, são influenciadas pela composição inicial do leite, processo 

tecnológico e condições de maturação.  

 Por exemplo, o pH é um fator importante durante o processo de elaboração do 

produto, no qual o seu valor final indica como decorreram os procedimentos de produção e se 
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há ou não ausência de defeitos, como uma elevada acidez (MOREIRA, 2011). Já segundo 

Canada (2001), o teor de gordura influencia nas características estruturais e reológicas do 

queijo e participa ainda, da formação do seu aroma. 

No trabalho de Rodrigues (2011), que avaliou as características físico-químicas e 

microbiológicas de queijo Minas Frescal e queijo mussarela, produzidos no entorno de 

Goiânia, revelou que das 46 amostras de queijo Minas Frescal, 6,5% apresentaram teor de 

matéria gorda no extrato seco acima do padrão estabelecido e, em relação à umidade, todas as 

amostras apresentaram valor acima de 55%, que segundo o autor está de acordo com o 

previsto na IN n
o
 4 de 2004 do MAPA (BRASIL, 2004), ou seja, característica de um queijo 

de alta umidade. 

Por outro lado, nos resultados observados por Santos et al. (2011), ao avaliarem as 

características físico-químicas de queijos coalho de leite de cabra adicionado de leite de vaca, 

os valores de umidade entre as cinco amostras preparadas com tais misturas, variaram de 

49,07% a 62,33%. Segundo esse autor, essa umidade encontra-se em desacordo com a IN nº 

30 (BRASIL, 2001a), que preconiza que os queijos coalhos devem conter entre 36% a 54,9%. 

Já o pH mostrou-se similar entre os tratamentos, não havendo diferenças significativas, sendo 

que no trabalho Sheehan et al. (2009), no qual foram realizados experimentos semelhantes ao 

exposto anteriormente, constatou diminuição no valor de pH, com o aumento do volume de 

leite bovino adicionado. O autor relatou ainda, que os valores para umidade e gordura 

aumentam, proporcionalmente, à medida que o leite de cabra é substituído pelo leite bovino.  

 

2.6 Parâmetros legais para o queijo Minas Frescal 

Segundo a IN n
o 

4 de 2004 do MAPA (BRASIL, 2004), o Queijo Minas Frescal é 

definido como um produto fresco, resultante da coagulação enzimática do leite com coalho 

e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, que podem ser completadas ou não com ação 

especifica de bactérias lácticas. A obtenção de uma massa coalhada, dessorada, não prensada, 

salgada e não maturada, são características distintas do processo de elaboração. 

Em relação aos requisitos físico-químicos, o Minas Frescal é classificado como um 

produto que apresenta composição e qualidade de queijos de muito alta umidade e semigordo 

(BRASIL, 2004). Conforme a Portaria nº 146 de 1996 (BRASIL, 1996), que estabelece o 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos, determina para os derivados que 

apresentam as mesmas características do Minas Frescal, os seguintes padrões: queijos de 
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muita alta umidade (geralmente conhecidos como de massa branda ou "mole"), apresentam 

umidade não inferior a 55,0% e os semigordo contêm entre 25,0 e 44,9% de gordura. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 12 da ANVISA (BRASIL, 2001b) que 

regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos no Brasil, preconiza para “queijos de 

muito alta umidade (incluindo o queijo tipo frescal)”, os seguintes parâmetros: 5x10
2
 NMP.g

-1
 

para Coliformes termotolerantes, 5x10
2
 UFC g

-1
 para S. coagulase positiva e ausência em 25 g 

de amostra de Salmonella spp. e Listeria monocitogenes. 

A Food and Agriculture Organization, em seus Requerimentos Microbiológicos para 

Alimentos (FAO, 2000), preconiza para o grupo de alimentos “queijos produzidos a partir de 

leite cru ou termizado”, 10
3
 UFC.g

-1
 para S. coagulase positiva, 10

4
 UFC.g

-1
 Escherichia coli 

e ausência em 25 g de amostra de Salmonella spp. e Listeria monocitogenes. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local de fabricação dos queijos e coleta das amostras 

Foi acompanhado o fluxograma de elaboração do queijo de cabra ‘’Tipo Frescal’’ em 

uma propriedade localizada no Bairro Batista Campos em Belém – Pará. Foram coletadas 2 

(duas) amostras desse queijo (embalagens de 250 g), no primeiro dia e mais 2 (duas) amostras 

no segundo dia. As mesmas eram rapidamente acondicionadas em gelo e em seguida levadas 

ao Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal (LAPOA) e Centro de Tecnologia 

Agropecuária (CTA), ambos localizados no campus da Ufra/Belém, para realização de 

análises microbiológicas e físico-químicas. 

 

3.2 Utensílios e ingredientes utilizados na fabricação do queijo 

I. Utensílios: Tigelas e coadores de plástico (crivos), espumadeira redonda, faca e 

bandeja de aço, fogão doméstico, colheres, panela, forma com vários furos 

improvisada da própria embalagem do produto final. 

II. Ingrediente: Leite de cabra, coalho liquido (enzima quimosina) (Marca HA LA) e 

cloreto de sódio. 

3.3 Acompanhamento da fabricação do queijo Frescal  

I. Recepção do leite: O leite de cabra obtido a partir da ordenha manual foi coletado em 

uma vasilha plástica e transportado até a cozinha da propriedade, para iniciar a 

elaboração do queijo ‘’Tipo Frescal’’. Geralmente, para cada produção diária, são 

obtidos cinco litros de leite de cabra.  

II. Preparação do leite para coagulação: No processo de filtração do leite cru, utilizou-se 

um pano aparentemente limpo, com o objetivo de retirar possíveis impurezas 

grosseiras. Essa matéria-prima foi transferida para um recipiente de plástico e em 

seguida recebeu, cinco mL de coalho liquido. 

III. Coagulação: O leite cru de cabra adicionado de coagulante permaneceu cerca de 4 

horas em descanso, coberto com um pano de prato e protegido de contaminantes 

físicos.  

IV. Corte e dessoragem: Após o tempo previsto de coagulação, foi feito o corte da massa 

com a faca de aço, para facilitar a retirada parcial do soro (dessoragem). Com o auxílio 

da colher e da espumadeira, o escoamento do soro direto para a panela, foi facilitado. 
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Essa determinada quantidade de soro recolhida foi levada ao fogo para ferver e 

durante esse aquecimento as etapas descritas no item V foram realizadas. 

V. Adição de cloreto de sódio, mexedura e repouso: Foram adicionados na massa 

parcialmente dessorada, três colheres grandes de cloreto de sódio e uma mexedura 

cuidadosa foi efetuada, a fim de evitar perdas de massa de gordura. A mesma foi posta 

em repouso por um curto intervalo de tempo.  

VI. Adição de soro e mexedura: Após os primeiros sinais de fervura do soro (citada no 

item IV), foi realizada a mistura desse soro a massa que permanecia em repouso, para 

um processo de pré-cozimento da massa. Esse pré-cozimento durou em média cinco 

minutos, o qual foi associado a uma segunda mexedura contínua.  

VII. Dessoragem e prensagem: A partir do momento que o pré-cozimento e a mexedura 

foram finalizados, a massa foi retirada do recipiente com o auxílio da espumadeira, 

colocada em crivos e pressionada com a colher na tentativa de retirar o soro presente. 

Esse método de dessoragem foi realizado várias vezes e a cada repetição a massa era 

despejada em uma bandeja. Para a prensagem final da massa, foi utilizada uma forma 

improvisada, citada no item 3.2 (I), a qual permitia que através dos seus orifícios, 

fosse extraída a quantidade máxima de soro conforme a preferência do fabrico. A 

forma tinha ainda, a utilidade de enformar o queijo com a mesma estética do produto 

final embalado.  

VIII. Embalagem: O produto dessorado foi ajustado à embalagem e estocado de imediato 

em geladeira doméstica. 

 

3.4 Avaliação da qualidade bacteriológica do queijo obtido 

A metodologia para análises bacteriológica foi realizada conforme recomendado pelo 

MAPA, de acordo com a IN nº 62, referente aos Métodos Analíticos Oficiais para Análises 

Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e Água (BRASIL, 2003). 

 

3.4.1 Preparo e diluição das amostras 

No laboratório, foi realizada a desinfecção externa das 4 embalagens de queijo com 

álcool 70% e as amostras do primeiro dia foram codificadas em Q1, Q2 e a do segundo dia em 

Q3, Q4. De cada amostra de queijo, foram retiradas assepticamente 25 g (Figura 1) que 

posteriormente foram diluídas em 225 mL de água peptonada tamponada à 0,1% para obter a 

diluição inicial (10
-1

), seguida de diluições seriadas até 10
-3

. 
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 Figura 1 - Preparação das amostras no laboratório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Acervo pessoal. 

 

3.4.2 Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM) e Psicrotróficas 

(CBHAP), enumeração de Staphylococcus coagulase positiva, contagem de Coliformes Totais 

(CT) e Termotolerantes (C45) e pesquisa de Salmonella spp.  

Para a CBHAM e CBHAP, foram realizadas inoculações das diluições seriadas em 

Ágar Padrão para Contagem (PCA) e incubação à 36 ºC por 48 horas e 7 ºC por 7 dias, 

respectivamente. Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias por 

grama de amostra (UFC.g
-1

).
 
 

A enumeração de Staphylococcus coagulase positiva baseou-se na inoculação das 

diluições seriadas em ágar Baird-Parker (suplementado com solução de gema de ovo e telurito 

de potássio) e incubação à 36 ºC por 48 horas. Após a leitura, UFC típicas foram submetidas à 

confirmação através do teste da coagulase, catalase e coloração de Gram. Os resultados foram 

expressos em UFC.g
-1

.
 
 

O Número Mais Provável (NMP) de CT e C45 foi realizado através de diluição 

seriada, onde no teste presuntivo, as diluições foram inoculadas em Caldo Lauril Sulfato 

Triptose (LST), incubadas à 36 ºC durante 24 à 48 ºC. Tubos que continham formação de gás 

e turbidez no meio foram submetidos ao teste confirmativo, no qual utilizou-se Caldo Verde 

Brilhante (VB) para os CT e Caldo EC para os C45, respectivamente. A incubação foi 

realizada à 36 ºC por 24 à 48h e 44,5 ºC à 45,5 ºC por 24 à 48h para os CT e C45, 

respectivamente. Os resultados foram expressos em NMP.g
-1

.
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A metodologia analítica para a detecção de Salmonella ssp. implicou em: pré-

enriquecimento no meio de diluição, enriquecimento seletivo em caldo Rappaport Vassiliadis 

e caldo selenito cistina, plaqueamento diferencial em Ágar Verde Brilhante e Ágar 

Salmonella-Shigella, confirmação bioquímica e sorológica para confirmação da espécie. O 

resultado foi expresso em presença ou ausência em 25 gramas de amostra. 

 

3.5 Avaliação da qualidade físico-química  

As provas físico-químicas realizadas seguiram a metodologia do Laboratório Nacional 

de Referência Animal (LANARA) - Métodos Analíticos Oficiais para Controle de Produtos 

de Origem Animal e seus Ingredientes (LANARA, 1981). 

Foi determinada a umidade do queijo pela perda de massa em estufa à 105 ºC através 

do método gravimétrico indireto; a acidez por meio de titulação da amostra com hidróxido de 

sódio; cinzas determinadas pelo método gravimétrico direto e o potencial hidrogeniônico (pH) 

determinado através do potenciômetro de bancada (JK-PHM-005), com calibração usando 

soluções tampões pH 4 e pH 7. A análise da gordura foi realizada por meio do tratamento das 

amostras com ácido sulfúrico, em butirômetro específico para queijos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Fluxograma do queijo ‘’Tipo Frescal’’ produzido com leite caprino 

Na figura abaixo segue o fluxograma de fabricação do queijo ‘’Tipo Frescal’’ 

produzido com leite caprino (Figura 2), o qual foi elaborado a partir do acompanhamento da 

fabricação do mesmo. 

 

Figura 2 - Fluxograma de fabricação do queijo ‘’Tipo Frescal”.  
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Comparando o processo de fabricação do queijo de cabra ‘’Tipo Frescal’’ com o 

definido pela legislação para queijo Minas Frescal, é possível notar que as etapas de 

coagulação, dessoragem, salga e ausência de maturação, foram sequencialmente realizadas. 

Porém, a etapa de prensagem, descaracteriza esse tipo de queijo, como citado na IN nº 4 

(BRASIL, 2004). O queijeiro não dispensa a prensagem, devido à preferência por um produto 

com umidade reduzida ao máximo. 

Todavia, esse derivado apresentava características peculiares de queijo ‘’Tipo 

Frescal’’ (coloração branca, sabor, aroma e textura) e mostrou-se aparentemente agradável 

(Figura 3). 

Dos cinco litros de leite de cabra utilizados na produção do queijo, o rendimento foi de 

aproximadamente 500 g de massa, as quais foram distribuídas em duas embalagens 

comerciais de 250g (Figura 3). No trabalho de Teixeira et al. (2015), que aborda a Elaboração 

do Queijo Minas Frescal Orgânico, produzido com leite de cabra, condimentado e enriquecido 

com fibra, de cinco litros de leite de cabra, foi obtido 860 g de massa. O autor frisa que esse 

rendimento foi baixo, sendo que o avaliado no presente trabalho foi menor ainda, e isso pode 

ser resultado da considerável quantidade de soro que é extraída desse queijo pelo produtor.   

 

Figura 3 - Queijo de cabra ‘’Tipo Frescal” e o produto na embalagem comercial de 

250 gramas. 

  

 

                 

 

 

 

 

 

            Fonte: Acervo pessoal 

 

Em conformidade com Abreu (2005), aproximadamente 85 a 95% do volume de leite 

utilizado na fabricação de queijos resultaram em soro, por exemplo, 10 litros de leite 

produzem cerca de 1 kg de queijo e 9 litros de soro, sendo que esse contém, 

aproximadamente, metade dos sólidos do leite. Em uma das observações durante a fabricação 
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do queijo no estabelecimento objeto desse estudo, a quantidade de soro extraída de 5 litros de 

leite, foi mensurada em 4 litros e meio. 

 

4.2 Avaliação bacteriológica 

Os resultados referentes à avaliação bacteriológica dos queijos encontram-se na Tabela 

1. 

A partir da análise do produto em relação à CBHAM, observou-se valores que 

variaram de 8,8x10
3
 à >2,5x10

5
 UFC.g

-1
. Os dados encontrados nas amostras Q1, Q2 e Q4 

para as mesófilas, assemelham-se aos observados por Cardoso et al. (2013), ao realizar a 

análise microbiológica em queijo Minas Frescal, no qual não foi possível realizar a contagem 

para esse grupo bacteriano, devido ao crescimento exceder o número máximo de colônias 

contáveis nas diluições realizadas. 

A legislação brasileira não especifica um padrão de conformidade para a contagem 

desse grupo de microrganismos, porém é possível notar uma alta contaminação nos resultados 

apresentados acima e nos dados identificados por Isepon et al. (2003), que avaliaram 20 

amostras de queijo Minas Frescal, sendo 11 com selo de inspeção e 9, clandestinas. Nas 

amostras de queijos inspecionadas, a CBHAM variou de 2,0x10
5
 a 6,5x10

7
 UFC.g

-1
 e para os 

queijos clandestinos, de 1,95x10
6
 a 6,5x10

7 
UFC.g

-1
. 

Já Schimitt et al. (2011) estimaram valores que oscilaram de 5,1x10
4
 a 7,8x10

9
 UFC.g

-

1
, em queijo colonial de produção artesanal comercializado em mercados varejistas do Rio 

Grande do Sul, demonstrando assim, uma contaminação superior em relação as amostras 

observadas no trabalho em pauta. 

De acordo com Reis et al. (2006), a CBHAM é geralmente aplicada para avaliar, 

principalmente, as condições higiênico-sanitárias da indústria. Scheid Filho et al. (2004), 

mencionaram que a presença desse grupo microbiano são indícios de condições precárias de 

higiene na produção, processamento e/ou manipulação do produto, bem como, a falta de 

pasteurização e controle de qualidade da matéria-prima. Portanto, acredita-se que o ambiente 

de produção e as condições de processamento do queijo analisado no presente trabalho 

denotam condições higiênico-sanitárias insatisfatórias devido à alta contaminação do produto 

por essas bactérias. 
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Tabela 1 - Resultados das análises bacteriológicas para Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM) e Psicotróficas 

(CBHAP), Número Mais Provável (NMP) de Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (C45), enumeração de Staphylococcus coagulase 

positiva e pesquisa de Salmonella spp., realizadas nos queijos produzidos em uma propriedade localizada no município de Belém-PA. 

Amostras 
CBHAM 

(UFC.g
-1

) 

CBHAP 

(UFC.g
-1

) 

CT 

(NMP.g
-1

) 

C45 

(NMP.g
-1

) 

Staphylococcus 

coagulase postivita 

(UFC.g
-1

) 

Salmonella ssp. 

(ausência/presença 

em 25 g) 

Q1 >2,5x10
5
 2,5x10

6
 >1.100 >1.100 2,5x10

3
 Ausência 

Q2 8,8x10
3
 2,2x10

6
 >1.100 >1.100 5,5x10

2
 Ausência 

Q3 >2,5x10
5
 5,2x10

5
 >1.100 >1.100 <1,0x10

2
 Ausência 

Q4 >2,5x10
5
 1,2x10

5
 >1.100 >1.100 1,9x10

5
 Ausência 

Brasil (2001) - - - 5x10
2
 5x10

2
 Ausência 
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De acordo com a Tabela 1, os queijos analisados apresentaram ainda, uma elevada 

contagem em relação à CBHAP (valor máximo de 2,5x10
6 

UFC.g
-1

). Melo et al. (2009), 

analisando a qualidade microbiológica de queijos tipo Minas Padrão procedentes de diferentes 

supermercados da Cidade de São Luis, MA, obtiveram uma contagem máxima de bactérias 

psicotróficas igual a 1,2x10
8
 UFC.g

-1
. Já Roos et al. (2005) avaliando a qualidade 

microbiológica de queijo colonial produzido na cidade de Três Passos – RS, verificaram 

resultados que oscilaram entre 6,7x10
6
 e 2,8x10

9
 UFC.g

-1
. 

Essa elevada contagem de CBHAP, segundo Carvalho (2014), pode ser atribuída ao 

mau acondicionamento em temperaturas inadequadas para esse tipo de queijo de altíssima 

umidade. Scheid Filho et al. (2004) relacionaram as altas contagens de psicotróficas em 

determinadas amostras como provável consequência de um longo período de refrigeração que 

o queijos permaneceram antes de serem oferecidos para consumo.  

Em relação ao NMP de CT explicitadas na Tabela 1, 100% das amostras analisadas, 

apresentaram valores >1.100 NMP.g
-1

. Esses resultados obtidos para CT são semelhantes aos 

de Carvalho (2014), o qual observou que das 40 amostras avaliadas, 21 apresentavam valores 

de contaminação >1.100 NMP.g
-1

. Enquanto Loguercio; Aleixo (2001), ao desenvolverem 

uma pesquisa relacionada à microbiologia do queijo Frescal produzido artesanalmente, 

encontraram como valor mínimo 1x10
3
 e máximo >2x10

3 
NMP.g

-1
. 

Souza et al. (2011) também constataram que em todas as 20 amostras analisadas no 

estudo da qualidade do queijo de cabra tipo Coalho condimentado com cumaru, a contagem 

de CT foi ≥ 2,4x10
3
 NMP.g

-1
, que também são resultados bastante críticos. 

Tal presença de CT pode evidenciar práticas inadequadas de higienização durante o 

processamento, conservação e transporte dos derivados lácteos, sendo que o tratamento 

térmico, se empregado adequadamente à matéria prima antes do processamento de queijos, 

reduz à limites aceitáveis as concentrações do grupo coliformes. Por outro lado, produtos 

fabricados com leite cru, podem apresentar elevada contaminação devido às condições da 

matriz alimentícia para a multiplicação das bactérias (BRANT et al., 2007).  

Ainda ressaltando a contagem do grupo coliformes observados na tabela, é possível 

notar que também foi verificado para C45 contagens >1.100 NMP.g
-1

 em 100% dos queijos 

analisados, o qual está em desacordo com o estabelecido pela legislação vigente (5x10
2 

NMP.g
-1

) o que torna o produto em condições sanitárias insatisfatórias, segundo essa mesma 

legislação. 
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 No estudo sobre a qualidade microbiológica de queijo mussarela em peça e fatiado 

relatado por Marinheiro et al. (2015), foram identificados nas 5 amostras de queijos, 

contagens de C45
 
≥ a 1.100 NMP.g

-1
, que são semelhantes aos observados no presente 

trabalho.  

 Resultados semelhantes a esse estudo, também foram observados nos de Zaffari et al. 

(2007), no Rio Grande do Sul, evidenciaram que 84% dos queijos artesanais estavam com 

contagens de C45 em desacordo com a legislação e Apolinário et al. (2014), após analisarem 

o queijo Minas Frescal produzido por laticínios do estado de Minas Gerais, constataram uma 

porcentagem de 54,8% para esse grupo bacteriano. Schmitt et al. (2011) apontaram valores 

máximos (2,4x10
7
 NMP.g

-1
), médios (2,5x10

6
 NMP.g

-1
) e mínimos (7,3x10

3
 NMP.g

-1
), para 

C45. Isto é, em todas as pesquisas citadas, pode-se verificar que o processamento desses 

queijos foram realizados em condições críticas de higiene e manipulação. 

A pesquisa de C45 é indicadora de condições sanitárias insatisfatórias, podendo ou 

não estar associada à presença de enteropatógenos, como E. coli e Salmonella spp. (ATAIDE 

et al. 2008). Assim, esses resultados são preocupantes, uma vez que não estão dentro do 

preconizado pela legislação e, consequentemente, em condições sanitárias insatisfatórias, 

podendo apresentar um risco para a saúde pública. 

 Também foi evidenciado na Tabela 1 a presença de Staphylococcus coagulase 

positiva, cuja contaminação variou de <1,0x10
2 

a 1,9x10
5
 UFC.g

-1
, sendo os padrões de 

conformidade de 5x10
2 

UFC.g
-1

. Assim, 75% das amostras analisadas (Q1, Q2 e Q4) 

indicaram a presença desse patógeno, assim como, no trabalho relatado por Souza et al. 

(2011), na Paraíba, que identificou valores entre <10
1
 a 8,0x10

5
 UFC.g

-1
 dentre os queijos 

analisados e ressaltou que duas amostras estavam em desacordo com a legislação. Já 

Apolinário et al. (2014), detectaram essas bactérias em 16,12% amostras. 

Da mesma forma, valores elevados foram evidenciados por Silva (2008), no Rio de 

Janeiro, ao pesquisar a presença de S. coagulase positiva em queijo Minas Frescal. Dentre as 

marcas analisadas, a A apresentou contagens entre 1,2x10
6
 e 2,1x10

7 
UFC.g

-1
; B atingiu 

índices entre 2,1x10
4
 e 4,8x10

8
 UFC.g

-1
 e a C entre 1,2x10

6
 e 1,2x10

8
 UFC.g

-1
.  

A presença de S. coagulase positiva em queijos pode indicar que a matéria-prima está 

contaminada ou que sua contaminação ocorreu durante o processamento, principalmente por 

manipuladores, os quais são os principais reservatórios naturais desse grupo microbiano. São 

microrganismos que de acordo com Silva et al. (1998), uma vez presentes, e encontrando 
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condições favoráveis à sua multiplicação, podem atingir números elevados, com produção de 

enterotoxinas potencialmente capazes de causar toxinfecção alimentar em humanos.  

Assim, os resultados obtidos no presente trabalho sugerem manipulação inadequada 

durante as etapas de fabricação do queijo de cabra ‘’Tipo Frescal’’ e ainda, que esses produtos 

são potencialmente capazes de causar enfermidades, tornando-se mais um agravante para a 

saúde do consumidor. 

Foi observado nesse trabalho ausência de Salmonella spp. em todas as amostras (Q1, 

Q2, Q3e Q4) analisadas, demonstrando que os queijos em relação à esse patógeno, 

apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos (ausência em 25g do produto).  

Esses resultados igualam-se também aos de Melo et al. (2009) e Sangaletti et al. 

(2009), em São Paulo, Pinto et al. (2011) no Paraná e Apolinário et al. (2014), em Minas 

Gerais, os quais não obtiveram isolamento para Salmonella spp. 

 

4.3 Avaliação físico-química do queijo de cabra “Tipo Frescal” 

Os resultados referentes à avaliação físico-química dos queijos analisados encontram-

se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados dos testes físico-químicos para acidez, gordura, umidade, cinzas e 

potencial hidrogeniônico (pH) realizados nos queijos produzidos em uma propriedade 

localizada no município de Belém-PA. 

Amostra 
Acidez 

(%) 

Gordura 

(%) 

Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 
pH 

Q1 0,14 21,7 55,5 3,6 5,3 

Q2 0,13 20,7 58,5 3,3 5,6 

Q3 0,18 21,0 56,2 3,5 6,1 

Q4 0,15 25,0 55,9 3,3 6,3 

Média ± DP* 0,15 ± 0,02 21,3 ± 1,5 56,0 ± 1,0 3,4 ± 0,1 5,8 ± 0,4 

Brasil (1996) - 25,0 - 44,9 >55 - - 

*Desvio padrão. 

O valor médio da acidez observado na Tabela 2 foi de 0,15%. Dados pesquisados na 

literatura mostram valores divergentes, tais como no trabalho de Souza et al. (2011), que ao 

analisarem a qualidade do queijo de cabra tipo Coalho, encontraram valores médios de 0,09%. 
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Oliveira et al. (2013), ao avaliarem queijos Minas Artesanal produzido nas microrregiões do 

Serro, Canastra e Cerrado - MG, registraram valores entre 0,40 a 0,48%.  

Esse aumento da acidez pode está associado diretamente ao aumento da população dos 

microrganismos mesófilos, psicrotróficos e principalmente das bactérias lácticas como 

evidenciado por Sangaletti et al. (2009) e para Wolfschoon-Pombo; Lima (1989), como a 

acidez do queijo tende a aumentar com multiplicação desses microrganismos ao decorrer do 

período de armazenamento, acaba beneficiando o produto por inibir a microbiota patogênica. 

No entanto, acidez excessiva, pode prejudicar os aspectos sensoriais dos queijos. 

O teor médio de gordura variou de 21,7 a 25,0%, sendo que apenas uma amostra (Q4) 

estava dentro dos padrões estabelecidos pela legislação (25,0-44,9%), ou seja, 75% das 

amostras não atenderam as exigências para esse parâmetro, determinado pelo Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos (BRASIL, 1996). Além disso, como pode ser 

observado, o valor médio determinado foi de 21,3%. Esses resultados aproximam-se dos 

relatos por Martin–Hernandez; Juarez (1992), que encontraram teores médios de 21,2% de 

gordura em 3 diferentes tipos de queijos de cabra e por Silva (2010), que ao desenvolver um 

produto análogo ao queijo de cabra ‘’Tipo Frescal’’, obteve média de 20,2%. Por outro lado, 

Machado et al. (2004), evidenciaram um percentual superior de 29,2% em queijos Minas 

artesanal produzidos na região do Serro, MG. 

Diante do valor médio de umidade de 56,0%, pode-se ressaltar que todas as amostras 

(100%), enquadram-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação (>55), que os 

classifica como um queijo de muita alta umidade. Da mesma forma, resultados semelhantes 

foram encontrados por Martin–Hernandez; Juarez (1992) de 57,3% e os relatados por 

Zarbielli et al. (2004), com valores que variaram entre 57,9 a 67,1% em queijos do tipo 

Minas. No entanto, são umidades que diferem dos 50,8% apresentados por Machado et al. 

(2004) e dos 44,9 a 47,8% observados por Oliveira et al. (2013). 

Com relação às cinzas, os valores variaram de 3,3 a 3,6%. Percentagens similares 

foram relatadas por Alves et al. (2006), que avaliando três amostras de queijo de cabra tipo 

coalho, detectaram, respectivamente, teores de 3,3, 3,6 e 3,94%. Em outro trabalho realizado 

por Souza et al. (2011), o valor médio foi de 3,76%, enquanto na avaliação feita por Silva 

(2010), foi identificado 3,1% de cinzas, que por sua vez, está um pouco abaixo do teor 

encontrado no presente trabalho. A variação nos teores de cinzas nos diferentes produtos pode 

estar relacionada à falta de padronização do cloreto de sódio adicionada à massa durante o 
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processo de fabricação dos queijos, uma vez que não há uma regulamentação para esse 

parâmetro. 

O valor de pH obtido nas quatro amostras variou de 5,3 e 6,3. Essa variação pode ser 

atribuída ao processo de coagulação do queijo, que ocorre de forma espontânea, o que não 

garante uma padronização do produto final. Alves et al. (2006), relatou dados aproximados de 

5,5 a 6,0, bem como, Santos et al. (2011), que obtiveram valores médios entre 5,6 e 6,4, ao 

analisar queijos coalhos produzidos com mistura de leite de cabra e leite de vaca.  
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5 CONCLUSÕES  

As amostras de queijos de cabra ‘’Tipo Frescal’’ analisadas, encontram-se com 

elevados níveis de contaminação, estando em desacordo com os limites máximos 

estabelecidos pela legislação, sendo classificados assim, como produtos em condições 

sanitárias insatisfatórias. 

As amostras analisadas encontram-se dentro dos padrões estabelecidos para umidade e 

uma amostra em conformidade com os padrões para teor de gordura. 

Portanto, a padronização e a adequação higiênico-sanitária durante as etapas de 

fabricação desse queijo de cabra, podem evitar fatores que prejudiquem a qualidade do 

produto e/ou que intensifique a proliferação de bactérias patógenas que causam graves 

enfermidades nos seres humanos. 
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